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Coop Norden-koncernen bildas formellt under
2002 då apportegendomen överförs. I beskriv-
ningen som följer behandlas Coop Norden som
redan bildat.

KFs redovisning för 2001 speglar resultatet och
verksamheten i sin helhet – ekonomiskt, ekolo-
giskt och socialt. Varje område har en färgkod –
blått illustrerar ekonomisk information, grönt
ekologisk och gult social. 

Redovisningen består av en övergripande verk-
samhetsbeskrivning, presentation och redovisning
av KFs olika verksamheter samt KFs årsredovis-
ning för 2001. Redovisningen vänder sig bland
annat till förtroendevalda och medarbetare och
trycks i 13 000 exemplar på svenska och 3 000
exemplar på engelska. Redovisningen finns dess-
utom på www.coop.se. Nästa redovisning publice-
ras i maj–juni 2003.

KFs 103:e ordinarie föreningsstämma hålls på Vår
Gård, Saltsjöbaden, den 31 maj 2002.

KOOPERAT IONENS VERKSAMHETS IDÉ

Konsumentkooperationen ska göra det möjligt för människor
att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av
ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och
samverkan.
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Coop Norden 
störst på dagligvaror

I juni togs beslut om att från den 
1 januari 2002 lägga samman daglig-
varuverksamheten i de tre nordiska
länderna i Coop Norden, som därmed
är Nordens största dagligvaruaktör.
Svenska KF äger 42 procent, danska
FDB 38 procent och norska Coop
NKL 20 procent.  45

Coop är det nya varumärket

I september lanserades KFs nya varumärkesstrategi,
med Coop som sammanhållande namn. Varumärket
Coop har som syfte att förtydliga den konsument-
kooperativa idén att verka för ekonomisk, ekologisk
och social nytta och att skapa mervärden för med-
lemmarna.  32

Kooperativa Förbundets nya roll

Genom det fördjupade nordiska samarbetet förändras KFs roll radikalt. Efter
etablerandet av Coop Norden har KF tre uppdrag:  förbundsuppdraget, ägarupp-
draget och affärsutvecklingsuppdraget. Uppgiften är dock densamma – att maxi-
mera värdeskapandet för medlemmarna, genom försäljning av varor och tjänster,
främst på dagligvaruområdet.  16

KF Svenska Detaljhandeln blev Coop Sverige AB

Dagligvaruverksamheten i Kooperativa Förbundet gick den 1 januari 2002 över
till Coop Norden-koncernen och fick namnet Coop Sverige AB. I Coop
Sverige, tidigare KF Svenska Detaljhandelsaktiebolaget, ingår Coop Forum med
43 stormarknader och Coop Konsum med 385 butiker.  47, 53

Fyra koncept blev ett – Coop Forum

Under året ombildades KFs fyra stormarknadskon-
cept Obs!, B&W, Coop Forum och Robin Hood till
en gemensam kedja – Coop Forum, som därmed är
Sveriges största stormarknadskedja.  34, 63

Coop MedMera förenklar vardagen

Ökningen av medlemmar i konsumentföreningar-
na medförde att antalet Coop MedMera-kort
ökade till 3,5 miljoner. Kortet är nyckeln till det
medlemsbaserade kooperativa erbjudandet och
kan användas i över 1 200 butiker och stormarkna-
der över hela landet.  36, 85

Största medlemsökningen i kooperationens historia

Konsumentföreningarna kan redovisa den största ökningen av antalet medlem-
mar under ett år. Mer än 150 000 nya medlemmar tillkom under 2001 och där-
med blev nettoökningen 115 381 medlemmar. Antalet medlemmar närmar sig 
2,7 miljoner och mer än vartannat hushåll i Sverige har ett medlemskap.  36
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3Ekonomiskt

• KFs resultat efter finansnetto uppgick till -662 (402) miljoner kronor. Kostnader
av engångskaraktär har kraftigt belastat resultatet. Framför allt gäller det bil-
dandet av Coop Norden, banksatsningen Coop Bank samt genomförandet av
den nya varumärkesstrategin med lanseringen av varumärket Coop. Därutöver
tyngs resultatet av KappAhl samt vissa av intressebolagen.

• Den finansiella ställningen försämrades till följd av resultatet men var ändå god
med en soliditet på 26,5 (30,8) procent.

• Koncernens totala försäljning uppgick till 32,2 (31,8) miljarder kronor vilket i
stort sett är i nivå med föregående år. 

• Coop Sverige ökade detaljhandelsförsäljningen med totalt 2,9 procent till 22 mil-
jarder kronor. Försäljningen av dagligvaror, som uppgick till 19,5 miljarder kro-
nor, steg med 5,9 procent. Coop Forum stod för den största ökningen. 

• KF Media uppvisade ett förbättrat rörelseresultat och försäljningen ökade till
1 515 (1 254) miljoner kronor.

4
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Koncernens försäljning och
tillgångar (mdr)

0

97 98 99 00 01

Resultat efter 
finansiella poster (mkr)

97 98 99 00 01

Fem år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997

KF-koncernen
Försäljning, exkl. moms, mkr 32 198 31 761 32 078 30 562 29 873
Resultat efter finansiella poster, mkr –662 402 328 187 382
Antal försäljningsställen, i Sverige 661 784 783 733 725
Medelantal anställda 17 361 17 988 17 606 18 186 17 979

Konsumentföreningarna
Försäljning, exkl. moms, mkr 15 527 14 901 14 439 14 145 14 077
Antal försäljningsställen 547 574 575 593 613
Medelantal anställda 8 821 8 998 9 003 9 160 9 352
Antal föreningar 67 75 78 82 83

Antal medlemmar (tusental) 2 678 2 563 2 489 2 433 2 378
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• KF Fastigheter hade fortsatt tillfredsställande lönsamhet. 

• KappAhl-koncernens resultat försämrades påtagligt. En hårdnande konkurrens-
situation och en dålig utveckling för Affärsområde Dam medförde svag försälj-
ning och sämre marginaler.

• Under 2001 gjorde medlemmarna 167 miljoner transaktioner med medlems-
kortet Coop MedMera. Detta innebar 33 miljarder kronor i poängregistrerad för-
säljning. 

• Ett omfattande utvecklings- och investeringsprogram genomfördes i kärnverk-
samheten. Ett led i detta arbete var det standardsortiment som infördes i Coop
Konsum under året. För medlemmar och kunder innebar det en sortiments-
ökning i butik med i snitt 15–20 procent. 

• För att bredda sin interaktiva satsning förvärvade KF Media de interaktiva förla-
gen Levande Böcker, Pan Interactive och IQ Media från Enlight. Under hösten
lade KF Media ett bud på börsnoterade Vision Park, vilket förvärvades i november.
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Försäljning via Coop MedMera 
fördelad på affärsområde*

Coop Konsum 42 % 
(8 258 mkr)

Coop Forum 48 % 
(9 365 mkr)

* inkl. moms

Akademibokhandeln
2 % (379 mkr)

KappAhl 8 % 
(1 567 mkr)

Konsumentkooperationens
marknadsandel 

dagligvaror

Dagligvaror 
18,2 % (18,3)

Konsumentkooperationens
marknadsandel 
sällanköpsvaror

Sällanköpsvaror
8,7 % (9,2)

Konsumentkooperationens 
marknadsandel 

total detaljhandel

Total detaljhandel
13,9 % (14,2)

KFs försäljning fördelad 
på affärsområde

KF Fastigheter 3,8 % 
KF Media 4,7 %

KappAhl 12,9 %

D & L 10,3 %

Coop Konsum 33,8 %

Coop Forum 34,4 %

Övriga 0,1 %

Världsmarknaden för
ekologiska livsmedel (försälj-

ningsvärde miljoner USD)
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Försäljningsvärde i butik (mkr)
för ekologiska livsmedel
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3Ekologiskt

• Coop Sveriges försäljning av KRAV-märkta livsmedel blev 30 000 ton, en ökning
med 26 procent.

• 60 procent av Coop Sveriges butiker är KRAV-auktoriserade.

• 16 Coop Konsum-butiker testade, med stor framgång, under en period att sälja
enbart ekologiska grönsaker och frukter. Om detta genomförs på samtliga buti-
ker beräknas det medföra en väsentligt minskad användning av konstgödsel i
jordbruket. 

• En opinionsbildande TV-film om bekämpningsmedel väckte en stormig debatt.
KF stämdes  inför Marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt. Ärendet be-
handlas av Marknadsdomstolen under våren 2002.

• Försäljningen av Änglamark som är det ledande miljösortimentet inom svensk
dagligvaruhandel, ökade med 27 procent, och uppgick till 416 (328) miljoner
kronor.

• Distribution och Logistik tecknade en överenskommelse med Vägverket om
kvalitetssäkring av transporter. Syftet är att gynna båda parters arbete för säkrare
trafikmiljö och en ökad miljöanpassning av transporter.

• Koldioxidutsläppen från transporter med egna lastbilar minskade med tre ton,
mycket tack vare inmontering av nya tanksystem i några lastbilar under året.

• Beslut togs att ogräsmedlet ”Round Up” ska tas bort ur Coop Forums sortiment. 

• Kursgården Vår Gårds restaurang KRAV-certifierades.
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Antal timmar miljöutbildning
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Elanvänding i kWh per
kvadratmeter, Coop Sverige
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1) Integrerat i nya rollen miljö-
mästare i butik
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Årets miljöresultat

Varor som säljs inom KF har en inverkan på miljön vid tillverkning, distribution,
förbrukning och avfall. Varudistributionen påverkar miljön via utsläpp till luften
från transporter. Olika verksamheter, till exempel butikerna med sina kylanlägg-
ningar och inredningar, förbrukar energi och resurser samt genererar avfall.

1. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade trots en intensiv debatt där nyttan
av ekologisk odling ifrågasattes. 

2. Försäljningen av miljömärkta kemtekniska artiklar minskade som en följd av
skärpta miljömärkningskriterier. Försäljningsminskningen är således ett utslag av
färre miljömärkta produkter. Andelen miljömärkta hygienartiklar minskade, vil-
ket beror på ett minskat intresse från leverantörernas sida att miljömärka sina pro-
dukter.

3. Andelen FSC-märkta varor inom Coop Sverige ökade under året. 

4. Utbildningen av anställda i hållbarhetsfrågor och Kompassen fortgick. Nästa steg
är att kvalitativt utvärdera utbildningen. 

5. En förändring av sortimentet till ökad andel kylda och frysta varor medförde en
ökad energianvändning. 

6. Utsläppen av koldioxid från Coop Sveriges transporter fortsatte att minska.
Utsläpp av växthusgaser är ett av Coop Sveriges största miljöproblem, eftersom
verksamheten bygger på distribution av varor och returemballage. Fokus på
transporter måste därför vidmakthållas.

7. Andelen sorterat avfall fortsatte att öka. Ett gemensamt rapporteringssystem
inom Coop Forum ger såväl kostnads- som miljömässiga vinster och en effektiv
avfallshantering. 
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Sammanfattning av årets miljöresultat för KF totalt samt respektive
affärsområde

Koncerngemensamma nyckeltal

1. Mat 
Totalt KRAV-märkta livsmedel 
i ton 30 000 24 000 6 000

2. Övriga dagligvaror 
Andel miljömärkta kemtekniska artiklar 
av total försäljning (kr) (%) 44 44 44

Andel miljömärkta hygienartiklar 
av total försäljning (kr) (%) 4,8 5,6 3,9

3. Specialvaror 
Andel miljömärkta kläder 
(Öko-tex och EU-blomman) (%) 3,1

4. Utbildning 
Antal timmar miljöutbildning per anställd 1) 4 4

Köldmedia
Mjuka freoner HCFC kvar att avveckla (kg) Avveckling enligt plan

5. Energi 
Elanvändning i kWh per kvadratmeter 800 328 123

Andel miljömärkt el i butik (%) 60

6. Transporter 
Utsläpp koldioxid i kg per omsatt miljon, 
inhyrda + egna fordon 1 998 1 998

7. Avfall 
Andel avfall till deponi /förbränning (%) 42 30

Andel materialåtervinning (%) 53

Andel organiskt avfall (%) 5

Andel butiker som sorterar organiskt avfall (%) 70 100

Övriga nyckeltal
KappAhls transporter Båt Bil Flyg Järnväg

Transportsätt för totala transporter (tonkm) 28 35 0,5 36,5
Transportsätt för import (tonkm) 91 6 4

1) Ej redovisat i timmar

KF bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet.
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3Socialt

• Antalet medlemmar ökade med mer än 115 000 netto, vilket är den största
ökningen under ett år hittills.

• En ny organisation för kundservice – Coop Kontakt – utvecklades under året.
Kundtjänsten hanterar inkommande ärenden via e-post, telefon, brev och fax.
Målet är att konsumenter i första hand ska söka kontakt via Internet. I annonser
och tryckt informationsmaterial marknadsförs därför oftast endast webbadres-
sen www.coop.se. Målsättningen är att svar ska ges inom 24 timmar (vardagar).

• För att att förbättra möjligheten för konsumenter att ställa frågor per telefon
infördes ett nytt nummer. Samtalet är gratis, oavsett om det görs från vanlig tele-
fon eller mobiltelefon. Telefonnumret är 020-71 10 10 (kl. 09.00–17.00). 

• KF stödjer Stiftelsen Vi planterar träd, som driver ett omfattande program för att
skapa ett grönt bälte runt Victoriasjön i Afrika. Insamlingen gav under 2001 
10,9 miljoner kronor.

• KF och konsumentföreningarna samlade in 5,2 miljoner kronor till kooperatio-
nens biståndsverksamhet, Kooperation Utan Gränser.

• Projektet Bistånd på köpet startade under hösten. Projektet innebär att alla som
betalar med sitt Coop MedMera-kort kan låta avrunda summan uppåt till när-
maste hel krona. Den insamlade summan uppgick till 500 000 kronor (till och
med februari 2002) och gick oavkortat till Vi-skogen och Kooperation Utan
Gränser. 

• Arbetsmiljöarbetet i KF och Coop Sverige drivs enligt en ny policy med målet att
det ska integreras i verksamheten på alla arbetsplatser. Under året genomfördes
ett flertal aktiviteter för att implementera den nya policyn.

• En för KF, Coop Sverige och konsumentföreningarna gemensam hälsopolicy
antogs, vilket gör Coop Sverige till den första dagligvarukedjan som särskilt mar-
kerat hälsofrågornas betydelse.
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• Ett vetenskapligt och etiskt hälsoråd utsågs i KF. Rådet ska vara vägledande i
utvecklingen på hälsoområdet samt garantera att KFs erbjudanden sker i enlig-
het med vetenskap och beprövad erfarenhet.

• En lönekartläggning genomfördes för Coop Forum. Kartläggningen visade att
de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män inte beror på kön utan har
saklig grund. 

• Arbetet med jämställdhet och etnisk mångfald är en prioriterad uppgift.

• Ett verktyg utvecklades för att förbättra arbetet med rehabilitering för anställda.

• En policy samt ett program för företagets ledarförsörjning utarbetades. Sju olika
program/utbildningar finns för kompetensutveckling av chefer. 

• Utveckling av interaktiva utbildningar fortsatte i samverkan med KFO/Handels
Kompetensutvecklingsstiftelse. 

• Coop Forum genomförde hälsotester i form av kolesterol- och blodsockertester,
i butik på ett 40-tal orter i Sverige. Hälsotesterna mottogs positivt både bland
kunder och personal. Över 5 000 kunder testade sitt blodsocker och kunde sam-
tidigt ställa frågor till en dietist eller få motionsråd och prova stavgång.

• Varumärket Komiform omprofilerades i samband med lanseringen av Coop till
Coop Komiform. Erbjudanden finns inom områdena matrådgivning, motion,
egenvård samt avkoppling och för närvarande består sortimentet av ett trettiotal
produkter.

• I KappAhl togs PVC bort i kläder och accessoarer. Kraven på formaldehyd, tung-
metaller och mjukgörare skärptes. Barnsäkerhetskraven skärptes.

• Produktsäkerhetsarbetet koncentrerades på förebyggande åtgärder. Genom pro-
duktkännedom, dokumentation och besök hos leverantörer byggs en god säker-
het in i systemet. De produktlarm som ändå förekommer hanteras enligt fast-
ställda rutiner.
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Sjuklönekostnad, 
Coop Sverige, i relation 

till total lönekostnad

Sjuklöne-
kostnad 
2,0 % (1,8)

Fördelning kvinnor 
resp. män i Coop Sveriges

ledningsgrupp

Kvinnor 
27 % 

Män 73 %

Totalt 70 personer

Föräldraledighet, anställda
Coop Sverige

Män 0,7 % (0,5)
Kvinnor 2,9 % (2,8)

Vård av barn, anställda
Coop Sverige

Kvinnor 0,7 % (0,5)
Män 0,6 % (0,4)

Total föräldraledighet
i timmar motsvarar 

275 årsarbetare

Total ledighet för vård av 
barn i timmar. motsvarar 

64 årsarbetare

Medelantal, anställda 
Coop Sverige, 

kvinnor resp. män

Män 40 %

Kvinnor 60 %

Medelantal anställda 13 029



detaljhandelsområdet måste säkerställas, liksom kunskap och information om de
förutsättningar och utvecklingsmönster som präglar dagligvaruhandeln i Norden.
KF måste också utveckla system och styrmetoder för att kunna utöva den nya ägar-
rollen med excellens. 

Med Coop Norden har konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark och
Norge skapat en stark kooperativ koncern, som ytterst ägs av medlemmarna. Även
för föreningarna och medlemmarna innebär den nya konstruktionen en förändring
i ägarrollen. Ägandet är nu endast indirekt. Medlemsinflytandet ska dock säker-
ställas på butiksnivå. Det ingår i butikschefernas uppdrag att engagera medlem-
marna i butikens drift, dock utan att butikschefen avhänder sig något ansvar.

I blivande Coop Bank är KF också största ägare med 45 procents ägarandel. Pro-
jektet har startats i partnerskap med Skandia Liv (35 procent) och Telia (25 procent).
Ägandet i Coop Bank syftar primärt till att stärka konkurrenskraften i Coop Sve-
rige och ge medlemmarna nya mervärden. 

KF är  även ägare till bland annat KappAhl, KF Media och KF Fastigheter.
Ägandet i dessa verksamheter genomlyses och prövas löpande. För KF är dessa
bolag i första hand finansiella resurser och målet är att finna ägar- och driftsformer
som skapar optimala möjligheter för bolagen att utvecklas och ge maximal avkast-
ning. Engagemang i fackhandelsbolagen kan också bidra till att upprätthålla och
vidareutveckla KFs ägarkompetens inom detaljhandel.

Affärsutvecklingsuppdraget
Mot bakgrund av sin uppgift har KF ett viktigt uppdrag i att utveckla mervärden
som kompletterar dagligvaruhandelns butiker och stormarknader. 

All affärsutveckling har som utgångspunkt medlemsbasen, som unikt tillhör
föreningarna och KF, och medlemskortet Coop MedMera. Syftet är att addera mer-
värden i medlemskapet genom erbjudanden från kvalitetssäkrade samarbetspart-
ners, med varor, tjänster och kunskaper bland annat inom hälsa, telekom, infor-
mation och underhållning.

KOOPERAT ION I FÖRÄNDRING
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KFs nya roll

KF-koncernen har under 1990-talet omvandlats från ett konglomerat till ett detalj-
handelsföretag med primärt fokus på dagligvaror. Arbetet med att förnya konsu-
mentkooperationen genom att etablera en nordisk struktur för dagligvaruverksam-
heten tog avgörande steg under 2001.

Genom det fördjupade nordiska samarbetet förändras KFs roll radikalt. Efter
etablerandet av Coop Norden har KF tre uppdrag: förbundsuppdraget, ägarupp-
draget och affärsutvecklingsuppdraget. Uppgiften är densamma – att maximera
värdeskapandet för medlemmarna.

Förbundsuppdraget
KF är fortsättningsvis konsumentföreningarnas gemensamma förbund, med upp-
gift att tillsammans med föreningarna utveckla innehållet i det kooperativa med-
lemskapet och den kooperativa företagsformen. 

Förbundet har också det gemensamma ansvaret för kunskapsutveckling och
opinionsbildning i för medlemmarna angelägna frågor. Att tillsammans med före-
ningarna driva, utveckla och vitalisera den medlemsdemokratiska processen är vik-
tigt liksom opinionsbildning i konsumtionsfrågor och att företräda konsument-
kooperationens intressen gentemot olika samhällsorgan.

Ägaruppdraget
Kärnverksamheten, dagligvaruhandeln, har i sin helhet överförts till Coop Norden
som är samägt med danska FDB och norska Coop NKL. Därmed driver inte KF
längre någon operativ verksamhet inom dagligvaruområdet. KF är med sin andel
på 42 procent största ägaren i Coop Norden, och stor vikt läggs nu på att utforma
ett aktivt och kompetent ägarskap. Styrningen sker genom styrelsearbete, vilket var
ett av motiven bakom den nya konstruktionen.

KF har ett ansvar att vara lönsamt, finansiellt stabilt och att hålla god finansiell
beredskap för att på bästa sätt främja Coop Nordens verksamhet. Kompetens inom

KOOPERAT ION I FÖRÄNDRING
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1963
Konsumentkooperationens första
och Europas största lågprisvaru-
hus, Obs! i Vårby, invigs.

1992
Konsumentföreningar
med 60 procent av den
kooperativa detaljhan-
deln överlåter denna till
KF. Detaljhandeln kan
därmed integreras med
partihandeln och ett
nytt effektivare arbets-
sätt med konceptstyrda
kedjor utvecklas.

1967
Oändlighetssymbolen,
den liggande åttan, intro-
duceras som varumärke.

1953
Uppbyggnaden av 
moderna varuhus med
namnen Forum och
Domus påbörjas.

2001
Coop Norden bildas av
Coop NKL, FDB och KF för
att utveckla en nordisk kon-
cern för dagligvaruhandeln.
Det nya gemensamma varu-
märket Coop introduceras.
De fyra stormarknadskon-
cepten förs samman till
Coop Forum och namnet
Coop Konsum införs. Coop
Sverige AB svarar för driften
av dagligvaruhandeln. KF
får nya uppdrag.

1985
Konsumentföreningen
Stockholm anordnar
paneldebatt med temat
”Blir maten bättre”.
Mötet blir upptakten
till ett förändringsar-
bete inom kooperatio-
nen där miljö, kost och
hälsa allt tydligare kom-
mer i centrum. Ekolo-
gisk inriktning blir en
del av affärsstrategin. 

1947
Den första självbetjäningsbutiken
i Sverige invigs på Odengatan i
Stockholm med namnet ”Kon-
sum Snabbköp”. Kooperationen
bygger snabbt ut nätet av själv-
betjäningsbutiker.

1942
Husmodersgymnastiken startas av
Konsumentföreningen Stockholm.
Gymnastiken blir snabbt rikstäckan-
de i KFs regi och har som mest över
100 000 deltagare inom bland annat
dam- herr- och barngymnastik. 1964

Utställningar på temat ”Tjäna
på att veta” visades i ett stort
antal varuhus. Utställnings-
idén var att ge konsumentin-
formation i köpögonblicket
och utställningarna utveckla-
des till en av Sveriges mest
spridda broschyrserier ”Tjäna
på att veta” med konsument-
information.

1932
KF förvärvar ett korre-
spondensinstitut som
blir grunden till Brev-
skolan. Brevskolan blir
en tillgång för studiecir-
kelverksamheten, som
hade startats 1920.
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Kooperationen under 152 år

1850
Den första kooperativa
föreningen i Sverige star-
tas 1850. Syftet med att
gå samman i en koope-
rativ förening var dels att
få lägre pris på inköpta
varor, dels att få bättre
betalt för den säd jord-
brukarna använde som
betalningsmedel.

1924
KF förvärvade Vår Gård i Salt-
sjöbaden och förlade sin utbild-
ningsavdelning dit. Utbildning-
en på Vår Gård bidrog till att
arbete i detaljhandeln kom att
betraktas som ett yrke. Den
pedagogik som utvecklades blev
ett föredöme för yrkesutbild-
ningar i hela det svenska när-
ingslivet.

1904
Efter att den första kooperativa 
partihandelsföreningen, placerad
i Malmö, gått i konkurs gör KF ett
nytt försök med gemensamma in-
köp i form av en agenturaffär. Det
första årets överskott på drygt
4 000 kronor blir grunden till KFs
affärsverksamhet och agenturen
utvecklas till KFs partihandel.

1899
I september 1899
bildas det politiskt
och religiöst obero-
ende Kooperativa
Förbundet (KF) och
ett 30-tal förening-
ar med cirka 7 300
medlemmar anslu-
ter sig. 

1914
Konsumentbladet – tidning
för kooperativ och huslig
ekonomi startas. Under
1920-talet inledde tidningen
samarbete med unga förfat-
tare såsom Wilhelm Moberg,
Karin Boye, Nils Ferlin, Eyvind
Johnson, Arthur Lundkvist,
Harry Martinsson och Lubbe
Nordström. 1934 bytte tid-
ningen namn till Vi.

1908
Under 1908 beslöt margarinfab-
rikanternas kartell att dra in KFs
grossistrabatt. För att säkerställa
margarinleveranser till förening-
arna köpte KF en margarinfabrik.
Med egen tillverkning kunde KF
utmana kartellen. Genom bland
annat import kunde KF också ta
strid med sockerkartellen, kakao-
kartellen och såpfabrikanternas
kartell.

1921
KF gick återigen till angrepp mot karteller-
na. Med en modern margarinfabrik, som
KF byggt i Norrköping, spräcktes marga-
rinkartellen. Genom köp av kvarnen Tre
Kronor i Stockholm 1922 tvingades kvarn-
ringen att sänka priserna. KF utmanade
glödlampsmonopolet genom att starta
Luma och gummitrusten genom köpet av
Gislaveds gummifabrik. Resultaten blev
spruckna karteller och lägre priser. 
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KFs huvudsakliga verksamheter
KF är med 42 procent huvudägare i Coop Norden och med 45 procent huvudägare
i planerade Coop Bank och är moderföretag i KF-koncernen, som omfattar Kapp-
Ahl, Kicks (till 2002-04-30), KF Media och KF Fastigheter. KF är förbund för lan-
dets 67 konsumentföreningar och  har huvudansvar för utveckling av medlemska-
pet och medlemsförmåner tillsammans med föreningarna. 

Detta är Coop Norden
Coop Norden är Nordens största dagligvaruföretag, gemensamt ägt av konsument-
kooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten startade den 1
januari 2002.

KappAhlKF Media KF 
Fastigheter

KF

Ägare: 2,7 miljoner
medlemmar i 67 föreningar

Coop Norden  
42%

IntresseföretagDotterföretag

Coop Elektro  
47%

Coop Bank  
45%

2,7 miljoner medlemmar har medlemskap i någon av landets 67 konsumentföreningar. Föreningarna äger i
sin tur Kooperativa Förbundet (KF). Medlemmarnas uppdrag, som det är formulerat i stadgar och Kom-
passen, är ledstjärnan för all verksamhet i KF och konsumentföreningarna. Fem föreningar – Stockholm,
Svea, Solidar, Väst och Norrort, med tillsammans cirka 1,6 miljon medlemmar – har integrerat sin affärs-
verksamhet  med KFs. KF driver deras detaljhandel genom det till 42 procent delägda Coop Norden, som i
sin tur till 100 procent äger Coop Sverige, som operativt ansvarar för den svenska verksamheten. De 62 detalj-
handelsdrivande föreningarna (DDF), med tillsammans cirka 1,1 miljon medlemmar äger och driver cirka 38
procent av kooperativ detaljhandel. De har samråd med Coop Sverige för gemensamma frågor. KFs fack-
handel och Coop Sveriges detaljhandel svarar för resten av landets konsumentkooperativa detaljhandel. 

Coop Norden

Coop Sverige Coop Norge Coop Danmark

42 %

100 % 100 % 100 %

20 % 38 %

FDB Coop NKLKF
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Nordisk samverkan ger nya uppgifter för KF

Kooperativa Förbundet befinner sig i kraftig för-
ändring. Genom beslutet att bilda det med
norska Coop NKL och danska FDB gemensamt
ägda Coop Norden har förutsättningarna för
KFs verksamhet ändrats i grunden. Då KFs dag-
ligvaruverksamhet övergår till Coop Norden
minskas den sammanlagda omsättningen med
närmare 25 miljarder från en total omsättning på närmare 31 miljarder till en
omsättning på cirka 6 miljarder.

Bildandet av Coop Norden innebär ett mycket stort åtagande för KF. Samtidigt
är en större struktur för dagligvaruhandeln nödvändig om konsumentkooperatio-
nen ska kunna möta en hårdnande och allt mer internationaliserad konkurrens.
Coop Norden är baserat på övertygelsen att konsumentkooperationen kan fullgöra
sin uppgift att skapa mervärden för medlemmarna om den bygger en framtid på en
gemensam nordisk strategi.

En mångfacetterad historia
Kooperativa Förbundet bildas 1899 som föreningarnas förbund med uppgift att
bedriva upplysningsverksamhet och agitera för konsumentkooperationen. Det nya
förbundet skulle främja den kooperativa rörelsens utveckling. 1904 startas den
första affärsverksamheten med gemensamma inköp för de anslutna föreningarna.
Monopol och kartellstriderna på 1920- och 1930-talen blir inledningen till en
industriell utveckling där KF successivt utvecklas till ett omfattande industri-
konglomerat. Via sitt arkitektkontor KFAI driver KF under samma tid fram en
modern och hygienisk utformning av butikerna. När självbetjäningsbutikerna,
Konsum Snabbköp, introduceras i slutet av 1940-talet innebär det en revolution
inom svensk detaljhandel. Varuhus, stormarknader och modern logistik följer
under de närmaste decennierna därefter. Mot slutet av 1980-talet står det alltmer

”KF och konsumentföreningarna har skyldighet att ta initiativ vad
gäller medlemsnytta, inflytande och konsumentfrågor. Coop
Norden har skyldighet att svara för en effektiv detaljhandelsdrift.
Denna tydliga principiella ansvarsfördelning gör uppdragen tydli-
gare, vilket i sig bidrar till ökad effektivitet.”

Börje Fors

Bildandet av Coop Norden innebär ett
mycket stort åtagande för KF. Samtidigt
är en större struktur för dagligvaruhan-
deln nödvändig om konsumentkoopera-
tionen ska kunna möta en hårdnande och
allt mer internationaliserad konkurrens.



KFs nya uppdrag
Kooperativa Förbundet har framöver tre uppdrag inom ramen för konsumentko-
operationens verksamhetsidé.

KF är fortsättningsvis konsumentföreningarnas gemensamma förbund.
Förbundsuppdraget innebär att tillsammans med föreningarna utveckla inne-

hållet i det kooperativa medlemskapet och den
kooperativa företagsformen. Förbundet har också
det gemensamma ansvaret för kunskapsutveck-
ling och opinionsbildning.

KF är vidare huvudägare i Coop Norden AB
och ägare av ytterligare en rad affärsverksamheter.
Ägaruppdraget ställer krav på finansiell bered-
skap, kompetens i styrelsearbetet i hel- och
delägda bolag samt att säkerställa medlemmarnas
insyn och inflytande.

Det tredje uppdraget är att bedriva affärsutveckling för att tillföra medlemska-
pet ytterligare mervärden. Tillsammans med föreningarna har KF sin största till-
gång i medlemsdatabasen, manifesterat i medlemskortet. Den tillgången ska ligga
till grund för all affärsutveckling, som främst ska ske utan infrastrukturella inve-
steringar. Syftet är att tillföra nytta för medlemmarna även utanför butiker och stor-
marknader i Coop Norden.

Ett år med satsningar och en del besvikelser
Koncernens resultat efter finansiella poster har försämrats avsevärt och uppgår till
–662 miljoner kronor (402).

De satsningar som gjorts under 2001 för att utveckla konsumentkooperationens
marknadspositioner har kraftigt belastat resultatet med kostnader av engångska-
raktär. Framför allt gäller det bildandet av Coop Norden, utvecklingen av den nya
varumärkesstrategin med lanseringen av varumärket Coop och även banksats-
ningen. 
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Tillsammans med föreningarna har KF
sin största tillgång i medlemsdatabasen,
manifesterat i medlemskortet. Den
tillgången ska ligga till grund för all
affärsutveckling, som främst ska ske
utan infrastrukturella investeringar.
Syftet är att tillföra nytta för medlem-
marna även utanför butiker och stor-
marknader i Coop Norden.

klart att industristrategin spelat ut sin roll samtidigt som problemen ökar i stora
delar av den föreningsdrivna detaljhandeln. 

Industrierna avyttras och KFs finansiella oberoende återställs. Föreningars
detaljhandel integreras med KFs partihandel, vilket möjliggör ett nytt arbetssätt
med integrerad nationell kedjedrift. Med frigörelsen från egen livsmedelsindustri
kan en ny varuförsörjningsstrategi införas där val av leverantör kan ske utifrån kun-
dernas val och bästa möjliga villkor.

Konsumentkooperationens historia är historien om industriell framgång, kamp
för fri konkurrens och en detaljhandel som driver utvecklingen under större delen

av 1900-talet, vilket gång på gång skapat nya mer-
värden åt medlemmarna.

Men det är samtidigt historien om konsument-
information, hushållning, utbildning, folkbildning
och opinionsbildning. Det är i samspelet mellan
stort företag och bildningsideal som KF blir en vik-
tig samhällsbärare.

Några axplock. Konsumentbladet startas 1914.
På Vår gård utvecklas på 1920-talet nya former för personalutbildning. Via Brev-
skolan och Vi-skolan drivs under decennier en omfattande medlemsutbildning. KF
Provkök lär ut god hushållning och kunskap om mat. ”Tjäna på att veta” blir 1960-
talets sätt att sprida konsumentinformation i masskonsumtionssamhället. I mitten
av 1980-talet driver en aktiv medlemsopinion fram de första ekologiskt producerade
produkterna i sortimenten. KF har genom hela sin historia arbetat med flera per-
spektiv på medlemshushållning och mervärden.

Konsumentkooperationens historia är alltså en historia om utvecklingskraft
och förmåga att åstadkomma förändring, både i den egna verksamheten och i
omvärlden. Nu förändras KFs situation radikalt och därmed aktualiseras behovet
av att precisera uppdraget från medlemmarna.

Konsumentkooperationens historia 
är alltså en historia om utvecklingskraft 
och förmåga att åstadkomma föränd-
ring, både i den egna verksamheten
och i omvärlden. Nu förändras KFs
situation och därmed aktualiseras be-
hovet av att precisera uppdraget från
medlemmarna.



föreningarna i utförandet av sina uppdrag. Det är enbart genom att uppträda sam-
lat som konsumentkooperationen får genomslag. KF ska tillsammans med före-
ningarna pröva alla vägar för nya samarbeten för att rätt tjäna medlemmarna.

Börje Fors
Vd och koncernchef
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Därutöver tyngs resultatet av den negativa utvecklingen inom KappAhl samt stora
förluster i vissa av intressebolagen.

KF Fastigheter har fortsatt tillfredsställande lönsamhet. KF Media hade sam-
mantaget en god lönsamhet trots engångskostnader vid etableringen av den inter-

aktiva verksamheten. Vidare har resultatet för-
bättrats kraftigt i Coop Sverige.

För KF innebär koncernens bokslut för 2001
ett dåligt resultat och påfrestningar på likvidite-
ten samtidigt som soliditeten är fortsatt god.

Inriktningen är att snabbt nå ett positivt
resultat och förbättrade kassaflöden. Målsätt-
ningen är att återställa en vinstmarginal som står

i relation till verksamhetens omfattning och risknivå i det nya KF. KF bör med åta-
gandena i Coop Norden och övriga intresse- och dotterbolag och begränsade till-
gängliga kassaflöden eftersträva hög soliditet och låg skuldsättningsgrad.

Nya KF
Genom bildandet av Coop Norden har KF såväl som Coop NKL i Norge och FDB
i Danmark fått helt förändrade roller. Förbunden ska tillsammans med förening-
arna ta ansvar för medlemsnytta, säkerställa medlemmarnas inflytande samt driva
opinionsbildning i konsumtions- och konsumentfrågor.

Coop Norden och Coop Sverige har ansvaret för driften av en effektiv daglig-
varubaserad detaljhandel med stor volymbas. I samverkan med de detaljhandels-
drivande föreningarna ska också de synergier förverkligas som ligger till grund för
bildandet av Coop Norden.

Det innebär att KF och konsumentföreningarna har skyldighet att ta initiativ
vad gäller medlemsnytta, inflytande och konsumentfrågor. Coop Norden har skyl-
dighet att svara för en effektiv detaljhandelsdrift. Denna tydliga principiella
ansvarsfördelning gör uppdragen tydligare, vilket i sig bidrar till ökad effektivitet.

Kooperativa Förbundet ska söka nära och effektiv samverkan med konsument-

Det är enbart genom att uppträda
samlat som konsumentkooperationen
får genomslag. KF ska tillsammans
med föreningarna pröva alla vägar för
nya samarbeten för att rätt tjäna
medlemmarna.
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Under 1908 slöt sig Sveriges margarinfabrikanter samman i en
kartell som beslöt att dra in KFs grossistrabatt. För att säkerställa
margarinleveranser till föreningarna köpte KF en egen margarin-
fabrik. Priset på margarin föll till nytta för alla konsumenter och 
KF sålde senare fabriken när den tjänat sitt syfte.  

Kärnverksamheten måste garanteras långsiktigt 

Dagligvaruhandeln dominerar KFs verksamhet och stod 2001 för cirka 60 procent
av den totala omsättningen. Konsumentkooperationens andel av dagligvarumark-
naden i Sverige har successivt minskat från 21,1 procent 1980 till 18,2 (18,3) procent
2001. Den långsiktiga trenden är att dagligvarornas andel av den totala konsumtio-
nen generellt minskar till förmån för andra varor och tjänster. Totalt utgör den cirka
18 procent av den privata konsumtionen i Sverige. 

Hårt konkurrenstryck tvingar fram effektivare strukturer
Den svenska dagligvarumarknaden domineras sedan länge av fyra stora grupper-
ingar – Ica, konsumentkooperationen, Axfood och Bergendalsgruppen. Deras
totala marknadsandel motsvarar närmare 80 procent av den totala marknaden. På
motsvarande sätt domineras den norska och den danska dagligvarumarknaden av
fyra respektive tre stora grupper.

Under det senaste decenniet har den nordiska dagligvaruhandeln utsatts för ett
allt starkare omvandlingstryck till följd av svag eller måttlig marknadstillväxt och
hårdnande konkurrens. De större aktörerna har mött utvecklingen med samgåenden
i syfte att skapa stordriftsfördelar. Konsolideringen i detaljhandeln har nu gått så
långt att ytterligare integration på nationell nivå inte kan ge den nödvändiga för-
stärkningen av konkurrenskraften. Istället inriktas ansträngningar på att hitta nya
och större samarbeten och samgåenden på internationell nivå. 

Dagligvaruhandeln i Norden har en sämre utveckling i tillväxt och lönsamhet
än den europeiska. Detta visar på behovet av och sätter stark press på att skapa effek-
tiva strukturer. Holländska Aholds köp av 50 procent av Ica 1999 ingår i ett större
europeiskt mönster, där framför allt stora holländska, tyska och franska detaljhan-
delsföretag expanderat sina verksamheter över gränserna. 

Att vara en stor och internationaliserad aktör innebär flera fördelar. Dit hör för-
handlingsstyrka mot redan internationella leverantörsföretag och stordriftsfördelar
inom varuförsörjning, marknadsföring, utvecklingsarbete och IT-stöd.



De svenska, norska och danska konsumentkooperationerna har fastslagit sina
gemensamma värderingar i den Nordiska värderingskompassen. Det betyder att
såväl konsumentföreningarna och de nationella förbunden som Coop Norden,
utifrån sina olika roller, har ett uppdrag att skapa ekonomiska och andra mervär-
den för medlemmarna.

Konsumentkooperationens uppdrag på 2000-talet handlar om att skapa opi-
nion och erbjuda lösningar som bidrar till ekonomisk, ekologisk och social nytta i
vardagen. En av grundtankarna i kooperationen är att medlemsnytta kan bidra till
samhällsnytta. Detta har sedan länge inneburit att ansvarsfullt företagande och håll-
barhetsperspektivet är ett centralt motiv i verksamheten.

Det kooperativa uppdraget kan och ska också utvidgas. Branschglidning är ett
fenomen inom många branscher, inte minst på det finansiella området. Daglig-
varubutiken är den enda som bygger på ett fysiskt varuflöde och som samtidigt är
en plats kunderna söker upp flera gånger i veckan. Därför är den en mycket attrak-
tiv distributionskanal även för nya samarbetspartners. 
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Coop Norden – Nordens största dagligvaruföretag
För att säkerställa konkurrenskraften har nu de dagligvarubaserade verksamheterna
i danska FDB, svenska KF och norska Coop NKL slagits samman till det gemen-
samt ägda Coop Norden AB (se s. 45). Redan från starten den 1 januari 2002, är
Coop Norden inte bara Nordens största dagligvaruföretag med en marknadsandel
på cirka 30 procent, utan dessutom ett av de större nordiska företagen. 

Visionen är att Coop Norden ska bli Nordens mest innovativa detaljhandels-
företag, med tydlig konsumentkooperativ identitet. Genom ekonomiskt effektiv
och professionell drift ska Coop Norden maximera nyttan för medlemmar och kon-
sumenter.

Med särarten som plattform
För att kunna bevara sin särart måste konsumentkooperation vara ekonomiskt
framgångsrik. 

Konsumentkooperation är organiserad samverkan mellan medlemmar för att
skapa ekonomiska och andra mervärden åt var och en. Coop Norden är en ny form

för denna organiserade samverkan. 
Historiskt har konsumentkooperationen reage-

rat på otillfredsställande förhållanden och brister i
marknadens sätt att fungera. När konsumentkoope-
rationen växte fram var den ett instrument att säkra
livets nödtorft för medlemmarna. I början av 1900-
talet togs striden mot monopolen och kartellerna
genom att KF byggde upp en egen produktion.

Introduktionen av självbetjäningsbutikerna – Snabbköp – i slutet av 40-talet var ett
sätt att spara tid åt dubbelarbetande yrkeskvinnor. KF Provkök hjälpte de många
till ökade kunskaper om råvaror, matlagning och god hushållning. Med varuhus
och stormarknader erbjöds ”allt under ett tak”. I mitten av 80-talet krävde konsu-
menterna ekologiskt producerade varor. Konsumentkooperationens reaktion blev
att lansera ekologiska produkter och utveckla varumärket Änglamark.
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En av grundtankarna i kooperationen
är att medlemsnytta kan bidra till
samhällsnytta. Detta har sedan länge
inneburit att ansvarsfullt företagande
och hållbarhetsperspektivet är ett
centralt motiv i verksamheten.



Coop ska bära erbjudandet 

För att kooperationen ska kunna kommunicera sin särart som en bred medlemsägd
verksamhet med stor kund- och medlemsnytta krävs ett starkt varumärke. En ny
varumärkesstrategi utarbetades under 2001. Den ska synliggöra det kooperativa
erbjudandet, effektivisera den totala marknadsföringen och bidra till att skapa nya
affärer. 

Konsumentkooperationen har hittills uppträtt med många olika uttryck på
marknaden, trots detta är helheten dess styrka.

Konsumentkooperationens varumärke utgår
från medlemmen och medlemskapet. Det byggs från
två olika perspektiv samtidigt – å ena sidan pris och
konkurrenskraftigt ”valuta för pengarna”, å andra
sidan de värden som är konsumentkooperationens
särart, livskraft och existensberättigande. Dessa vär-
den har under lång tid inte varit tillräckligt synliga

för medlemmarna. Varumärkesstrategin ska, med värderingarna – inflytande,
omtanke, ärlighet och nytänkande utifrån vår tilltro till särarten – som grund, tyd-
liggöra värdegrunden och medlemsnyttan i alla kanaler och binda samman affärs-
initiativen till en helhet som är starkare än summan av de enskilda delarna.

Coop – ett nytt varumärkestänkande
Coop är konsumentkooperationens nya huvudvarumärke, vilket innebär en stra-
tegi där varumärket byggs som en familj, ett antal individer med gemensamt
huvudnamn som särskiljs med olika tilläggsnamn. 

Namnet Coop har valts av flera anledningar; det fungerar över landsgränserna
och ger en tydlig association till kooperationen. 

Namnförändringen berör i första hand de olika affärsenheterna inom Coop
Sverige samt Coop MedMera-kortet och webbnärvaron. Eftersom dessa tillhör
kärnverksamheten får de en nära knytning till Coop. Kommunikationen blir mer
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Uppgift: Coop ska förenkla och
förgylla vardagslivet för de många
som bryr sig, genom att skapa
hållbara lösningar som ger ekono-
misk, ekologisk och social nytta.
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effektiv både vad gäller genomslagskraft och kostnader. 
Varumärkena KappAhl och Akademibokhandeln har hög egen identitet. De

kommer därför tills vidare att fortsätta drivas under dessa namn. 
Introduktionen av det nya varumärket Coop under hösten 2001 handlade till

stor del om ifrågasättande. En omfattande kampanj ställde provokativa frågor om
mat, hälsa, miljö och ekonomi, som Coop anser angelägna och vars lösningar Coop
vill identifiera sig med. Parallellt kommunicerades ”Ett litet steg…” där åtgärder
som vidtagits inom konsumentkooperationen redovisades. På flera av de områden
som identifierats vid introduktionen ska Coop och KF nu ta ytterligare steg. Detta
ger en möjlighet att attrahera nya medlemmar och kunder som delar de värderingar
som kommuniceras. Det ger kraft. Konsumentkooperationen har alltid arbetat
efter devisen ”samverkan ger styrka”. En kund kan göra sina val, medan organise-
rade konsumenter kan förflytta marknaden. 

Coop Forum och Coop Konsum – 
Sveriges största stormarknads- och dagligvarukedjor
Varumärket får sin största roll inom kärnverksamheten, dagligvaruhandeln. Denna
ska drivas med två fokus; hypermarkets (stormarknader) och supermarkets (livs-
medelsbutiker).

Med de tidigare fyra olika koncepten för stormarknader, Obs!, B&W, Robin
Hood och Coop Forum, har KF haft en splittrad marknadsnärvaro, som trots stora
årliga medieinvesteringar inte skapat ledande varumärken i svensk detaljhandel.
Med början september 2001 omprofileras alla stormarknader till Coop Forum, som
därmed inte bara är Sveriges största stormarknadskedja utan också Sveriges största
detaljhandelskedja alla kategorier (se s. 62).

På motsvarande sätt inleddes omprofileringen av Gröna Konsum till Coop
Konsum. Omprofileringen av alla butiker ska vara helt genomförd 2003. Med 385
butiker i södra, västra och mellansverige är Coop Konsum Sveriges största daglig-
varukedja.  
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Gemensamma symboler binder samman 
och bidrar till varumärkesbygget

För att underlätta för kunderna att hitta i butikerna har gemensamma symboler för
kooperationens olika verksamheter arbetats fram under året. Symbolerna bidrar till det
gemensamma varumärkesbyggandet, samtidigt som butikskedjorna hålls konsekventa.
Symbolerna återfinns på hyllkantsetiketter, skyltar, i recept, direktreklam och annonser.

Symbolen för medlemspris indikerar alltid bästa pris. (Grön =
Coop Konsum, blå = Coop Forum och grå = övriga kanaler.)

Hälsosymbolen är en samlande signal för alla varor, tjänster och aktiviteter som
främjar möjligheterna att bibehålla och utveckla hälsa och välbefinnande.
Bland annat kommuniceras alla produkter under varumärket Coop Komiform,
liksom motionssatsningen Gå igång, med hälsosymbolen. 

Symbolen för storköp (Coop Forum) finns på mängder av varor och sig-
nalerar ”Köp stort, betala smått”. 

Treklövern är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken
som gör det lättare för kunden att hitta varor märkta med KRAV, Bra
Miljöval, Svanen, EU-blomman och FSC. Treklövern kommuniceras också i
anslutning till miljöinformation och annonser för miljömärkta produkter. 

Den röda symbolen för veckans erbjudande (Coop Forum) finns på varor
som är tillfälligt prissänkta. 



Kombinationen Coop MedMera och Coop Bank blir starkt på marknaden med för-
månliga kopplingar mellan varor och tjänster, mellan konsumtion och finansiering,
där kortet kan ge medlemsförmåner och poäng också för finansiella tjänster.
Gemensam redovisning av transaktioner och premiepoäng samt koppling dem
emellan gör det lättare för medlemmarna att få bra kontroll och överblick på sin
vardagsekonomi.

Coop Komiform – ett exempel på mervärde 
I slutet av 90-talet påvisade olika undersökningar att hälsa är ett av de mest priori-
terade områdena för svenskarna. Denna trend visar inga som helst tecken på att
mattas av – tvärtom.

Det i början av 2000 lanserade varumärket Komiform, har tillkommit för att
samla och kommunicera KFs erbjudanden för en mer hälsosam livsstil. Satsningen
är ett konkret exempel på hur kooperationen axlar sin roll när det gäller att utveckla
och erbjuda medlemmarna nya mervärden utöver de rent ekonomiska.

Under hösten omprofilerades Komiform i samband med Coop-lanseringen till
Coop Komiform. 

Coop Komiform ska erbjuda varor, tjänster och kunskaper om hälsa och välbe-
finnande för de människor som bryr sig om sin hälsa. Erbjudanden finns inom
områdena matrådgivning, motion, egenvård och avkoppling.
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Blivande Coop Bank – banktjänster för vardagsekonomi
För att kunna skapa ekonomiska och andra mervärden måste kooperationen också
verka strategiskt utanför sitt kärnområde. Hushållens ekonomi är ett angeläget
område som också ligger nära dagligvaruhandeln. 

Med en satsning på blivande Coop Bank vill KF stärka medlemsrelationerna
och utveckla det kooperativa uppdraget samt bidra till merförsäljning och ökad lön-
samhet i detaljhandelsledet. 

KF blir med 45 procent huvudägare, Skandia Liv kommer att äga 35 procent och
Telia 20 procent. Skandia bidrar med finansiellt kunnande och levererar IT-platt-
formen till en effektiv banklösning. Telia erbjuder konkurrenskraftiga produkt-
kopplingar i takt med framväxten av mobila och digitala tjänster. 

Coop Bank räknar med att få egen oktroj i mitten av 2002.
Basen är medlemskortet Coop MedMeras 3,5 miljoner kortinnehavare. Bank-

verksamheten ska stärka medlemskortets erbjudande och bonusprogram genom att
tillhandahålla enkla och lättillgängliga finansiella tjänster med utgångspunkt i
familjens hushållsekonomi.

Framför allt butikerna men också Internet blir bankens huvudkanaler och ban-
kens tjänster ska vara väl integrerade med Coops övriga erbjudanden på Internet.

Coop MedMera – nyckel till medlemsnyttan 
Coop MedMera är konsumentkooperationens rikstäckande medlemskort. I grun-
den är det ett medlemskort i en konsumentförening, men också ett poäng- och kon-
tokort. Kortet ägs av KF och medlemsbasen av föreningarna och KF. Kortet blir i allt
högre utsträckning medlemsnyttans distributionskanal och det som ur ett medlems-
perspektiv håller samman konsumentkooperationens olika delar och erbjudanden. 

Kortet omprofileras nu till Coop MedMera. Dess roll är att fungera som nyckel
till ett brett urval av medlemserbjudanden, funktioner och tjänster, som skapar eko-
nomisk, ekologisk och social nytta. 

Ur ett marknadsföringsperspektiv är Coop MedMera ett huvudverktyg för att
bygga den nya kooperativa identiteten och dess varumärke.
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Från ord till handling – Hållbar konsumtion

KF och Coop Sverige ska göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion
bidra till ett samhälle med ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit
och samverkan. Hållbar konsumtion utmärks av att den tillfredsställer våra behov
utan att äventyra kommande generationers.

Små steg kan åstadkomma stor förändring
Grundtanken i konsumentkooperationen är att via samverkan förändra och för-
bättra – tillsammans kan människor åstadkomma mer än var och en för sig. 

I över hundra år har kooperationen arbetat för att människor ska få ut mer av
sina hushållsinköp. I början genom att utmana monopol och priskarteller och ifrå-
gasätta etablerade sanningar. Idag genom att tydliggöra de ekologiska och sociala
sambanden mellan Hållbar konsumtion, bättre ekonomi för hushållen, bättre hälsa
och rättvisande priser. Till nytta för individer och hela livsmiljön.

Miljö- och etikmål
KF och Coop Sverige ska:
• identifiera och göra verklighet av affärsmöjligheterna i ett hållbart samhälle
• öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljö- och etikfrågor hos alla

anställda
• verka för ökat miljö- och etikmedvetande bland medlemmar och kunder
• tillhandahålla varor och tjänster som uppfyller högt ställda miljö- och etikkrav
• hantera och transportera varor så resurseffektivt som möjligt
• miljöanpassa administrativ verksamhet, fastigheter och butiker
• delta aktivt i miljö- och etikdebatten och verka för att samhället ger företag och

konsumenter goda förutsättningar att bidra till Hållbar konsumtion
• agera för ett ökat internationellt samarbete inom miljö- och etikområdet.

HÅLLBAR KONSUMTION
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Konsumentkooperationen gynnar miljömärkta varor genom strategisk prissätt-
ning. Det innebär att samma påslag i kronor och ören som görs på konventionella
varor också ska gälla på motsvarande ekologiska varor, påslaget görs alltså inte i pro-
cent. Ett exempel på denna strategi är det egna varumärket Änglamark. 

2. Lönsamhet För att uppnå Hållbar konsumtion krävs strategiska investeringar,
som i förlängningen leder till ökad lönsamhet. Ett exempel på detta är omprofiler-
ingen av varumärket Änglamark som syftade till att skapa ett modernt sortiment.
Ett annat exempel är Coop Forums satsning på en gemensam upphandling av
avfallshanteringen. Avfallsskatten och förbudet mot deponi av brännbart avfall
skulle annars framöver ha medfört stora kostnadsökningar. 

3. Prisvärdhet De specialvaror som konsumentkooperationen säljer ska upplevas
som prisvärda i ett allt längre tidsperspektiv. Varorna ska utnyttjas ofta, länge och
komma till stor nytta och glädje för många personer under lång tid. Genom att till-
handahålla bredd i sortimentet ska konsumentkooperationen erbjuda god tillgäng-
lighet av attraktiva och hållbara varor och tjänster. 

4. Skadliga ämnen Skadliga ämnen ökar i naturen, i vår mat och även i våra krop-
par, halterna är dock ännu låga. Till exempel kan vi mäta rester av bekämpnings-
medel, ftalater och flamskyddsmedel i bröstmjölk. För att uppnå en Hållbar kon-
sumtion och en giftfri miljö för konsumentkooperationen en ständig och
konstruktiv dialog med alla aktörer på marknaden.

Försiktighetsprincipen innebär att vid misstanke om ett ämnes skadlighet ska ett
mindre skadligt alternativ väljas. Konsumentkooperationen anser att ekologisk pro-
duktion i jämförelse med konventionell produktion är ett uttryck för denna princip. 
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Verksamhetsstyrning mot Hållbar konsumtion
KF och Coop Sveriges ledningssystem för Hållbar konsumtion grundar sig i stad-
garna och verksamhetsidén, vilka beskriver vad som ska göras och hur det ska göras,
samt det styrande dokumentet Kompassen, som innehåller vägledande värderingar
och ställningstaganden. För att hela konsumentkooperationen ska arbeta mot
samma mål har nio koncerngemensamma nyckeltal integrerats i verksamhetsstyr-
ningen. Nyckeltalen gör det möjligt att sätta mål, koppla handlingsplaner till det
dagliga arbetet och avläsa resultat.

Ledningssystem för Hållbar konsumtion

Gemensamma fokusområden 
För att identifiera möjligheter till Hållbar konsumtion har KF och Coop Sverige nio
fokusområden. Ur ekonomiskt perspektiv syftar de till att uppnå rättvisande priser,
lönsamhet och prisvärdhet. Ekologiskt handlar det om att minska förekomsten av
skadliga ämnen, minska utsläpp av klimatgaser samt hushålla med naturresurser. På
det sociala området fokuseras medlemsnytta, nöjda medarbetare och krav på leve-
rantörer.

1. Rättvisande priser Den som konsumerar en vara ska också stå för de kostnader
som konsumtionen ger upphov till. Så är det inte idag. KF och Coop driver opi-
nion för detta synsätt bland annat genom remissvar på regeringens utredningar och
förslag, men även på reklamplats och på debattsidor. 
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AffärsplaneringProcess
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lera och motivera chefer och medarbetare till engagemang, kreativitet, självstän-
dighet och samverkan. 

Jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor är prioriterat och som ett led i
detta integrerades arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet i den dagliga verksamheten
på alla arbetsplatser under 2001. Till detta arbete hör jämställdhetsplaner och löne-
kartläggningar. Även arbetet med mångfald, särskilt den etniska, är en viktig upp-
gift. 

I syfte att stödja ledar- och affärsutvecklingsarbete inom KF och Coop Sverige
utarbetades under året ett program för ledarförsörjning. För nionde året i rad
genomfördes ett ledarutvecklingsprogram med deltagare från Sverige och Norge.
Dessutom utvecklades ett program för utbildning av yngre talanger inom konsu-
mentkooperationen, med start våren 2002. Syftet är att bredda deltagarnas per-
spektiv och ge större helhetsförståelse för företagande och verksamhetsutveckling.

Coop Sverige samarbetar även med Svensk Handels medlemsföretag kring olika
detaljhandelsutbildningar. Bland annat startandet av en detaljhandelshögskola vid
Stockholms Universitet. 

9. Krav på leverantörerna Konsumentkooperationen är både detaljhandlare och
konsumentföreträdare. Genom att föra en konstruktiv dialog med leverantörer och
tillverkare ställs krav på såväl produktion, produktutveckling som kunskapsför-
medling.

Miljö- och etikbedömning
KFs och Coop Sveriges olika verksamheter bedöms i miljö- och etikhänseende
utifrån en skala 1–5. Bedömningen utgår från miljö- och etikprestationer under
året, grad av måluppfyllelse och uppfyllelse av givna kriterier för respektive betyg.
Slutligen rankas miljö- och etikprestationen internt och externt. Resultatet för de
olika verksamheterna redovisas under respektive område.
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5. Naturresurser Här avses ett effektivare bruk av naturresurser. Hushållning, för-
nybara råvaror, biologisk mångfald, återvinning och teknikutveckling är delar i
denna process. Uttjänta varor och förpackningar ska tas tillvara, därför har Coop
Forum byggt insamlingsstationer för förpackningar vid varje stormarknad.

6. Klimat Koldioxid- och andra växthusgasutsläpp till följd av användning av fossila
bränslen bidrar till klimatförändringar. Konsumentkooperationen står inför en stor
utmaning i att skapa energieffektivitet vad beträffar transporter, fastigheter, pro-
dukter och tjänster. 

Energieffektiviseringen i fastigheterna fortgår kontinuerligt. En ökad efterfrå-
gan på färdigmat medför emellertid ett större behov av butikskyla vilket leder till
en ökad energianvändning. Vid slutlig tillagning i hemmet kräver färdigmaten
mindre energi jämfört med matlagning baserad på råvaror. Ökad användning av
kyla i butik behöver således inte vara negativt i ett helhetsperspektiv.

Arbetet med effektivisering och anpassning av transporter bidrar till minskade
koldioxidutsläpp. Under 2001 tecknades en överenskommelse om kvalitetssäkring
av transporter mellan KF och Vägverket. Överenskommelsen leder till en säkrare
trafikmiljö och en ökad miljöanpassning genom minskad bränsleförbrukning. 

7. Medlemsnytta Konsumentkooperationen grundades för över 100 år sedan för att
motverka ekonomisk fattigdom. Dagens fattigdom ser delvis annorlunda ut – ett
uppskruvat arbetstempo, arbetslöshet, växande miljöhot och sociala orättvisor.
Konsumentkooperationen vill öka medlemmarnas medvetande, ge möjlighet till
inflytande och skapa nödvändiga mötesplatser utifrån vilka alla kan agera för ett
hållbart samhälle. Medvetna konsumenter påverkar samhället genom konsumtio-
nen och idag anser många människor att de i hög grad kan påverka utvecklingen
via sin konsumtion.

8. Ett bra arbete KF och Coop Sverige ska vara arbetsplatser där den anställde har
möjlighet till delaktighet och att utvecklas i en god arbetsmiljö. Målet är att stimu-



Redan störst, med målet att bli allra bäst

Att säkra greppet om dagligvaruhandeln i en hårdnande internationell konkurrens
är det viktigaste motivet för bildandet av Coop Norden AB, som driver verksamhet
i Sverige genom dotterbolaget Coop Sverige AB.

Tillsammans har de danska, norska och svenska konsumentkooperationerna
över 5 miljoner medlemmar och en försäljning inom dagligvaruområdet på över 90
miljarder kronor, motsvarande cirka 30 procents marknadsandel inom dagligvaru-
handeln i Skandinavien. Detta utgör en stark plattform för en i högre grad integre-
rad verksamhet, där storleksfördelarna kan säkra konkurrenskraft, utvecklingsför-
måga och långsiktig lönsamhet samtidigt som nya möjligheter öppnas för att
utveckla medlemsförmåner. 

Coop Norden AB bildades redan vid årsskiftet 1999/2000, i syfte att öka omfatt-
ningen av det nordiska samarbetet och för att bli det strategiska och ägarmässiga
centrat för den kooperativa dagligvaruhandeln i Norden. Förslag till en partiell
fusion med strukturer, kapitalisering, organisation och olika funktioner i det nor-
diska samarbetet presenterades i ett informationsunderlag i april 2001. Stämmorna
i de tre länderna antog förslaget i juni 2001. Efter en legal och teknisk fas startade
den operativa verksamheten i Coop Norden AB den 1 januari 2002. 

Coop Norden är moderbolag i den nya detaljhandelskoncern, som nu har
skapats.

Nordisk integration i flera steg
Med andelar av egentlig dagligvaruhandel på 24 procent i Sverige, 25 procent i
Norge och 38 procent i Danmark är Coop Norden Nordens största detalj-
handelsföretag med marknadsledarskap eller framskjuten position i respektive
land.

Ett intensivt arbete pågår nu i Coop Norden för att på djupet inventera olika
synergier samt att bygga upp den organisation som i praktiken ska förverkliga dessa.
Arton integrationsprojekt har startats. 
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Bildandet av Coop Norden leder till större konkurrenskraft, bättre
inköpspriser, starkare priserbjudanden och nya medlemsfördelar.

Roland Svensson, vd i Coop Norden AB



Inköp är ett område där stora synergier kan realiseras. Coop Norden kommer att sluta
avtal för hela koncernen på de områden där dotterbolagen har gemensamma leve-
rantörer. Så snart gemensamma kriterier och en gemensam procedur har etablerats
för hur produkter godkänns för att tas in i sortimentet kan större synergier för-
verkligas. Gemensam kategoristyrning i sortimenten är ett av de största projekten
med mycket stora effektivitetspotentialer. Att samordna varumärkesstrategier är
ytterligare en möjlighet. För egna varumärken på livsmedel och non-food är
bedömningen att en integration kan komma till stånd relativt snabbt, även om mär-
kesnamnen är olika i de olika länderna. Inom hållbarhetsarbetet är det viktigt att
koordinera egna miljömärkningar.

På IT-området kan relativt stora synergier realiseras genom delade investeringar,
dels på butiksnivå, dels på styrningsnivå. 

Coop Norden ska ha en liten organisation. Initialt byggs en resurs på cirka 30
personer med ansvar för ekonomi/finans, IT, information, Human Resources samt
kategorisamordning för dagligvaror, non-food och egna varumärken. En ansvarig
för ”best practice” inom hela den nordiska verksamheten ska också säkerställa att
bolagen lånar och lär av varandra och får en djupare förståelse för varför man arbe-
tar – och kanske måste arbeta – på olika sätt i olika marknader.

Initiala framgångar för Coop Sverige
KFs dagligvaruhandel drevs under 2001 i KF Svenska Detaljhandelsaktiebolaget,
som bytt namn till Coop Sverige AB och överförts till Coop Norden AB.

Coop Sverige ska med medlemsnyttan i centrum utveckla en så konkurrens-
kraftig, attraktiv och lönsam detaljhandelsverksamhet att medlemskapet ger tydliga
mervärden. Coop Sverige ska förenkla och förgylla vardagslivet och vara en på-
drivande kraft för Hållbar konsumtion. Som en del av Coop Norden ska Coop Sve-
rige bli Sveriges ledande och mest innovativa detaljhandelsverksamhet, ha mark-
nadsplatser där medlemmarnas och kundernas krav på köpupplevelse och
konsumenttrygghet överträffas och bygga en finansiell styrka, som gör det möjligt
att hela tiden skapa nya värden och lösningar. 
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Coop Sverige ska bli Sveriges ledande och mest innovativa detalj-
handelsverksamhet med marknadsplatser där medlemmarnas och
kundernas krav på köpupplevelse och konsumenttrygghet över-
träffas och bygga en finansiell styrka, som gör det möjligt att hela
tiden skapa nya värden och lösningar.

Erik Olsson, vd i Coop Sverige AB
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Den nya organisationen syftar till att skapa en gemensam företagskultur och att få
alla medarbetare att känna sig delaktiga och arbeta i samma riktning. Coop Sverige
ska vara ett företag med en stark kultur, inte en rad särkulturer. Koncepten ska vara
olika och ha sin särprägel, men processer och metoder bakom ska i stort vara utfor-
made på samma sätt. 

En tydlig och enhetlig medarbetarkommunikation är en viktig del i att bygga
en gemensam och dynamisk företagskultur, som också aktivt innefattar alla som
arbetar bakom kulisserna, till exempel på terminaler och i kategoriorganisationer.
Detta ska bidra till att utveckla engagemanget och bygga det självförtroende och
den tillit som behövs för att nå fortsatt framgång.
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Samtidigt som Nordensamarbetet intensifieras ligger nu också fokus på de natio-
nella handlingsprogrammen. Tillväxtprogrammet, i drift sedan 2000, är ett strate-
giskt åtgärdsprogram i Coop Sverige, som ska förbättra konkurrenskraften,

attraktionskraften och lönsamheten. I tillväxtpro-
grammet har verksamhetens 50 viktigaste projekt
identifierats, och de ska inom tre år tillsammans ge
en förbättrad lönsamhet på 500 miljoner kronor. 

Under 2001 gjordes kraftfulla satsningar på ökad
kundorientering och på att organisera verksamheten
för att ta tillvara kedjeföretagets potential. Struktu-
rellt låg fokus på att skapa ett stormarknadskoncept

i stället för fyra samt att koncentrera verksamheten till hypermarkets och super-
markets och därmed avveckla lågpriskedjan Prix. 

Med lanseringen av stormarknadskonceptet Coop Forum under hösten etable-
rades Sveriges största detaljhandelskedja. Introduktionen var succéartad och Coop
Forum vinner fortfarande marknadsandelar varje månad. Effekten av projektet ”Ett
koncept” kom en och en halv månad före omprofileringen tack vare ett stort enga-
gemang från medarbetarna. Att hela processen genomfördes med interna resurser
skapade delaktighet, entusiasm och stor förståelse för omprofileringens motiv, mål
och medel. 

För att driva Coop Forum och Coop Konsum rationellt har en ny detaljhan-
delsorganisation införts vid årsskiftet 2001/2002. Funktionerna är Försäljning &
Konceptutveckling, Marknad och Kategori & Logistik. Försäljning & Koncept-
utveckling ansvarar för försäljning, drift och konceptutveckling. De lämnar över
marknadsplanearbetet till Marknad, som ansvarar för marknadsmixen, varumärket
Coop och dess undervarumärken Forum och Konsum, Änglamark, Signum och
Blåvitt. Kategori & Logistik slutligen ansvarar för allt sortimentsbygge- och varu-
flödesarbete. Att utveckla effektiv kedjedrift med rationella varuflöden har fortsatt
högsta prioritet. Under 2001 inleddes ett stort arbete i Coop Konsum med att
implementera ett gemensamt sortiment för de olika profilerna.

Med lanseringen av stormarknads-
konceptet Coop Forum under hösten
etablerades Sveriges största detaljhan-
delskedja. Introduktionen var succé-
artad och Coop Forum vinner fortfa-
rande marknadsandelar varje månad.
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I slutet av september 2001 sammanfördes
konsumentkooperationens fyra stormark-
nadskoncept Obs!, B&W, Coop Forum och
Robin Hood till ett gemensamt – Coop
Forum. Senare under hösten påbörjades
även omställningen av Gröna Konsum till
Coop Konsum. 
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Säljrekord för Vår kokbok 

Coop Provköks profilprodukt Vår kokbok
firade 50 år under 2001 och kom ut i sin
23:e upplaga. Den nya kokboken såldes i
rekordantal och försäljningen uppgick till
115 000 exemplar på fem månader.   73

Gröna Konsum fyllde 10 år och byter kostym

Gröna Konsum fyllde 10 år under 2001. Parallellt med födelsedagen övergick
Gröna Konsum till Coop Konsum. Omställningen av samtliga butiker beräknas
vara klar 2003. 57

Kraftig försäljningsökning för Coop Forum

Ett stort engagemang bland Coop Forums personal över hela landet bidrog till en
kraftig försäljningsökning i samband med arbetet kring lanseringen av konceptet
Coop Forum. Under 2002 kommer organisationen att effektiviseras ytterligare
genom införande av en gemensam organisationsmodell, utveckling av effektivare
processer samt introduktion av nya rutiner och verktyg.  63

Bistånd på köpet

Projektet Bistånd på köpet startade under året och
möjliggör för medlemmar med kontoanslutet Coop
MedMera-kort att konsekvent avrunda sina kortköp
uppåt till närmaste hel krona. Överskottet skänks till
Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser.  85
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Coop Sverige AB

Affärsidé Coop Sverige ska med medlemsnyttan i centrum, utveckla en så konkur-
renskraftig, attraktiv och lönsam detaljhandelsverksamhet så att medlemskapet ger
tydliga mervärden.

Vision Som en del av Coop Norden ska Coop Sverige vara Sveriges ledande och mest
innovativa detaljhandelsverksamhet. Ha marknadsplatser där medlemmarnas och
kundernas krav på köpupplevelse och konsumenttrygghet överträffas. Ha finansiell
styrka som gör det möjligt att hela tiden skapa nya värden och lösningar för med-
lemmar och kunder. 

Verksamhet Dagligvaruverksamheten i Kooperativa Förbundet gick den 1 januari
2002 över till Coop Norden-koncernen och fick namnet Coop Sverige AB. Coop
Sverige AB ingår, tillsammans med motsvarande verksamheter inom dansk och
norsk konsumentkooperation, i Nordens största detaljhandelskoncern Coop Nor-
den AB. I Coop Sverige ingår detaljhandelskedjorna Coop Forum med 43 stor-
marknader och Coop Konsum med 385 butiker. 

Viktiga händelser under året Under 2001 gjordes kraftfulla satsningar med syfte att
öka kundorienteringen. En omfattande förnyelse av butiker och stormarknader, en
tydlig marknadsstrategi och en organisation som tar tillvara kedjeföretagets poten-
tial byggdes upp. Coop Sverige ökade detaljhandelsförsäljningen under 2001 med
totalt 5,7 procent till 22 miljarder kronor och koncentrationen på koncepten Coop
Forum och Coop Konsum börjar nu ge resultat. Försäljningen av dagligvaror, som
uppgick till 19,5 miljarder kronor, steg med 5,9 procent. Den största ökningen
visade Coop Forum. 

Vd Erik Olsson

Marknad och omvärld

Bruttonationalprodukten ökade under året med 1,2 procent jämfört med 2000 och
uppgick till 2 167 miljarder kronor i löpande priser.

Hushållens disponibla inkomster steg med 4,7 procent i löpande priser och
med 3,0 procent rensat för inflation. Sparkvoten mer än fördubblades och var 4,9
procent.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade 0,2 procent för helåret 2001.
Inflationen ökade jämfört med de senaste åren. För dagligvaror blev prisök-

ningarna 2,6 procent medan priserna för specialvaror sjönk med 1,7 procent. Det
innebar en prisökning på 0,6 procent för detaljhandelsvaror totalt. Samtidigt steg
konsumentprisindex med 2,5 procent.

Den totala detaljhandelsmarknaden 2001 uppgick till 343,1 miljarder kronor
fördelat på dagligvaror för 187,8 miljarder kronor och specialvaror för 155,3 miljar-
der kronor.

Försäljningen av ekologiska livsmedel har den starkaste tillväxten inom hela livs-
medelssektorn i nästan hela Europa.

Konsumentkooperationens andel av dagligvarumarknaden minskade med 0,1
procentenhet till 18,2 procent. Andelen av specialvarumarknaden minskade med
0,5 procentenheter till 8,7 procent. Andelen av den totala detaljhandelsmarknaden
blev därmed 13,9 procent, en minskning med 0,3 procentenheter.

Trenden från de senaste tio åren med en omfördelning från traditionella livs-
medels- och dagligvarubutiker till stormarknader och lågprisbutiker fortsatte även
under 2001. Det snabbast växande ”konceptet” i dagligvaruhandeln i Sverige var
lågpris som ökade sin andel av dagligvarumarknaden med 1,3 procentenheter till
11,9 procent. Det motsvarar en omfördelning med 2,5 miljarder kronor. Stormark-
nadernas andel ökade med 0,6 procentenheter till 10,1 procent, vilket motsvarar 1,1
miljard kronor.

MARKNAD OCH OMVÄRLD
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Försäljning & Konceptutveckling

Försäljning & Konceptutveckling är en av tre kommersiella funktioner i Coop Sve-
rige, de övriga är Marknad och Kategori & Logistik. Försäljning & Konceptut-
veckling styr över marknads- och säljplaner. Etablerandet av Försäljning & Kon-
ceptutveckling är en del i införandet av en ny detaljhandelsorganisation med syfte
att driva Coop Sverige och dess koncept mer rationellt än tidigare. 

Försäljning & Konceptutveckling har det samlade koncept- och försäljnings-
ansvaret för kedjorna Coop Forum och Coop Konsum samt för Etablering och
Butiksutrustning. Detta innebär att Coop Forum och Coop Konsum upphört som
separata affärsområden men fortsätter att utvecklas som två koncept.

En viktig del av Försäljning & Konceptutvecklings uppdrag är att, med utgångs-
punkt i marknaden och medlemmarnas krav, utarbeta strategier för Coop Forum
och Coop Konsum. Uppdraget omfattar konceptutveckling, sortiment, pris, layout
och gestaltning, personalutveckling samt marknads- och säljstrategi. Strategierna
överlämnas i definierade delar för genomförande till marknadsfunktionen, katego-
riorganisationerna samt distribution och logistik. 

Under 2002 införs en gemensam organisationsmodell inom Coop Forum som
syftar till att skapa effektivare processer inom stormarknaderna samt mellan stor-
marknaderna och bakomliggande resurser. Samtliga stormarknader får någon form
av upprustning i samband med införandet av konceptet Coop Forum.

Ett flertal Coop Konsum-butiker kommer att byggas ut under kommande år
och en stor butik nyetableras i Ängelholm. 
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Framtidsutsikter Den stora utmaningen för det kommande året ligger i att bygga
upp en ny organisationsstruktur med syfte att åstadkomma maximal operationell
effektivitet och engagerade medarbetare. Satsningen på kundorientering kommer
att fortsätta med fokus på att öka den konkreta upplevelsen för kunden i butik. Etab-
lerings- och omställningstakten för stormarknader kommer att öka. Kundkommu-
nikationen ska effektiviseras väsentligt och arbetet med att göra Coop Sverige till
ett integrerat kedjeföretag ska fullföljas. 

3Ekonomiskt 
Försäljning Den sammanlagda försäljningen uppgick till 26,3 (25,8) miljarder kronor,
inklusive försäljningen till föreningarna.

3Ekologiskt
Miljöarbete Coop Sveriges miljöarbete redovisas under respektive verksamhet.

3Socialt
Anställda Personalstatistik för Coop Sveriges centrala delar redovisas på s. 15.

Säkerhet på arbetsplatsen Antalet rån inom hela detaljhandeln minskade med 
8 procent enligt statistik från Brå. I Coop Sveriges enheter minskade antalet rån till
38 (57). Coop Sverige arbetar med att förebygga rån och andra hot mot arbetsplat-
sen och en skyddsplan mot kriminella handlingar finns för varje koncept. 
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Chef Andreas Falkenmark

Coop Sveriges försäljning 
fördelad på affärsområde

Coop Konsum
42 % (42)

Coop Forum
42 % (39)

D & L 13 % (13)

Övrigt 3 % (6)
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Coop Konsum

Vision Matmästare med Europas största försäljning av ekologiska produkter.

Affärsidé Coop Konsum förenklar och förgyller hushållens vardagsliv genom att
erbjuda matmästeri och ekologi, skapat för våra medlemmar av en engagerad och
kunnig personal. 

Verksamhet Coop Konsum är Sveriges största integrerade dagligvarukedja. Coop
Konsums 385 butiker erbjuder kunden goda trafiklägen, bostadsnära och citynära
butiker där det går att handla snabbt, enkelt, gott och nyttigt. Butikerna är förde-
lade på butiksprofilerna Coop Konsum Nära och Coop Konsum Extra. 

Viktiga händelser under året Gröna Konsum fyllde 10 år under 2001. Parallellt med
jubiléet lanserades det nya varumärket Coop och Gröna Konsum övergick till Coop
Konsum, en omställning som beräknas vara klar under 2003.  Det gemensamma
standardsortiment alla butiker infört under året är ett led i skapandet av en effekti-
vare kedjeverksamhet. Ett arbete som för kund innebär en sortimentsökning i butik
med i genomsnitt 15–20 procent. Under året profilerades 15 Prix-butiker om till
Coop Konsum. I syfte att förstärka den ekologiska inriktningen utsågs miljömäs-
tare för varje butik. Samtliga butiker utrustades med datorer för att förbättra kom-
munikationen och öka personalens datakunskap.

Framtidsutsikter Under 2002 ska ett gemensamt arbetssätt utvecklas i samtliga
Coop Konsum-butiker, med syfte att öka medlemsnyttan. 

Chef Andreas Falkenmark

Antal butiker 385 (420) varav ombyggda under året 52 (20)*.
* Baseras på ombyggnationer som krävt mer än 1 miljon kronor i investeringskostnad.

Coop Konsum i Eriksberg var först ut i landet med att heta just
Coop Konsum. Butiken i Eriksberg tillhör en helt ny typ av Coop
Konsum – storsupermarket. Den är till ytan, 3 200 kvm, en av de
största Coop Konsum-butikerna.

Mikael Ahlberg, matmästare, Coop Konsum Eriksberg i Göteborg.
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3Ekonomiskt 
Försäljning Coop Konsums försäljning uppgick till 10 993 (10 996) miljoner kronor
exklusive moms, vilket är en minskning i jämförelse med 2000. En minskning som
beror på nedläggning av ett antal Prix-butiker. Coop Konsums del av Coop Sveri-
ges totala försäljning är 42 (42) procent. Diagram 1–2.

Försäljning via Coop MedMera Försäljningen via Coop MedMera var 8 258 (8 345)
miljoner kronor. 

Investeringar inklusive förvärv 392 (279) miljoner kronor. 

3Ekologiskt
Försäljning av KRAV-märkta livsmedel Försäljningen under året motsvarade 376 (313)
miljoner kronor exklusive moms eller 24 000 (19 000) ton, en ökning med 27 (17)
procent. Diagram 3.

Försäljning av miljömärkta kemtekniska och hygienartiklar Under 2001 uppgick för-
säljningen av kemtekniska artiklar till 178 miljoner kronor exklusive moms och av
hygienartiklar till cirka 23 (32) miljoner kronor. Diagram 4–5.

Miljöutbildning Samtliga miljömästare utbildades under året. Miljömästaren ska
fungera som informatör och utbildare samt vägleda personal och kunder. 

Avfall Andel butiker som sorterar ut organiskt material är oförändrat 70 procent. 
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1. Försäljningsutveckling,
fem år (mkr)

0

97 98 99 00 01

5. Andel miljömärkta 
hygienartiklar

5,6 %

9 964 9 758 9 944

10 996 10 993

2. Coop Konsums 
del av Coop Sveriges 

totala försäljning

42 % (42)

3. Försäljning KRAV-märkta
livsmedel (ton)

85 90 95 00 05
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4. Andel miljömärkta
kemtekniska artiklar av total

försäljning, kr

44 % 
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3Socialt
Anställda Medelantalet anställda i Coop Konsum var totalt 5 439 (5 182), varav 1 547
män (1 439) och 3 891 (3 734) kvinnor. Andel kvinnliga butikschefer var 30 (32) pro-
cent. Diagram 6–7.

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron minskade till 8,8 (9,2) procent. Sjuklönekostnaden var
1,6 (1,5) procent i relation till den totala lönekostnaden. Diagram 9.

NMI Personalens attityder mättes och översattes till ett NöjdMedarbetarIndex
(NMI) med värdet 72 (av totalt 100). Tabell 10.

Premiesystem Coop Konsums premiesystem för personal baseras till 30 procent på
hantering av miljö- och etikfrågor. Införandet av systemet har bidragit till en ökad
medvetenhet.

Utbildning Coop Konsum bedriver sedan 15 år tillbaka en förberedande ledar- och
butikschefsutbildning, Bra chefer 30. Totalt har cirka 600 deltagare genomgått
utbildningen och fördelningen män/kvinnor är jämn.

7. Fördelning kvinnor 
resp. män på butikschefs-

befattning

Män 70 % 
(68)

9. Sjuklönekostnad i relation
till total lönekostnad

1,6 % (1,5)

Kvinnor
72 % (72)

Kvinnor
30 % (32)
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Förändring m . , . ,

Bedömningskriterier, se sidan 43. 
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10. NöjdMedarbetarIndex

NMI 2000 2001

Coop Konsum 72 72

6. Medelantal anställda
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Män 28 % 
(28)
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Coop Forum

Vision Coop Forum förenklar och förgyller familjens vardagsliv genom inspirerande
vecko- och månadsmöten i rationella och attraktiva marknadsplatser som känne-
tecknas av ekologiska, hälsosamma och prisvärda erbjudanden.

Affärsidé Coop Forum ska förenkla och förgylla vardagen genom att med
storköpskunden i centrum driva en så konkurrenskraftig, attraktiv och lönsam stor-
marknad att medlemskapet ger tydliga mervärden.

Verksamhet Under året sammanfördes KFs fyra stormarknadskoncept Obs!, B&W,
Coop Forum och Robin Hood i en gemensam kedja – Coop Forum, som därmed
blir Sveriges största stormarknadskedja. Coop Forum har allt under ett och samma
tak – från trädgårdsredskap och köksmaskiner till färskt bröd.

Viktiga händelser under året Dominerande under hela 2001 var den stora omställ-
ningen från fyra stormarknadskoncept till ett gemensamt – Coop Forum. Samord-
ningen kommer att ske i flera steg. Under hösten 2001 genomfördes första delen av
omprofileringen genom bland annat en ny marknadskommunikation, skyltbyten
och förändringar av inredningar. Samtidigt påbörjades det långsiktiga omställ-
ningsarbetet som syftar till en ny sortimentssammansättning. 

Framtidsutsikter Konceptomställningen med ett gemensamt utvecklat sortiment
och enklare förändringar i butiksutformningen kommer att kompletteras under
2002 med både yttre och inre utformningar till ett fullständigt koncept. Under
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Omställningen av de fyra stormarknadskoncepten till Coop Forum
bidrog till en kraftig försäljningsökning mycket tack vare ett stort
engagemang bland Coop Forums personal över hela landet. 

Chef Annika Sten-Pärson

Antal butiker 43 (43) varav ombyggda under året 2 (7).
Jessica Magnusson, Coop Forum i Rotebro, Stockholm.
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2002 kommer organisationen att effektiviseras ytterligare genom införande av en
gemensam organisationsmodell, utveckling av effektivare processer samt introduk-
tion av nya rutiner och verktyg. 

3Ekonomiskt 
Försäljning Coop Forum förbättrade under året försäljning och resultat. Den totala
försäljningen uppgick till 11 154 (10 259) miljoner kronor exklusive moms, vilket är
en ökning med 8 procent i jämförelse med 2000. Coop Forums del av Coop Sveri-
ges totala försäljning är 42 (39) procent. Diagram 1–2.

Försäljning via Coop MedMera Försäljningen via Coop MedMera var 9 365 (8 172)
miljoner kronor.

Investeringar inklusive förvärv 255 (200) miljoner kronor. 

3Ekologiskt 
Försäljning av KRAV-märkta livsmedel Försäljningen under året motsvarade 127 (95)
miljoner kronor exklusive moms eller 6 000 (4 800) ton, det vill säga en ökning med
29 procent. Diagram 3.

FSC-märkning 98 procent av utemöblerna var FSC-märkta. FSC-märkning innebär
att råvaran kommer från ett ansvarstagande skogsbruk certifierat av Forest Steward-
ship Control.

Försäljning av miljömärkta kemtekniska och hygienartiklar Under 2000 uppgick för-
säljningen av kemtekniska artiklar till 151 miljoner kronor exklusive moms och av
hygienartiklar till 20,5 (22,4) miljoner kronor. Diagram 4–5.

Miljöutbildning Totalt genomfördes cirka 22 000 (4 500) utbildningstimmar under
året, vilket motsvarar 4 timmar per anställd. Miljögrupper med ansvar att genom-
föra miljöplanerna tillsattes på samtliga stormarknader.
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Avfall Det webb-baserade rapporteringsverktyg som infördes för avfallshanteringen
under 2000 ledde till en bättre kontroll av det avfall som uppkommer på samtliga
enheter. Totalt lämnades 53 procent till materialåtervinning. Diagram 6–8.

3Socialt
Medelantal anställda Medelantalet anställda inom Coop Forum var totalt 4 822
(4 999), 1 678 (1 760) män och 3 144 (3 239) kvinnor. Andel kvinnliga stormarknads-
chefer var 14 (16) procent. Diagram 9–11.

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron var 8,7 (7,6) procent. Sjuklönekostnaden var 1,9 (1,8)
procent i relation till den totala lönekostnaden. Diagram 12.

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Genomfördes inte under året. Planeras för 2002.

Hälsotester Under sommaren och hösten genomfördes hälsotester för konsumen-
ter på Coop Forum, först som ett försök på två stormarknader. Försöket mottogs
positivt och hälsotesterna erbjöds därefter på 42 stormarknader. 5 000 konsumen-
ter testade sitt blodsocker och gavs möjlighet att ställa frågor till en dietist och få
motionsråd samt prova stavgång.
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Kvinnor
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Bedömningskriterier, se s. 43. 
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Marknad

Marknadsfunktionen är en av tre kommersiella funktioner i Coop Sverige, de
övriga är Försäljning & Konceptutveckling och Kategori & Logistik. Marknad
ansvarar för marknadsmixen, varumärket Coop och dess undervarumärken.
Etablerandet av marknadsfunktionen är en del i införandet av en ny detaljhandels-
organisation med syfte att driva Coop Sverige och dess koncept mer rationellt än
tidigare.

Marknad ska säkerställa ett samlat operativt grepp om marknadsföringen i
Coop Sverige efter att Försäljning & Konceptutveckling formulerat marknadsstra-
tegier och Kategori & Logistik tagit fram sortimenten för Coops olika koncept. 

Den operativa marknadsfunktionen i Coop Sverige AB ansvarar för egna varu-
märken, kommunikation, Konsument och Miljö, Provkök, Matmästeriskolan,
marknadsutveckling och nya affärer.

En stor del av marknadsföringen under 2001 fokuserades på lanseringen av KFs
nya varumärke Coop. I samband med detta lanserades även kampanjen ”Ett litet
steg”. Kampanjens syfte är att förtydliga den konsumentkooperativa idéen, att
skapa mervärden för medlemmarna och verka för ekonomisk, ekologisk och social
nytta. Den opinionsbildande TV-filmen om bekämpningsmedel väckte en stormig
debatt. KF stämdes inför Marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt. Ärendet
behandlas av Marknadsdomstolen under våren 2002. 

Utmaningen under kommande år för Coops egna varumärken, Änglamark,
Signum och Blåvitt, ligger i att följa upp marknadsföringen i butik och därmed öka
försäljningen. Huvuduppgiften är att attrahera konsumenter till att besöka Coop
Konsum och Coop Forum samt utarbeta de verktyg som innebär att koncepten
fortsätter att vara framgångsrika.
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Chef Lars Fins Chef Malin Forkman

Egna varumärken

Verksamhet Coop Sverige har tre egna varumärken för dagligvaruhandel – Blåvitt,
Änglamark och Signum. Syftet är att tillföra mervärden för medlemmar och kun-
der samt att skapa ett unikt konkurrensmedel. 

För de egna varumärkena kan Coop Sverige garantera produktegenskaper och
kvalitet på ett annat sätt än för konkurrerande varumärken. Coop Sverige har kont-
roll på och full insyn i hela produktionskedjan, från råvara till försäljning. De egna
varumärkena ska alltid vara ett prisvärt alternativ. 

Viktiga händelser under året Försäljningen av egna varumärken ökade med cirka  
20 procent jämfört med 2000. För Änglamarkssortimentet ökade försäljningen
med 27 procent och för KRAV-märkta produkter med 41 procent. För Signum har
bland annat fortsatt mediastöd och temakampanjer i butik givit en kraftig försälj-
ningsökning. 

Framtidsutsikter Målet är att successivt öka de egna varumärkenas andel av omsätt-
ningen från 8 procent till 15 procent inom 3 år. 

3Ekonomiskt 
Försäljning Blåvitts försäljning var 795 (918) miljoner kronor under 2001. Minsk-
ningen beror bland annat på minskad produktutveckling och färre produkter inom
livsmedel. Försäljningen av Änglamark ökade och uppgick till 416 (328) miljoner
kronor. Signums försäljning ökade och uppgick till 1 333 (1 079) miljoner kronor.
Siffrorna inkluderar moms och avser kooperationen totalt. Diagram 1–2.



Marknad Blåvitt har ett starkt fäste på marknaden och omfattar totalt 273 artiklar.
Änglamark är det ledande miljösortimentet i svensk dagligvaruhandel med 251
artiklar. Signum marknadsförs som utvalda produkter med hög kvalitet med ett
klart lägre pris än marknadsledarna och omfattar 438 artiklar.

3Ekologiskt
Miljömärkta produkter Ambitionen är att alla Änglamarks produkter ska vara
miljömärkta. Undantag finns – till exempel charkprodukter där nitrit tillsätts av
hälsosäkerhetsskäl samt mjukmedel och balsam där kriterier för miljömärkning
inte finns. 23 procent av Blåvitts sortiment är miljömärkt. 

3Socialt
Rättvisemärkta produkter I Änglamarks sortiment är 10 (14) procent av produkterna
rättvisemärkta utöver kravet på att alla produkter ska vara KRAV-märkta. 

Hälsa I de nya riktlinjerna för Änglamark har även hälsoaspekter arbetats in.
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Coop Sverige har tre egna varumärken för dagligvaruhandel –
Blåvitt, Änglamark och Signum. Under 2001 ökade försäljningen
av egna varumärken med cirka 20 procent i jämförelse med 2000. 

2. Försäljningsutveckling för egna
varumärken (mkr inkl. moms)
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Signum 4,4 %
Blåvitt 2,5 %  

Änglamark
1,4 %

Rim Masharawi, Coop Konsum Eriksberg, Göteborg.



Coop Provkök

Uppdrag Coop Provkök, tidigare KF Provkök, ska bidra till att öka konsumenter-
nas möjligheter att göra bra val vid inköpstillfället och till att förmedla kunskap om
hur välsmakande och näringsriktiga måltider komponeras och tillagas.

Verksamhet Coop Provköks verksamhet består av tre huvuddelar; Recept och Mat-
information, Sensorikavdelning samt Funktionsprovning. Utöver recept- och mat-
information via kokböcker, tidningar, broschyrer och marknadsföringsinsatser sker
medlemsdialog också genom studiebesök och konsumentrådgivning per telefon. 

Sensorikavdelningen arbetar med sensoriska tester av dagligvaror. Sensorik är
att med sina sinnen bedöma och beskriva produkters egenskaper såsom färg, utse-
ende, lukt, smak och textur. Till sin hjälp har Coop Provkök en konsumentpanel
på 240 personer i åldrarna 16–75 år, vilka genomförde över 4 000 sensoriska tester.

Funktionsprovningen testar köksredskap och hushållsprodukter och under
2001 testades bland annat kok- och stekkärl, städutrustning, förbrukningsartiklar
samt tvätt-, disk- och rengöringsmedel.

Viktiga händelser under året Coop Provkök deltog i ett stort antal debatter, mässor
och utbildningstillfällen och höll cirka 300 föredrag. 

Profilprodukten Vår kokbok fyllde 50 år. Sedan lanseringen 1951 har Vår kok-
bok sålt i drygt 2 100 000 exemplar. Den senaste, 23:e, upplagan såldes i 115 000
exemplar på fem månader. 

Under 2001 tilldelades Vår kokbok Måltidsakademiens diplom för bästa grund-
kokbok, Gastronomiska Akademiens diplom, fick ett hedersomnämnande vid
Gourmand World Cookbook Awards samt blev diplomerad av svensk bokkonst för
teknisk och konstnärlig form.

KFs Stora Matpris på 50 000 kronor delades ut för första gången.
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Coop Provkök utförde över 3 000 tester av köksredskap och
hushållsprodukter under 2001 och lagom till julstöket testades
knivar. Provkökets profilprodukt ”Vår kokbok” firade 50 år under
2001 och utkom samtidigt i sin 23:e upplaga. 

Chef Christina Möller
Kerstin Englund och Barbro Thörnbom, Coop Provkök.



Kategori & Logistik

Kategori & Logistik är en av tre kommersiella funktioner i Coop Sverige, de övriga
är Försäljning & Konceptutveckling och Marknad. Kategori & Logistik ansvarar
för sortimentsbygge och varuflödesarbete. Funktionen etablerades som en del av
arbetet med att införa en ny detaljhandelsorganisation med syfte att driva Coop
Sverige och dess koncept mer rationellt än tidigare.

I funktionen Kategori & Logistik ingår ansvaret för den totala kategoriorgani-
sationen (Färskvaror, Kolonial/Kemtekniskt och Specialvaror) samt för Distribu-
tion & Logistik.

Kategori & Logistik får sina uppdrag och riktlinjer från Försäljning & Kon-
ceptutveckling. Därefter väljer Kategori & Logistik leverantörer och bestämmer vil-
ket sortiment och vilken artikelnivå som ska byggas upp. Genom att slå samman
kategoriorganisationerna med Distribution & Logistik kan de tre huvudflödena –
färskvaru-, kolonial- och specialflöde – integreras och allt från servicegrad och prog-
noser till aktiviteter samordnas.

Arbetet med att finna synergipotentialer inom Coop Norden är en del i Kate-
gori & Logistiks uppdrag. Av vikt inom detta arbete på dagligvaruområdet är
etablerandet av nordiska samordningsprojekt med syfte att etablera gemensamma
förhandlingar med leverantörer. Under 2001 startade två nordiska samord-
ningsprojekt, dels ett som syftar till att etablera förhandlingar med leverantörer av
märkesvaror, dels ett Egna Varumärken-projekt.
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75

Konsument och Miljö

Mål Konsument och Miljö ska bidra till att konsumentkooperationen uppfattas
som den mest aktiva och drivande aktören inom detaljhandeln i för konsumenten
viktiga frågor såsom miljö, livsmedel/hälsa och etik.

Uppdrag Konsument och Miljö har ett koncernuppdrag. Avdelningen stöder samt-
liga verksamheter: Coop Sverige, KappAhl, KF Media, KF Fastigheter, Coop Hälsa
och konsumentföreningarna med flera i arbetet med att möjliggöra Hållbar kon-
sumtion för medlemmarna. 

Verksamhet Arbetet sker främst genom att hålla samman KFs och Coop Sveriges
ledningssystem för Hållbar konsumtion. I stadgarna och verksamhetsidén beskri-
ver ägarna vad som ska göras och hur. Det styrande dokumentet Kompassen inne-
håller värderingar och ställningstaganden som vägledning i vardagens beslut i stort
och smått. KFs och Coops affärsplaneprocess omfattar, utöver traditionella ekono-
miska nyckeltal, nio gemensamma nyckeltal för det ekologiska och sociala per-
spektivet. De olika verksamheterna, KappAhl, KF Media, KF Fastigheter, Coop
Konsum, Coop Forum samt Kategori & Logistik, väljer tre till fem nyckeltal för att
sätta mål varje år. Konsument och Miljö stöder processen med mål, handlingspla-
ner och uppföljning.  I årsredovisningen redovisas och bedöms sedan utfallet jäm-
fört mot satta mål. Processen avslutas med en rapport till ledningen. Denna inklu-
derar även slutsatser av genomförda åtgärder. En stor del av rapporteringen
omfattar förbättringsförslag.
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Chef Göran SällqvistChef Åke Natt och Dag



3Ekologiskt
Miljömärkt sortiment I alla team arbetas det intensivt för att få fram fler miljömärkta
produkter och den totala volymen ökade med drygt 26 procent. Miljömärkningen
har inom flera varugrupper uppnått så kallade mogna kriterier. Inom dessa är det
inte självklart att samtliga tidigare producenter av miljömärkta varor låter miljö-
märka dem. Detta gäller framför allt inom icke-livsmedel. Resurserna har koncen-
trerats till de egna varumärkena, Under året har frågan om utfiskning blivit aktuell
och förberedelser har gjorts för att kunna vidta åtgärder. 

Miljöutbildning Under 2001 grundubildades samtliga medarbetare i miljö. 

3Socialt
Anställda Personalstatistik redovisas under gemensamma nyckeltal, se s. 15.

Etik KFs riktlinjer och policies beträffande leverantörsförhållanden gäller för krav-
ställande till leverantörer.
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Kategoriorganisation Färskvaror och Kolonial/Kemtekniskt

Uppdrag Kategoriorganisation Färskvaror och Kolonial/Kemtekniskt ska bidra till
att utveckla en lönsam försäljning för kooperationen genom att tillhandahålla ett
attraktivt dagligvarusortiment till konkurrenskraftiga priser.

Verksamhet Kategoriorganisationen ansvarar för allt från sortimentsuppbyggnad på
artikelnivå och leverantörsavtal till utrymmesfördelning på artikelnivå i butikerna.
Organisationen ger Coop Sverige förutsättningar att driva sina olika profilerade
kedjekoncept samtidigt som den totala inköpsvolymen ger bästa inköpsavtal. Kate-
goriorganisationen ska leverera varor som gör det möjligt för kedjorna att nå de eko-
nomiska, ekologiska och sociala mål de satt upp.

Viktiga händelser under året Dominerande under året var det nordiska samarbetet
och de förbättrade villkor som samarbetet lett till. Samverkan på dagligvaruområ-
det mellan Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna förtydligades
också under året. Arbetet koncentrerades på inköpssamverkan och aktivitets-
samverkan med målet att skapa en konkurrenskraftigare kooperation. Samtidigt
förhandlades det fram bättre inköpsavtal och affärsuppgörelser med leverantörer,
vilket i förlängningen ledde till effektiviseringar med positiv inverkan på lönsam-
heten.

Framtidsutsikter Under 2001 togs ett avgörande investeringsbeslut för införandet av
en gemensam systemstruktur för kategoriorganisationerna. Syftet är på sikt att
skifta ut hela det gamla och i vissa delar föråldrade systemet. Vinsten är ett
systemstöd som är mer anpassat efter kategoriorganisationernas arbetssätt med
kategoristyrning. Det blir även billigare driftsmässigt.
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Chef Håkan Heldesjö (Färskvaror), Jörgen Månssson (Kolonial/Kemtekniskt)
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Bedömningskriterier, se s. 43. 
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Framtidsutsikter Införandet av nya IT-lösningar för den inre terminaldriften ska
påbörjas under 2002, med start på Färskvaruterminalen i Malmö. Syftet är framför
allt att skapa en bättre kontroll i leveranskedjan, att leverera rätt vara till respektive
butik på rätt datum samt att få bättre kontroll över inneliggande lager. En rad kost-
nadsbesparande projekt kommer att genomföras under 2002, bland annat fortsatt
anpassning av leveranserna, i första hand färskvaruleveranser, till butik. 

3Ekonomiskt 
Försäljning D & Ls försäljning till de detaljhandelsdrivande föreningarna uppgick
till 3 361 (3 401) miljoner kronor exklusive moms för 2001. D & Ls del av Coop Sve-
riges totala försäljning var 13 (13) procent. Diagram 1–2.

Investeringar inklusive förvärv 64 (83) miljoner kronor. 

3Ekologiskt
Miljöutbildning Utbildningen ”Miljökunnighet på terminal” påbörjades och
genomfördes via arbetsplatsträffar. Omfattningen var fyra timmar per anställd och
utbildning i Kompassen integrerades i utbildningen.

Avfall Andel avfall till deponi minskade med 31 procent, mot målet på 10 procent,
samtidigt som andel avfall till förbränning ökade med 16 procent. Kostnaden för
avfallshanteringen minskade. Beslut togs att använda ”sopwebben”, ett system för
uppföljning och fakturering av avfallshanteringen. Volymen insamlad wellpapp
ökade med drygt 4 procent tack vare bättre sortering i butik samtidigt som insam-
lad plast minskade med nästan lika mycket. Diagram 3.

Köldmedia Avvecklingen av HCFC följer plan.

Transporter Tack vare inmontering av ett nytt tanksystem i ytterligare några lastbi-
lar ökade tillförlitligheten i redovisningen av koldioxidutsläpp, vilka minskade  med
tre ton, i absoluta tal. Målet var en noll-procentig förändring. Diagram 4.
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Distribution & Logistik

Uppdrag Distribution & Logistiks (D & L) uppgift är att utveckla, etablera, driva
och följa upp konceptanpassad, flödesstyrd, storskalig och miljöanpassad logistik
för koncept och föreningar. Uppdragsgivarna definierar vilka tjänster som ska pro-
duceras och fastställer kvalitetsnivå, medan D & L svarar för lösningen.

Verksamhet På distributionsterminalerna samlas leveranser från leverantörer för
vidare distribution till butikerna. Tack vare den samlade distributionen uppnås en
högre effektivitet, butikerna får färre men större och tidsbestämda leveranser samt
har en kontaktpunkt för beställningar. Dessutom minskas miljöpåverkan genom
effektiv struktur för leveranser. Förutom leverans av varor tar distributionsbilarna
en stor del förpackningsemballage som wellpapp, plastbackar och pantade dryckes-
förpackningar i retur till terminal. Det finns terminaler för frysvaror, färskvaror,
torra varor och specialvaror.

Viktiga händelser under året Dagligvaruterminalerna i Göteborg, Malmö och Luleå
omvandlades till omlastningsterminaler och alla transporter, från Växjö i söder till
Umeå i norr, samordnas nu till dessa tre terminaler. 

En för svenskt vidkommande relativt ny företeelse är den överenskommelse
som löper över tre år om kvalitetssäkring av transporter, som tecknades med Väg-
verket. Syftet är att gynna båda parters arbete med säkrare trafikmiljö och en ökad
miljöanpassning av transporter. 

Under året genomfördes en leveransanpassning på Coop Konsums 300 butiker
i Mälardalen. Leveransförändringen har medfört en minskad miljöpåverkan i form
av 120 000 färre körda mil/år och kostnadsbesparingar.
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Chef Nils-Gunnar Ljungquist

Antal terminaler dagligvaruterminaler 4 (7), central dagligvaruterminal 1 (1),

färskvaruterminaler 3 (3), omlastningsterminaler 3 (0), specialvaruterminal 1 (1).
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Energi Energianvändningen per kvadratmeter minskade med 8 procent jämfört
med målet på 5 procent. 

3Socialt
Medelantal anställda Medelantalet anställda inom D & L var totalt 2 195 (2 001),
1 731 (1 532) män och 464 (469) kvinnor. Andel kvinnor på terminalchefsbefattning
var 9 (8) procent. Diagram 5–7.

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för 2001 var 10,0 (8,4) procent. Sjuklönekostnaden var
3,2 (2,9) procent i relation till den totala lönekostnaden. Olycksfall resulterade i
cirka 700 frånvarodagar, varav truckolycksfall orsakade cirka 300 frånvarodagar. Ett
resultat som inte avviker negativt från jämförliga företag i branschen. Diagram 8.

Utbildning En internutbildning med syfte att öka förståelsen för varuflödet i all-
mänhet och D & Ls verksamhet i synnerhet påbörjades. Under året påbörjades
dessutom omfattande arbetsmiljöutbildningar där samtliga D & Ls chefer och
arbetsledare deltog. Utbildningen kommer att fortsätta under 2002. Under året
fortsatte även utbildningen inom jämställdhet. 
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2. D & Ls del av Coop Sveriges
totala försäljning

13 % (13)

5. Medelantal anställda
kvinnor resp. män

Män 79 %
(77)
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skogar som brukas ansvarsfullt. Beslut togs att ta bort ogräsmedlet ”Round Up”
ur sortimentet eftersom det innehåller ämnet glyfosat som under vissa betingelser
visat sig brytas ner mycket långsamt. Coop Forum vill sälja ogräsmedel som är bio-
logiskt lätt nedbrytbara. 

Produktgruppen Änglamark Trädgård ökade i försäljning under året tack vare
en medveten mediasatsning och prisstrategi. 

Leverantörer Medarbetarna för en ständig dialog med leverantörer gällande pro-
dukter och förpackningar, för att uppnå miljöförbättringar.

Miljöutbildning Samtliga medarbetare (60 personer) inom Bosättning & Fritid och
inom Skor miljöutbildades och under 2002 ska samtliga kategorichefer utbildas
ytterligare. Samtliga medarbetare utbildades dessutom i Kompassen. Samtliga
medarbetare (30 personer) inom Bygg & Trädgård genomgick en miljöutbildning
med fokus på FSC-märkning och dess innebörd.

3Socialt
Anställda Personalstatistik redovisas på s. 15.

Etik KFs riktlinjer och policies beträffande leverantörsförhållanden gäller.

KATEGORIORGANISAT ION SPECIALVAROR
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Kategoriorganisation Specialvaror

Uppdrag Kategoriorganisation Specialvaror, KOS, ska bidra till att utveckla en lön-
sam försäljning för kooperationen genom att tillhandahålla ett attraktivt special-
varusortiment till konkurrenskraftiga priser.

Verksamhet KOS förser Coop Sveriges säljställen och via affärsavtal de detaljhan-
delsdrivande föreningarna med specialvaror inom kategorierna Bosättning & Fri-
tid, Bygg & Trädgård, Kläder och Skor samt elektronik från Coop Elektro. 

Viktiga händelser under året Dominerande under året var det nordiska samarbetet
och de förbättrade villkor som det ledde till. KOS införde ett nytt system med syfte
att uppnå en precisare lagerstyrning i försäljningsenheterna och därmed kunna
minska bristsituationer och förenkla arbetet med prisändringar. Ett arbete med
mekanisk information, det vill säga hyllkantsinformation, flärpar, köphjälpsskyltar
och foldrar för specialvarusortimentet, pågick under året. Den mekaniska infor-
mationen syftar till att förbättra konsumentinformationen direkt vid köptillfället.
En bilddatabank av alla produkter i sortimentet byggdes upp, vilken ska användas
på intranätet och Internet, www.coop.se. 

Framtidsutsikter Under 2001 togs ett investeringsbeslut för införandet av en gemen-
sam systemstruktur för kategoriorganisationerna med syfte att upprätta ett
systemstöd som driftsmässigt blir billigare.

3Ekologiskt
Specialvaror Bygg & Trädgård ökade under året antalet miljömärkta produkter med
4 procent till 566 produkter. Samtliga utemöbler i trä, utom en parkbänk som inte
är av tropikträ, är FSC-märkta. FSC-märket garanterar att virket kommer från
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Chef Marie Nygren
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KF Kort

Affärsidé Medlemskortet Coop MedMera förenklar och förgyller vardagslivet för
medlemmarna i konsumentkooperationen, genom att fungera som nav och nyckel
till ett brett urval av medlemserbjudanden, funktioner och tjänster.

Verksamhet Medlemskortet Coop MedMera håller ur medlemsperspektiv samman
konsumentkooperationens olika delar och erbjudanden. Kortet gäller på drygt 1200
försäljningsställen och fungerar dels som ett medlemskort i en konsumentförening,
dels som ett poängkort. Kortets kontofunktion ger 3,75 procent ränta (april 2002)
på insatt kapital och för närvarande har Coop MedMera cirka 450 000 konto-
anslutningar. Varje månad skickar Coop MedMera ut kontoutdrag till respektive
kortinnehavare, vilket bidrar till en överblick över hushållsekonomin. I stora delar
av landet får kortinnehavare med aktiverad kontofunktion på kortet även tidningen
Mersmak direkt hem i brevlådan. Övriga medlemmar får hämta tidningen i butik.

KF Sparkassa erbjuder sedan 1908 medlemmarna ett traditionellt sparande till en av
marknadens högsta räntor, 3,75 procent Kapitalkonto och 4,2 procent KFs 5-års lån
(april 2002). KF Sparkassa har idag en inlåning på drygt 2,7 miljarder kronor.

Viktiga händelser under året Antalet kontokunder ökade med 20 procent under
2001, vilket är den största ökningen på ett år hittills. Funktionen Bistånd på Köpet
startade under året. Bistånd på Köpet möjliggör för medlemmarna att automatiskt
avrunda sina köp med Coop MedMera-kortet uppåt till närmaste hel krona. Peng-
arna går till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. 

Framtidsutsikter I april 2002 påbörjas bytet av 3,5 miljoner MedMera-kort till nya
Coop MedMera. På sikt ska Coop MedMera samordnas med blivande Coop Bank
och ett antal banktjänster ska kunna knytas till kortet.  
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KF KORT

Chef Ivar Fransson

KF ekonomisk förening  

KF ekonomisk förening är med 42 procent huvudägare i Coop Norden AB och 
med 45 procent huvudägare i planerade Coop Bank. KF är också moderföretag i 
KF-koncernen, som omfattar KappAhl, Kicks (t.o.m. 2002-05-01), KF Media och
KF Fastigheter.

Uppdrag I och med att kooperationens kärnverksamhet, dagligvaruhandeln, över-
låtits till Coop Norden och dess svenska dotterbolag Coop Sverige har KFs roll
definierats om. KF har nu tre uppdrag: förbundsuppdraget, uppdraget som ägare
och uppdraget som affärsutvecklare med medlemskortet Coop MedMera som
plattform. Genom dessa tre uppdrag ska KF säkerställa att maximal nytta, i form
av ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden, skapas för medlemmarna. Det
långsiktiga uppdraget är att säkerställa ett starkt konsumentkooperativt alternativ
i dagligvaruhandeln och de värderingar som kooperationen står för.

Verksamhet Verksamheten organiseras nu för att med excellens driva ägaruppdra-
get, driva opinionsbildning i konsumentfrågor, såsom konsumentföreningarnas
förbund, samt affärsutveckla runt den stora medlemsbasen i syfte att skapa mer-
värden för medlemmarna. 

Viktiga händelser under året Det nordiska samarbetet och bildandet av Coop Norden-
koncernen var den allt överskuggande affärshändelsen. 

Framtidsutsikter Motivet till det nordiska samarbetet är att säkerställa KFs långsik-
tiga uppgift. Med Coop Norden har den största dagligvaruaktören i Skandinavien
skapats och väsentliga synergier ska kunna utvinnas. De initiala erfarenheterna
bekräftar att integrationen kommer att ge ökad konkurrenskraft och lönsamhet,
vilket kommer att säkra en stark kooperativ röst i Skandinavien.

KF EKONOMISK FÖRENING
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Projekt

• Nyttomäkleri syftar till att addera mervärden i medlemskapet genom erbjudanden
av kvalitetssäkrade samarbetspartners, varor, tjänster och kunskaper. Ett exempel är
erbjudandet ”gå två betala för en” på mässan ”Hälsa för alla” i Stockholm i febru-
ari, som utnyttjades av 1 604 medlemmar, motsvarande 12 procent av mässans alla
besökare. 
• Coop Hälsa ska kombinera sunda affärer med idéer om samverkan för att tillsam-
mans med andra öka hälsan och välbefinnandet med målet att förmedla konsten att
njuta av livet, hälsa samt matglädje och rörelseglädje.

Varumärket Coop Komiform täcker områdena matrådgivning, motion, egen-
vård och avkoppling. Under året sålde Coop Komiform bland annat 8 130 steg-
räknare, 4 300 stavar och 1 600 Kosttränare. 

I september förvärvade Coop Hälsa rättigheterna i Hälsofrämjarna AB och
inledde samtidigt ett samarbete med ABF som ger Coop Hälsa ensamrätt till
genomförandet av studiecirklar inom hälsoområdet i ABF-avdelningarna. 

Coop Hälsa deltar fortlöpande i forsknings- och utvecklingsprojekt och samar-
betar bland annat med Karolinska Institutet, Kooperativa Institutet, Hjärt- och
lungfonden, Medicoop och International Health Cooperative Organisation. 
• Gå Igång! är kooperationens satsning på stavgång. Under året såldes 4 300 gå-
stavar. En studie genomfördes i syfte att dokumentera de fysiologiska skillnaderna
mellan promenad med och utan stavar. Studien visar (februari 2002) att syreupp-
tagningen ökar med 16  procent vid stavgång.
• Rådgivning till Coop Sverige syftar till att ta fram material, aktiviteter och under-
lag för användning i butik inom Coop Sverige. 

Under hösten 2001 gavs två broschyrer om diabetes samt allergi och överkäns-
lighet ut, 2002 produceras broschyrer om vikt, blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar
samt benskörhet.

Kampanjen ”Jag vägrar sitta still” som drivs tillsammans med Svenska Gym-
nastikförbundet och Folksam pågick under 2001 för andra året av tre. Målet är att
få barn mer aktiva samt att uppleva mat- och rörelseglädje. 

KF AFFÄRSUTVECKL ING
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KF Affärsutveckling

Uppdrag KF Affärsutveckling är en ny enhet inom KF som ska utveckla medlems-
förmåner även utanför butik. Detta sker genom avtal med kvalitetssäkrade partners
som främst via Coop MedMera kan erbjuda medlemmarna produkter och tjänster
som kompletterar sortimentet i butikerna.

Verksamhet KF Affärsutveckling bildades i januari 2002 och består för närvarande
av fyra projekt; Nyttomäkleri, Coop Hälsa, Gå igång! samt Rådgivning till Coop
Sverige. Rådgivning till Coop Sverige avser de aktiviteter som under 2001 bedrevs
under namnet Coop Hälsa och som under 2002 inordnas i Coop Sverige. Coop
Hälsa, tidigare KF Hälsa, utvecklade under åren 1999–2001 konsumentkoopera-
tionens hälsoprofil i både butiks- och medlemsverksamheten.

Viktiga händelser under året En för KF, Coop Sverige och konsumentföreningarna
gemensam hälsopolicy fastställdes under hösten. Coop Sverige är därmed den första
dagligvarukedjan som särskilt markerat hälsofrågornas betydelse. 

Enligt hälsopolicyn utsågs ett Vetenskapligt och Etiskt Hälsoråd i KF. Rådets
uppgift är att vägleda i utvecklingen på området samt garantera att KFs erbjudan-
den sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Coop Hälsa deltog frekvent i opinionsbildnings- och lobbyaktiviteter. Till de
krav som framfördes hör avreglering av apoteksmonopolet, slopandet av moms på
privata vårdtjänster samt möjlighet att teckna vårdavtal med kommuner och lands-
ting om förebyggande friskvårdsaktiviteter. Ett 10-tal artiklar samt ett stort antal
reportage och referat om KFs och Coops hälsosatsning publicerades i dags- och
fackpress.

KF AFFÄRSUTVECKL ING
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Chef Per-Olof Jönsson



KF MEDIA

88

Barn- och ungdomsboken Harry Potter tillhör en av Akademibok-
handelns storsäljare under 2001. Bilden är tagen på Akademibok-
handeln på Mäster Samuelsgatan i Stockholm – den första Akade-
mibokhandeln med café i butiken. 

KF Media AB

Vision KF Media ska utveckla en ledande svensk multimedial koncern med boken
som bas.

Affärsidé Genom utveckling och förvärv inom strategiska områden bygger KF
Media en modern bok- och mediakoncern där verksamheterna integreras och
synergier tas tillvara, samtidigt som de enskilda företagens egen kraft och mångåriga
goodwill ska bibehållas och utvecklas.

Verksamhet KF Media omfattar bokhandel, bokförlag, tidningar och interaktiva
media. Till bokhandelsverksamheten hör Akademibokhandelsgruppen AB och
Internetbokhandeln Bol.com. Bokförlagsverksamheten bedrivs inom P.A. Norstedt
& Söner AB som också har intressen i flera bokklubbar. Till tidningsverksamheten
hör tidningen Vi samt KF Tidningsförlag som ger ut specialtidningarna Butikssäl-
jaren och Kooperativa affärer. Under 2001 tillfördes via förvärv en ny verksamhets-
gren; spel och multimedia.

Viktiga händelser under året KF Media förbättrade resultatet mot föregående år,
både inom bokhandels- och förlagsverksamheten. Storsäljande titlar som Tolkiens
”Sagan om Ringen” och ”Harry Potter” bidrog till ökad försäljning hos såväl förla-
gen som i bokhandeln.

Akademibokhandeln nyinvigde med stor framgång sin stora paradbutik på
Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Butiken, som är Nordens största bokhandel,
tillhandahåller över 100 000 titlar och inrymmer såväl café som ”talarstol” för scen-
framträdanden.

KF MEDIA
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Vd Börje Fors

Antal butiker Akademibokhandeln 48 (48).

P.A. Norstedt & Söner AB KF Tidningsförlag

Ingwor Westberg, Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan 
i Stockholm.
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36,4 % (32)

Män 52 %

För att bredda sin interaktiva satsning förvärvade KF Media de interaktiva förlagen
Levande Böcker, Pan Interactive och IQ Media från Enlight. Under hösten lade KF
Media ett bud på börsnoterade Vision Park, vilket förvärvades i november.

Framtidsutsikter Från och med januari 2002 sänktes bokmomsen till 6 procent. För
konsumenten innebär detta en prissänkning om 15 procent. Detta kommer natur-
ligtvis att medföra positiva effekter hos såväl bokhandel som förlag.

Förlagsverksamheten har under hösten 2001 påbörjat en satsning på Hör-
böcker, vilket väntas få genomslagskraft under 2002. Den nystartade Bokklubben
Hem & Trädgård har fått ett positivt mottagande och väntas växa ytterligare det
närmaste året.

3Ekonomiskt 
Försäljning KF Medias försäljning uppgick till 1 515 (1 254) miljoner kronor exklu-
sive moms, vilket är en ökning med 21 procent i jämförelse med 2000. Ökningen
för jämförbara enheter uppgick till 6 procent. KF Medias del av KFs totala försälj-
ning var 4,7 (4) procent. Diagram 1–2.

Försäljning via Coop MedMera KF Medias försäljning via Coop MedMera var 379
(246) miljoner kronor (Akademibokhandelsgruppen). 

Investeringar 26 (14) miljoner kronor, exklusive förvärv. 

3Ekologiskt
Förlagen har under året arbetat fram en policy avseende samarbetet med grafiska
företag. P. A. Norstedts & Söner har valt att enbart samarbeta med grafiska företag
som har en dokumenterad miljöanpassad produktion och som strävar efter för-
bättringar på detta område.

KF MEDIA

90

Kvinnor 
63,6 % (68)



KappAhl AB

Vision KappAhl ska vara branschens bästa serviceföretag.

Affärsidé Välklätt och prisvärt mode för olika roller. KappAhls målgrupp är kvin-
nor och män i åldern 30–50 år med barn i åldrarna 0–13 år.

Verksamhet KappAhl-koncernen har butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen,
Tjeckien och Danmark (MacCoy). Butiksuttryck, sortiment och kundbemötande
utarbetas gemensamt för alla marknader på central nivå. Under 2001 var Kicks ett
dotterföretag till KappAhl.

Viktiga händelser under året KappAhl-koncernens resultat försämrades påtagligt
under 2001, vilket beror dels på en hårdnande konkurrenssituation, dels på en
sämre utveckling för Affärsområde Dam. För att vända utvecklingen vidtogs åtgär-
der genom omfokusering vad gällde både sortiment och marknad, dessutom
genomfördes ett besparingsprogram. KappAhl etablerade sig i Tjeckien under året.
Den första butiken öppnades i ett köpcenter i Prag och starten var god. Den tjeck-
iska ekonomin är på uppgång och KappAhl räknar med att etablera ytterligare två
till tre butiker i Tjeckien under 2002. 

Framtidsutsikter För att återskapa kundernas förtroende för KappAhl kommer
kommunikationen med kunder och andra intressenter att bli tydligare framöver.

VINJETT
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KAPPAHL

Vd Thommy Nilsson

Antal butiker Totalt 282. Sverige 125, Norge 75, Finland 30, Polen 8, Tjeckien 1,

Danmark 43 (MacCoy).
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3Socialt
Böcker och tidningar är viktiga medium för förverkligandet av den yttrandefrihet
som kooperationen står för. KF Media bidrar genom såväl bokhandel som förlags-
och tidningsverksamhet till detta.

En annan viktig fråga för KF Media är barnens läsande. KF Media uppmuntrar
genom sin breda utgivning samt aktiviteter i bokhandeln till att öka barnens läsande
och att göra det roligt att läsa.

Medelantal anställda Medelantalet anställda var totalt 821 (718), 299 (243) män och
522 (475) kvinnor. Andel kvinnliga chefer var 48 (50) procent. Diagram 3–4.

Sjukfrånvaro och rehabilitering Sjukfrånvaron var 3,2(4,8) procent och sjuklöne-
kostnaden var 0,6 (0,9) procent i relation till den totala lönekostnaden. Diagram 5.

Etik Förlagen har satt upp riktlinjer för arbetsförhållanden hos sina leverantörer.
Samtliga anställda som producerar böcker ska erhålla skälig lön och ha anständiga
anställningsförhållanden. Internationella överenskommelser som FNs konvention
om Barns Rättigheter och ILOs ställningstaganden ska iakttas.

KF MEDIA
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En ny butik öppnas i april 2002 i Mariehamn på Åland. Därefter kommer den lång-
siktiga expansionen att ske i de länder där KappAhl finns idag, framför allt i Polen
och Tjeckien. 

I samtliga sifferuppgifter nedan ingår Kicks då de ingick i KappAhl-koncernen
under 2001.

3Ekonomiskt 
Försäljning KappAhl-koncernens butiksförsäljning uppgick till 4 195 (3 423) miljo-
ner kronor exklusive moms för 2001. KappAhl-koncernens del av KFs totala för-
säljning var 12,9 (11) procent. Diagram 1–2.

Försäljning via Coop MedMera KappAhls försäljning via Coop MedMera var 1 567
(1 510) miljoner kronor. 

Investeringar inklusive förvärv 265 (258) miljoner kronor. 

3Ekologiskt
Miljömärkta kläder Antalet miljö- och hälsomärkta plagg (EU-blomman och Öko-
tex) utökades till 3 procent av totala antalet levererade plagg, vilket motsvarar 
drygt en miljon plagg. Diagram 3.

Skadliga ämnen / miljö- och allergimärkta kläder. PVC togs bort i kläder och acces-
soarer. Kraven på formaldehyd, tungmetaller och mjukgörare skärptes. Beslut togs
att tester ska göras på gummitryck och belagda tyger för att säkerställa att tungme-
taller och ftalater inte förekommer. Barnsäkerhetskraven skärptes.

Miljöcertifiering Under 2000 certifierades KappAhl enligt ISO 14001 i Sverige och
Finland. Under 2001 genomfördes uppföljningsrevisioner med gott resultat.

Miljöutbildning Personalen på alla före detta Adelstensbutiker i Sverige miljöutbil-
dades. Nya miljömanualer togs fram till miljöcoacherna i butik. 

KAPPAHLKAPPAHL

KappAhls första butik öppnades 1953 i Göteborg och 1990 köpte
KF företaget. Med 282 butiker i Europa är KappAhl idag en av
Nordens största kedjor inom mode. 

Lisa Karlsson, KappAhl, Nordstan i Göteborg.
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KAPPAHL

1. Försäljningsutveckling,
fem år (mkr)

0
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2 564

3 003
3 229

3 423

4 195

2. KappAhls del av 
KFs totala försäljning

12,9 % (11)

4. Transportsätt för KappAhls
totala transporter 

2001 (tonkm)

Båt 28% (24)

Bil 35% (37)

Flyg 0,5 % (1)

Järnväg 
36,5 % (38)

5. Transportsätt för KappAhls
import 2001 (tonkm)

Båt 91% (91)
Bil 6% (6)

Flyg 4% (4)

Totalt drygt en miljon plagg

3. Andel miljömärkta (Öko-tex,
EU-blomman), barn-, dam-, herr-

kläder av KappAhls sortiment

3 % 

KAPPAHL

Avfall Alla butiker, distributionscentral och servicekontor källsorterar.

Transporter Andelen transporter på järnväg minskade till 36,5 (38) procent, båt-
transporter ökade till 28 (24) procent, biltransporter minskade till 35 (37) procent.
Diagram 4–5.

Energi Andelen miljömärkt el i KappAhl Sveriges butiker, på distributionscentral
och servicekontor var 60 (61) procent. Före detta Adelstensbutiker med egen mätare
fasades under året in i KappAhls elavtal med Bra Miljövals el.

3Socialt
Medelantal anställda Medelantalet anställda var totalt 3 242 (2 688), 377 (310) män
och 2 865 (2 378) kvinnor. Diagram 6.

Leverantörsinspektioner På samtliga utlandskontor utbildades två personer i arbets-
miljöinspektioner enligt SA 8000. Ett ledningssystem för KappAhls uppförande-
kod infördes. Under året genomfördes 136 inspektioner och uppföljningar av
åtgärdsprogram på 114 fabriker. 

Samarbete Projektet för oberoende kontroll, tillsammans med Kampanjen Rena
Kläder, H&M, Lindex och Indiska, slutfördes i december och förslaget ”Dress
Code” lämnades över till intressenter för bildande av ett oberoende kontrollorgan.

KappAhl fortsatte att stödja Unicefs verksamhet med Brac-skolor i Bangladesh
samt Unicefs vattenprojekt. 

NMI (NöjdMedarbetarIndex) var i KappAhl Sverige 85 (85) av 100. Delar som mäts
är bland annat arbetsformer, ledarskap, utveckling och miljö. Tabell 7.
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Kicks AB

Kicks ingick i KappAhl-koncernen under 2001, varför faktauppgifter är inklude-
rade i KappAhls siffror.

I april 2002 slöt KF ett avtal om försäljning av kosmetikkedjan Kicks till Åhléns.
Köparen övertar hela butikskedjan med 59 butiker och 400 anställda från och med
den 30 april 2002, under förutsättning att konkurrensmyndigheterna godkänner
uppgörelsen. Kicks kommer att drivas vidare med nuvarande medarbetare och fort-
sätta utvecklas som eget varumärke.

Verksamhet Kicks är landets ledande kosmetikkedja med ett sortiment innehål-
lande kosmetik, dofter, hygienartiklar, bijouterier och hälsokost.

Viktiga händelser under året Kicks expansion fortsatte under 2001 med sex nya buti-
ker, samtidigt som sex större ombyggnader genomfördes för att ytterligare förstärka
enhetligheten i konceptet. Internutbildningen intensifierades med syfte att uppnå
en utökad service och en bättre kunskap. På grund av konjunkturläget tappade
Kicks, i likhet med övrig detaljhandel, en stor del kunder. 

3Ekonomiskt 
Samtliga ekonomiska uppgifter om Kicks redovisas under KappAhl.

3Ekologiskt
Kicks omfattas av KappAhls miljöpolicy, miljömål och miljöarbete. 

3Socialt
Redovisas under KappAhl.

KICKS

Vd Lars Pernebrink

Antal butiker 58 (55).
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6. Medelantal anställda
kvinnor resp. män

Kvinnor 89 %

7. NöjdMedarbetarIndex

NMI 2000 2001

KappAhl (exkl. Kicks) 85 85

Män 11 % 



Investeringar inklusive förvärv 324 (361) miljoner kronor. 

3Ekologiskt
Köldmedia Arbetet med avveckling av köldmedia kan inte redovisas på grund av
organisationsförändringar.

Energi Energistatistiken förbättrades under året och visade på stora skillnader mel-
lan lägsta och högsta användning, variationer som främst beror på belysningsnivå,
ålder på armaturer samt storlek på kyl- och frysanläggningar. Som konstaterats
tidigare år ökar elanvändningen efter butiksomställningar, framför allt på grund av
en ökad efterfrågan på färdigmat vilket medför ökad kyl- och fryskapacitet. Utökad
belysning i butik och på hyllor medför ökad elanvändning, men är viktigt för en
attraktiv exponering av produkt i butik. 

3Socialt
Anställda På grund av omorganisationen går personalstatistik för KF Fastigheter ej
i detalj att särredovisa från Coop Sverige föregående år.

Antal anställda är totalt 108, varav 72 män och 36 kvinnor.

KF FAST IGHETER
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KF Fastigheter AB

Uppdrag KF Fastigheter ska tillsammans med Coop Sverige skapa, driva, effektivi-
sera och utveckla marknadsplatser.

Verksamhet KF Fastigheter är en stödfunktion till KFs kärnverksamhet. Företaget
förvaltar cirka 300 fastigheter på cirka 1 300 000 kvm som ägs av KF eller dess dot-
terbolag. Dessutom administreras 300 inhyrda lokaler på cirka 400 000 kvm. 

Viktiga händelser under året Arbetet med ett miljöledningssystem stod i fokus.
Arbetet utförs i sex huvudfaser; miljöutredning, utarbetande av rutiner och styrande
dokument, anpassning av rutiner och dokument till företagets intranät, utbildning
i miljöfrågor och internrevision, införande/genomförande av miljöledningssyste-
met samt miljöcertifiering. Vid årets slut befann man sig i andra fasen, vilken
avslutades i februari 2002. Arbetet med miljöledningssystemet skedde i samverkan
med och med delaktighet från olika verksamhetsområden inom KF Fastigheter.
Detta underlättade införandet av de nya rutinerna. Miljöledningssystemet förvän-
tas få en stor betydelse för styrningen av hela verksamheten. 

Framtidsutsikter Under 2002 kommer arbetet med miljöledningssystemet att fort-
gå med fokus på utbildning av samtliga berörda medarbetare. Beslut om införan-
de ska fattas under perioden maj–juni. En miljöcertifiering är planerad till slutet
av september. 

3Ekonomiskt 
Försäljning Hyresintäkter för egna fastigheter var 690 (669) miljoner kronor och
hyresintäkter för inhyrda fastigheter 537 (551) miljoner kronor (avser enbart admi-
nistration av hyresintäkter).

KF FAST IGHETER
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Vd Bernt-Olof Gustavsson 
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* Strukturförändringar med ny ansvarsfördelning i organisationen tillåter inte jämförbarhet mellan åren.
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3Ekonomiskt 
Omsättning 36,1 miljoner kronor.

Försäljning Aktiviteter för konsumentkooperationen stod för 18,9 procent av den
totala försäljningen.

3Ekologiskt
Certifiering Vår Gård bedriver ett aktivt miljöarbete och är miljöcertifierade enligt
branschorganisationen Svenska Kursgårdar. Målsättningen är att Svanencertifiera
hotelltjänsten under 2002.

KRAV Vår Gårds restaurang är KRAV-certifierad och erbjuder KRAV-märkta mål-
tider. Dagligen serveras en KRAV-märkt frukostbuffé där flera av produkterna även
är Rättvisemärkta.

3Socialt
Anställda Antalet anställda var 40, varav 33 kvinnor och 7 män.

VÅR GÅRD
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Vår Gård Kursgården AB

Vision Vår Gårds vision är att vara en inspirerande mötesplats för stora och små före-
tag med höga krav på service och kvalitet. 

Affärsidé Vår Gård ska erbjuda attraktiva konferens- och möteslösningar för före-
tag, myndigheter och organisationer. Vår Gård ska också vara den naturliga mötes-
platsen för alla företag inom kooperationen. Hörnstenarna i konceptet är hög ser-
vicenivå, ett förstklassigt kök, vacker och funktionell miljö och inspirerande
konferensaktiviteter. Utmärkta kommunikationer gör Vår Gård lättillgängligt och
till ett miljömedvetet val.

Målsättning Att vara en av landets bästa konferensanläggningar.

Verksamhet Vår Gård grundades 1925 som KFs egen kursgård och fram till 1993
utgjordes verksamheten framför allt av egna utbildningar. Sedan 1993 är Vår Gård
en renodlad konferensanläggning med övervägande externa gäster. På Vår Gård
finns stora delar av KFs konst samlad och genom en omfattande visningsverksam-
het kommer den både konferensgäster, bokade grupper och allmänheten till del.

Viktiga händelser under året För att öka säkerhetsnivån bildades en brand- och
säkerhetsgrupp och all personal genomgick under året en brandutbildning. Under
året genomfördes även ett flertal renoveringar vilket lett till både ökad säkerhetsnivå
och bekvämlighet.

VÅR GÅRD
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Vd Monica Rasmussen



KF-koncernens försäljning och resultat
Koncernens totala försäljning uppgick till 32 198 miljoner
kronor (31 761), vilket är en ökning på 1,4 procent jäm-
fört med 2000. Koncernens resultat efter finansiella pos-
ter uppgår till –662 miljoner kronor. Kostnader av eng-
ångskaraktär har kraftigt belastat resultatet. Framför allt
gäller det bildandet av Coop Norden, banksatsningen
Coop Bank samt utvecklingen av den nya varumär-
kesstrategin med lanseringen av varumärket Coop.
Därutöver tyngs resultatet av KappAhl samt vissa av
intressebolagen. 107
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Positiv utveckling för dagligvaruhandeln
Försäljningen i Coop Sverige AB uppgick till 26 299 miljoner kronor (25 816).
Coop Forums försäljning har utvecklats mycket starkt sedan introduktionen under
det andra halvåret 2001. Även Coop Konsums försäljning har, trots störningar av
omställnings- och förnyelsearbete, utvecklats positivt under det sista tertialet.
Rörelseresultatet för de verksamheter som ingår i Coop Sverige AB efter bildandet
av Coop Norden har förbättrats med drygt 100 miljoner kronor jämfört med före-
gående år. 108

Nina Jarlbäck – ny ordförande 
Vid årsskiftet efterträdde Nina Jarlbäck, som första
kvinna på posten, Göran Axell som ordförande i
Kooperativa Förbundet. Hon valdes in i KFs styrelse
i mitten av 1990-talet och ingår även i styrelserna
för Coop Norden, Folksam, Riksbyggen och
Konsumentföreningen Svea. 150
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Åsa Utterström och Irene Jagt, KF Koncernekonomi, Stockholm.



KFs årsredovisning 2001

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande årsredovisning för
verksamheten i Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening.

Coop Norden

KFs föreningsstämma beslöt i juni, enhälligt och med alla ombud närvarande, att
etablera ett nordiskt konsumentkooperativt detaljhandelsföretag, Coop Norden
AB. Motsvarande beslut togs i juni av stämmorna i Coop NKL och FDB utifrån
det av styrelserna för Coop NKL, FDB och KF gemensamt utformade förslaget.
Mot bakgrund av den ökande internationella koncentrationen inom detaljhandeln
i Norden vill konsumentkooperationerna stärka sin konkurrenskraft genom en
kraftfull gemensam satsning.

Under 2002 överförs till Coop Norden AB KFs dagligvarubaserade handel
inom tidigare KF Svenska Detaljhandelsaktiebolaget, som bytt namn till Coop Sverige
AB. Härefter kommer KF att äga 42 procent av Coop Norden AB, som har sitt säte
i Göteborg.

Som en konsekvens härav har följande åtgärder vidtagits:
Stabsfunktioner har omfördelats mellan Coop Sverige AB och KF ekonomisk

förening. KF Korts verksamhet har överförts från Coop Sverige AB till KF ekono-
misk förening. Vissa rörelsefastigheter har överförts från KF Fastigheter AB och KF
ekonomisk förening till Coop Sverige AB. Dotterföretagsaktier i Coop Sverige AB
har avyttrats till KF ekonomisk förening och KF Fastigheter AB.

ÅRSREDOV ISN ING
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Ny varumärkesstrategi

I syfte att starkt positionera konsumentkooperationens särart som en bred, med-
lemsägd verksamhet utvecklades under 2001 en ny varumärkesstrategi. Den ska
synliggöra det kooperativa erbjudandet med medlemsnyttan i fokus. Det nya varu-
märket Coop lanserades i september i samband med omställningen av de tre stor-
marknadskedjorna Obs!, B&W och Robin Hood till ett enda stormarknadskoncept
– Coop Forum. Byte av namn på butikerna till Coop Konsum påbörjades i november
2001 och fortgår under 2002.

Projektet Coop Bank

I september beslöt styrelsen att KF tillsammans med Skandia Liv och Telia AB ska
starta Coop Bank. Den blivande banken kommer att erbjuda finansiella var-
dagstjänster på konkurrenskraftiga villkor för att förstärka erbjudandet i daglig-
varuhandeln. KF ekonomisk förening kommer att äga 45 procent av den planerade
banken, Skandia Liv 35 procent och Telia AB 20 procent. Verksamheten i Coop
Bank avses starta under andra halvåret 2002.

KF-koncernens försäljning och resultat

Koncernens totala försäljning uppgick under 2001 till 32 198 miljoner kronor
(31 761), vilket är en ökning på 1,4 procent. Dagligvaruhandeln hade en positiv
utveckling medan försäljningen i KappAhl utvecklades negativt.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till –662 miljoner kronor (402).
Kostnader av engångskaraktär har kraftigt belastat resultatet. Framför allt gäller

det bildandet av Coop Norden, banksatsningen Coop Bank, samt utvecklingen av
den nya varumärkesstrategin med lanseringen av varumärket Coop. 

Därutöver tyngs resultatet av KappAhl samt vissa av intressebolagen.
Satsningarna inom det treåriga Framtidsprogrammet, som finansierats av tidi-

gare överskott från avyttringar, har slutförts under 2001.

ÅRSREDOV ISN ING
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KF Media

KF Medias uppdrag är att från att vara ett bokföretag utvecklas till en bred media-
verksamhet med uthållig lönsamhet. Inriktningen är i första hand Sverige och i
andra hand Norden. KF Media är marknadens största bokaktör i kraft av starka
marknadspositioner i såväl förlagsbranschen som detaljhandelsledet med Sveriges
näst största bokförlag P.A. Norstedt & Söner och största bokhandelskedja Akademi-
bokhandeln.

KF Media har under 2001 byggt upp ett nytt affärsområde för interaktiv under-
hållning och lärande. I maj förvärvades Levande Böcker och Pan Interactive från
det börsnoterade Enlight och i november förvärvades samtliga aktier i det börsno-
terade Vision Park. Denna verksamhet är nu samordnad i dotterbolaget PanVision
AB med verksamhet i Danmark, Norge, Finland och Sverige med en omsättning på
cirka 450 Mkr. Därigenom är KF Media störst i Norden på detta område.

KF Media hade sammantaget en god lönsamhet trots engångskostnader vid
etableringen av den interaktiva verksamheten.

KF Fastigheter

KF Fastigheters inriktning är förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet på
ett sätt som bidrar till ökad konkurrenskraft och lönsamhet för den kooperativa
detaljhandeln. Under 2001 har företaget, som ett led i bildandet av Coop Norden,
förändrats med överföring av rörelsefastigheter till Coop Sverige AB. Anlägg-
ningstillgångarna i KF Fastigheter har därmed minskat från cirka 4,0 miljarder till
cirka 2,5 miljarder kronor. KF Fastigheter har fortsatt tillfredsställande lönsamhet.
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Coop Sverige

Inom Coop Sverige har den dagligvarubaserade detaljhandeln under 2001 renodlats
i ett stormarknadskoncept, Coop Forum, och ett butikskoncept, Coop Konsum.

Försäljningen i Coop Sverige AB uppgick till 26 299 miljoner kronor (25 816).
Coop Forums försäljning har utvecklats mycket starkt sedan introduktionen

under det andra halvåret 2001. Även Coop Konsums försäljning har, trots stör-
ningar av omställnings- och förnyelsearbete, utvecklats positivt under det sista 
tertialet.

För jämförbara enheter har Coop Sveriges detaljhandelskedjor i likhet med de
detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna haft den bästa försäljningsutveck-
lingen av de tre stora aktörerna på dagligvarumarknaden.

Rörelseresultatet för de verksamheter som ingår i Coop Sverige AB efter bil-
dandet av Coop Norden har förbättrats med drygt 100 miljoner kronor jämfört
med föregående år.

KappAhl

KappAhl driver verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Tjeckien.
Antalet butiker har ökat från 273 till 282.

KappAhls försäljnings- och resultatutveckling har under året varit negativ. För-
säljning på jämförbara enheter minskade jämfört med föregående år på samtliga
marknader utom i Sverige. Resultatet försämrades påtagligt till följd av hårdnande
konkurrens och en svag utveckling för kategori dam, som är den största sorti-
mentskategorin. Ett omfattande arbete har inletts för att hantera de identifierade
problemområdena med syfte att vända resultatutvecklingen för KappAhl.

Kick’s var under 2001 dotterbolag till KappAhl. Företagets expansion fortsatte
med sex nya butiker. Kick’s hade en fortsatt tillfredsställande lönsamhet. Den 
1 januari 2002 överfördes Kick’s till KF ekonomisk förening. Avtal har träffats om
avyttring med överlåtelsedag den 30 april 2002 under förutsättning av Konkur-
rensverkets godkännande.
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Invest samt andelarna i Coop Norden, i Coop Elektro och i planerade Coop Bank.
KF övergår därmed från att i huvudsak vara ett detaljhandelsföretag till ett förbund
och ägarföretag.

Kooperativa Förbundet får därmed framöver tre uppdrag inom ramen för kon-
sumentkooperationens verksamhetsidé att skapa ekonomiska och andra mervärden
för medlemmarna. 

KF är fortsättningsvis konsumentföreningarnas gemensamma förbund, med
uppgift att tillsammans med föreningarna utveckla innehållet i det kooperativa
medlemskapet och den kooperativa företagsformen. Förbundet har också det
gemensamma ansvaret för kunskapsutveckling och opinionsbildning i för med-
lemmarna angelägna frågor.

KF är huvudägare i Coop Norden AB och ägare av ytterligare en rad affärs-
verksamheter. Ägaruppdraget ställer krav på finansiell beredskap, kompetens i sty-
relsearbetet i hel- och delägda bolag samt att säkerställa medlemmarnas insyn och
inflytande.

Det tredje uppdraget är att bedriva affärsutveckling för att tillföra medlemskapet
ytterligare mervärden. Tillsammans med föreningarna har KF sin största tillgång i
medlemsdatabasen, manifesterat i medlemskortet. Den tillgången ska ligga till
grund för all affärsutveckling, som främst ska ske utan infrastrukturella investe-
ringar.

KF ekonomisk förening

Organisationen i KF ekonomisk förening har förändrats för att svara mot de tre upp-
dragen i KFs nya roll. Utöver ägande av dotterbolag och intressebolag ingår Styrelse-
sekretariat, Internationella frågor, Ekonomi och Finans, Information, medlems-
och konsumentfrågor, Föreningsfrågor, KF Affärsutveckling, KF Kort samt KF
Sparkassa. 
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KF Kort

Antalet innehavare av medlemskortet Coop MedMera har fortsatt att öka och upp-
gick vid årets utgång till 3,5 miljoner (3,3). Medlemsökningen i konsument-
föreningarna var samtidigt över 115 000 netto under året, den största ökningen hittills.

Arbete pågår med kortutbyte inom ramen för den nya varumärkesstrategin.

KF Sparkassa

KF Sparkassa förvaltar långsiktig inlåning från medlemmarna med konkurrens-
kraftig ränta på kapitalkonton och 5-årslån. Den sammanlagda inlåningen var vid
årsskiftet närmare 2,7 miljarder kronor. 

KF Invest

KF Invest består av två verksamheter, dels en förvaltning av omsättningsaktier som
vid årsskiftet värderades till 488 miljoner kronor (609) och dels investeringar i risk-
kapitalbolag och onoterade aktier bland annat genom IDI, Litorina kapital och
Baltic Rim Fund. Det sistnämnda värderat till 188 miljoner kronor (177).

Övriga verksamheter

Coop Elektro har en svag marknadsposition både på den svenska och norska mark-
naden, vilket medfört fortsatt kraftiga resultatproblem.

Avyttring har skett av innehaven i möbelkedjan Skeidar samt Karlshamns.
Avyttringen av rörelsen i Kvarn AB Juvel har fullföljts. 

Innehavet i Obs! Danmark avses under 2002 bli överfört till Coop Norden.

Kooperativa Förbundets nya roll

Genom bildandet av Coop Norden AB har förutsättningarna för KFs verksamhet
ändrats i grunden. Den kvarvarande affärsrörelsen består huvudsakligen av verk-
samheterna KappAhl, KF Media, KF Fastigheter, KF Kort, KF Sparkassa och KF
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Förslag till disposition av fria medel 

Fritt eget kapital i koncernen uppgår vid årsskiftet till 1 066 miljoner kronor, varav
0 miljoner kronor åtgår för föreslagna avsättningar till bundna fonder. Enligt
moderföreningens balansräkning står till föreningsstämmans förfogande:

Balanserade vinstmedel 1 755 550 631,60

Årets resultat -604 461 275,43

1 151 089 356,17

Styrelsen och vd föreslår att dessa medel disponeras på följande sätt:
Till reservfonden –

Ränta på insatskapital 75 710 662,94

Ränta på förlagsinsatser 67 060 662,00

Utdelning varubolagsöverskott 6 735 195,00

Balanseras i ny räkning 1 001 582 836,23

1 151 089 356,17
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Mkr Not 2001 2000

Försäljning 1 32 198 31 761
Kostnad sålda varor 2 –23 463 –23 294
Bruttoresultat 8 735 8 467

Försäljningskostnader 2, 3 –8 888 –8 464
Administrationskostnader 2, 3 –950 –964
Jämförelsestörande poster 4 – 268
Övriga rörelseintäkter 915 722
Övriga rörelsekostnader –143 –8
Resultat från intresseföretag 5 –103 438
Rörelseresultat 2, 6, 26, 27 –434 459

Finansiella intäkter och kostnader 7 –228 –57
Resultat efter finansiella poster 8 –662 402

Skatt 10 58 –71

ÅRETS RESULTAT –604 331

Resultaträkning för KF-koncernen
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Mkr Not 2001-12-31 2000-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 17
Bundet eget kapital

Insatskapital 1 514 1 466
Bundna medel 1 816 1 999

3 330 3 465
Fritt eget kapital

Fria medel 1 670 1 286
Årets resultat –604 331

1 066 1 617
Totalt eget kapital 4 396 5 082

Förlagslån 19 100 100

Garantikapital 20 20 20

Avsättningar 21
Räntebärande 55 52
Ej räntebärande 160 625

215 677

Långfristiga skulder
Räntebärande 22, 23 2 960 2 919
Ej räntebärande 32 0

2 992 2 919

Kortfristiga skulder 22, 24
Räntebärande 3 876 3 048
Ej räntebärande 5 407 5 018

9 283 8 066

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 17 006 16 864

Ställda säkerheter 22 1 040 1 019
Ansvarsförbindelser 25 266 279

Balansräkning för KF-koncernen

Mkr Not 2001-12-31 2000-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 11 660 520
Materiella anläggningstillgångar 12 7 715 7 055
Finansiella anläggningstillgångar 13, 28

Räntebärande 185 401
Ej räntebärande 1 446 1 698

1 631 2 099
Summa anläggningstillgångar 10 006 9 674

Omsättningstillgångar
Varulager 14 3 220 3 107
Kortfristiga fordringar 15, 16

Räntebärande 518 291
Ej räntebärande 1 767 1 709

2 285 2 000
Kortfristiga placeringar 545 1 137
Kassa och bank 950 946
Summa omsättningstillgångar 7 000 7 190

SUMMA TILLGÅNGAR 17 006 16 864

Balansräkning för KF-koncernen
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Mkr 2001 2000

Rörelsens intäkter 33 113 32 751
Rörelsens kostnader –33 811 –33 112
Förändring av avsättning för strukturåtgärder 367 382
Resultat från intresseföretag –103 438
Återläggning av avskrivningar 810 740

Rörelseresultat exklusive avskrivningar 376 1 199

Förändring rörelsekapital
Varulager –113 279
Kundfordringar –128 34
Övriga ej räntebärande omsättningstillgångar 70 –318
Leverantörsskulder 272 –338
Övriga ej räntebärande kortfristiga skulder 117 436
Ej räntebärande avsättningar och långfristiga skulder –432 –392

Summa förändring rörelsekapital –214 –299
Operativt kassaflöde före investeringar 162 900

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar –303 –4
Byggnader och mark –257 – 351
Övriga materiella anläggningstillgångar –1 050 –684
Ej räntebärande finansiella anläggningstillgångar 252 –64

Nettoinvesteringar –1 358 –1 103
Operativt kassaflöde –1 196 –203

Finansnetto –228 –57
Skatt 58 –71

Finansiellt kassaflöde –170 –128

Totalt kassaflöde –1 366 –331

Förändring extern finansiering
Räntebärande omsättningstillgångar 361 51
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 216 –191
Kortfristiga räntebärande skulder 828 847
Långfristiga räntebärande skulder och avsättningar 44 –278

Extern finansiering netto 1 449 429

Förändring garantikapital – –
Övrig förändring i eget kapital –83 –98

Summa övrig finansiering –83 –98

TOTAL FINANSIERING 1 366 331

Finansieringsanalys för KF-koncernen

Mkr Not 2001 2000

Försäljning 1 159 157
Kostnad sålda varor 2 –40 –46
Bruttoresultat 119 111

Administrationskostnader 2, 3 –492 –154
Jämförelsestörande poster 4 – 8
Övriga rörelseintäkter 131 32
Övriga rörelsekostnader 3 –470 –81
Rörelseresultat 26, 27 –712 –84

Finansiella intäkter och kostnader 7 –135 –204
Resultat efter finansiella poster 8 –847 –288

Koncernbidrag 9 – –
Bokslutsdispositioner 18 95 4
Skatt 10 148 47

ÅRETS RESULTAT –604 –237

Resultaträkning för KF ekonomisk förening
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Mkr Not 2001-12-31 2000-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11 1 –
Materiella anläggningstillgångar 12 210 1 059
Finansiella anläggningstillgångar 13, 28

Räntebärande 176 341
Ej räntebärande 4 791 4 124

4 967 4 465
Summa anläggningstillgångar 5 178 5 524

Omsättningstillgångar
Varulager 14 5 –
Kortfristiga fordringar 15

Räntebärande 7 508 5 120
Ej räntebärande 373 163

7 881 5 283
Kortfristiga placeringar 56 528
Kassa och bank 352 332
Summa omsättningstillgångar 8 294 6 143

SUMMA TILLGÅNGAR 13 472 11 667

Balansräkning för KF ekonomisk förening

Mkr Not 2001-12-31 2000-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 17
Bundet eget kapital

Insatskapital 1 514 1 466
Förlagsinsatser 963 953
Reservfond 747 747

3 224 3 166
Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel 1 756 1 768
Årets resultat –604 –237

1 152 1 531
Totalt eget kapital 4 376 4 697

Obeskattade reserver 18 11 106

Förlagslån 19 100 100

Garantikapital 20 20 20

Avsättningar, ej räntebärande 21 22 299

Långfristiga räntebärande skulder 22, 23 2 679 2 508

Kortfristiga skulder 22, 24
Räntebärande 5 825 3 630
Ej räntebärande 439 307

6 264 3 937

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 13 472 11 667

Ställda säkerheter 22 794 774
Ansvarsförbindelser 25 306 145

Balansräkning för KF ekonomisk förening



Förändringar i koncernstrukturen under 2001

• KF ekonomisk förening har överlåtit aktierna i Karlshamns AB till Melker Schörling
Tjänste AB. 

• KF ekonomisk förening har överlåtit aktierna i Skeidar Möbler & Interiör AB till
Aktiebolaget Mio.

• KappAhl Holding AS har likviderats. Detta föregicks av att dess rörelse under
2000 överläts till KappAhl-koncernen.

• Coop Sverige AB har överlåtit aktierna i KappAhl AB till KF ekonomisk förening. 
• KF Fastigheter AB har överlåtit aktierna i KF Väst Fastigheter AB till Coop 

Sverige AB.
• Rörelsen i Kvarn AB Juvel har överlåtits till Cerealia AB. Därefter har Coop 

Sverige AB överlåtit aktierna i bolaget till KF Fastigheter AB.
• Coop Forum AB tillsammans med övriga vilande bolag har överlåtits från Coop

Sverige AB till KF ekonomisk förening.

Redovisningsprinciper

KF följer årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Redo-
visningsrådet förutom Redovisningsrådets rekommendation nr 7 om redovisning
av kassaflöden, beroende på att KF i nuläget vill följa förändringen av den externa
nettofinansieringen framför förändringen av likvida medel.

Från och med 2001 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation nr 9 om
redovisning av inkomstskatter. I samband med tillämpning av RR 9 följs även
Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande om redovisning av aktieägartillskott och
koncernbidrag. Redovisat resultat och ställning har härigenom påverkats varför
också redovisade jämförelsetal omräknas i enlighet med Redovisningsrådets rekom-
mendation nr 5 om byte av redovisningsprincip.
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Mkr 2001 2000

Rörelsens intäkter 290 197
Rörelsens kostnader –1 002 –281

Rörelseresultat inklusive avskrivningar –712 –84

Återläggning av avskrivningar 29 24
Rörelseresultat exklusive avskrivningar –683 –60

Förändring rörelsekapital
Varulager –5 –
Kundfordringar –11 –1
Övriga ej räntebärande omsättningstillgångar –199 –60
Leverantörsskulder 77 15
Övriga ej räntebärande kortfristiga skulder 55 104
Ej räntebärande avsättningar och långfristiga skulder –277 –12

Summa förändring rörelsekapital –360 46
Operativt kassaflöde före investeringar –1 043 –14

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
Immateriella –1 –
Byggnader och mark 750 –13
Övriga materiella anläggningstillgångar 70 –21
Ej räntebärande finansiella anläggningstillgångar –667 589

Nettoinvesteringar 152 555
Operativt kassaflöde –891 541

Finansnetto –135 –204
Skatt 148 47

Finansiellt kassaflöde 13 –157

Totalt kassaflöde –878 384

Förändring extern finansiering
Räntebärande omsättningstillgångar –1 936 –563
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 165 –225
Kortfristiga räntebärande skulder 2 195 801
Långfristiga räntebärande skulder och avsättningar 171 –357

Extern finansiering netto 595 –344

Koncernbidrag 379 120
Övrig förändring i eget kapital –96 –160

Summa övrig finansiering 283 –40

TOTAL FINANSIERING 878 –384

Finansieringsanalys för KF ekonomisk förening



Strukturkostnader och jämförelsestörande poster

KF-koncernen har under de senaste åren, som ett led i pågående omvandling av
koncernen, genomfört ett antal strukturåtgärder:
• Neddragningar av antalet anställda i befintliga verksamheter
• Friställande av lokalytor i samband med omstrukturering
• Värdereglering av tillgångar, ofta i samband med nedläggningar
Eftersom KF-koncernen har en vittomfattande verksamhet där olika former av
omstruktureringar kontinuerligt pågår i en eller annan form, redovisas kostnader
respektive intäkter för denna typ av åtgärder ej som jämförelsestörande poster för
KF-koncernen.

Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta

I bokslutet värderas fordringar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs
eller kurs enligt terminssäkring. Orealiserade vinster och förluster på rörelsens ford-
ringar och skulder nettoredovisas och tillförs rörelseresultatet. Motsvarande netto
på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. 

Värdering av lager och kundfordringar 

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde och enligt
den så kallade ”FIFU-(först in först ut-) metoden” med ett 3-procentigt inkurans-
avdrag i de fall som värdering skett till anskaffningsvärde. Osäkra kundfordringar
tas upp till det belopp som efter en försiktig bedömning beräknas bli betalt.

Värdering av omsättningsaktier och kortfristiga placeringar

Omsättningsaktier värderas kollektivt enligt den så kallade portföljmetoden till det
lägsta av börsvärdet och anskaffningsvärdet på balansdagen för det samlade inne-
havet av omsättningsaktier. Kortfristiga placeringar värderas till det värde varmed de
beräknas inflyta.
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Koncernredovisning

Koncernens bokslut omfattar moderföretaget och samtliga dotterföretag som ägs
till mer än 50 procent i röstvärde eller där bestämmanderätt på annat sätt föreligger.
Samtliga företag där röstvärdet uppgår till mellan 20 och 50 procent redovisas som
intresseföretag.

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. 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.

Intresseföretag

Redovisning av intresseföretag sker enligt Kapitalandelsmetoden om inte intresse-
företagets påverkan på koncernens resultat- och balansräkning är obetydlig. I kon-
cernens resultaträkning utgörs resultatandelar i intresseföretag av koncernens andel
av intresseföretagens redovisade resultat före skatt justerat för minoritetsintresse, 
i förekommande fall reducerad med avskrivning på övervärde. Andelar i intresse-
företagens skatt redovisas i koncernens skattekostnad.

Omräkning av utländska dotter- och intresseföretag

Utländska dotter- och intresseföretags balans- och resultaträkningar räknas om
enligt dagskursmetoden. Enligt denna metod skall samtliga poster i balansräk-
ningen räknas om till balansdagskurs, medan samtliga poster i resultaträkningen
räknas om till genomsnittskurs för perioden. Härvid uppkomna omräkningsdiffe-
renser på eget kapital redovisas inte över resultaträkningen utan har direkt påverkat
koncernens bundna respektive fria reserver. 
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Utdelning varubolagsöverskott

Överskotten i de så kallade varubolagen inom Coop Sverige AB delas i enlighet med
stadgarna ut till köparna utifrån under året gjorda varuinköp. Överskotten lämnas
i form av utdelning från KF ekonomisk förening.

Jämförbarhet mot föregående år

För att erhålla jämförbarhet mellan åren har vissa beloppsmässiga omdisponeringar
gjorts avseende 2000.

Nyckeltal

Följande nyckeltal beräknas för koncernen
• Soliditet
• Skuldsättningsgrad
• Överskottsgrad
• Omsättningshastighet på sysselsatt kapital
• Avkastning på sysselsatt kapital
• Räntetäckningsgrad
• Avkastning på eget kapital efter full skatt

Definitioner:

Soliditet beräknas som summan av redovisat eget kapital, garantikapital, förlagslån
samt minoritetskapital i procent av balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad beräknas som nettoskuld dividerat med eget kapital. Netto-
skuld beräknas som summa räntebärande skulder inklusive garantikapital och för-
lagslån, minus summa räntebärande tillgångar.
Överskottsgrad beräknas som resultat före kostnadsräntor och kursdifferenser på
finansiella lån i procent av försäljningen.
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Värdering av anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad med avdrag för avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffnings-
värden och beräknade ekonomiska livslängd. Nedskrivning sker vid bestående 
värdenedgång.

För 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%
Skillnaden mellan planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas bland
bokslutsdispositioner. Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas i balans-
räkningen som obeskattade reserver.

För de fall då den positiva effekten av goodwill bedömts bestå under en längre
period än fem år avskrivs goodwill under denna period.

Räntebärande respektive icke räntebärande

Tillgångar och skulder uppdelas i räntebärande respektive icke räntebärande. Ränta
likställes ej med utdelning och av denna anledning 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 avräkningssystem
– kontokurantsystemet. Systemet används för avräkning av varuleveranser och
övrig fakturering.
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Sysselsatt kapital beräknas som summa tillgångar med avdrag för icke räntebärande
skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld.
Omsättningshastighet på sysselsatt kapital utgörs av försäljning dividerat med
genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittet är beräknat på värdena per den 
1 januari och 31 december. 
Avkastning på sysselsatt kapital beräknas som resultat före kostnadsräntor och
kursdifferenser på finansiella skulder i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på Omsättningshastighet
Sysselsatt = Överskotts- ✕ på sysselsatt

kapital grad kapital

Räntetäckningsgrad definieras som resultat före kostnadsräntor och kursdifferen-
ser på finansiella lån dividerat med summa kostnadsräntor och kursdifferenser på
finansiella lån.
Avkastning på eget kapital beräknas som resultat efter skatt i procent av genom-
snittligt redovisat eget kapital. 

2001 2000 1999 1998 1997

Soliditet, % 26,5 30,8 30,4 32,2 33,9
Skuldsättningsgrad, ggr 1,10 0,66 0,61 0,32 0,40
Överskottsgrad, % Neg 2,1 1,8 1,4 2,3

✕

Omsättningshastighet, ggr 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2
sysselsatt kapital 

=
Avkastning på sysselsatt kapital, % Neg 6,3 5,7 4,6 7,2
Räntetäckningsgrad, ggr Neg 2,4 2,4 1,7 2,3
Avkastning på eget kapital efter skatt,% Neg 6,6 6,1 1,7 7,2
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Not 1 

Försäljning

Mkr 2001 2000

Coop Sverige-koncernen 30 479 30 315
KF Fastigheter-koncernen 1) 1 227 1 218
Media-koncernen 1 515 1 254
Övriga dotterföretag 35 34
Elimineringar –1 058 –1 060

Summa försäljning KF-koncernen 32 198 31 761
1) Avser främst hyror. I beloppet ingår 159 Mkr (157) som redovisas som försäljning i KF ekonomisk förenings resultat-
räkning och som avser hyror från de så kallade Avtalsfastigheterna inom KF ekonomisk förening.

Försäljning till utländska köpare ingår med 1 757 Mkr (1 788).
Av hävd är begreppet ”försäljning” inom detaljhandeln exklusive mervärdesskatt medan begreppet ”omsättning”

är inklusive mervärdesskatt, därför benämns raden ej i enlighet med lagens terminologi.

Not 2

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår med följande värden:

Koncernen Moderföretaget
Mkr 2001 2000 2001 2000

Kostnad sålda varor 119 86 28 23
Försäljningskostnader 571 476 0 –
Administrationskostnader 80 178 1 1
Övriga rörelsekostnader 40 – – –

Summa 810 740 29 24

Leasing
Hyreskostnaden för tillgångar som finansierats medelst leasing uppgår under 2001 och de följande fyra åren till:
Mkr 2001 2002 2003 2004 2005

KF-koncernen 8 6 4 2 1

Merparten av hyreskontrakten inom detaljhandeln är omsättningsbaserade med varierande löptider och uppsägningstider.
Eftersom lokalhyror därmed inte kan prognosticeras med tillräcklig noggrannhet ingår dessa inte i leasingkostnaderna.

Not 3

Reserv för framtidssatsningar
I KF-koncernen fanns vid ingången av 2001 en avsättning på 367 Mkr för framtidssatsningar inom områdena förnyelse
och expansion inom detaljhandeln, ökad konkurrenskraft genom IT-teknik, utveckla en lärande organisation och kooperativ
identitet och utveckling.

För att möta under 2001 tagna kostnader har upplösning av reserven skett med 338 Mkr i rad försäljningkostnader
och med 29 Mkr i rad administrationskostnader. 

För moderföretaget har upplösning skett av reserven med 138 Mkr i rad övriga rörelsekostnader och med 12 Mkr i
rad administrationskostnader.

Noter



Not 7 

Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Resultat från andelar i koncernföretag
Utdelningar 1) – 77
Realisationsresultat 0 1

Summa 0 78

Resultat från andelar i intresseföretag
Utdelningar från intresseföretag 70 508
Realisationsresultat 212 139

Summa 282 647

Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Utdelningar 1 1 0 0
Räntor 17 12 17 11
Realisationsresultat av försäljningar 0 13 – –
Nedskrivningar –57 –53 –320 –866
Återföring av nedskrivningar avs. fin.anl.tillgångar 21 – 8 –

Summa –18 –27 –295 –855

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Utdelningar 18 26 – –
Räntor 78 111 191 197
Rearesultat av försäljning av finansiella oms.tillgångar 125 130 – –
Nedskrivning av finansiella oms.tillgångar –69 –16 –43 –16

Summa 152 251 148 181

Räntekostnader och liknande resultatposter 
Koncernföretag –45 –49
Övriga företag –362 –281 –225 –206

Summa –362 –281 –270 –255

Finansiella intäkter och kostnader –228 –57 –135 –204
varav resultat från koncernföretag ingående i posten:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 153 156

Summa 153 156
1) I resultat från andelar i koncernföretag 2000 ingick 77 Mkr som avsåg anteciperad utdelning från KappAhl Holding A/S.

Not 8 

Summa nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Rubrik:
Resultat från finansiella anläggningstillgångar –57 –53 –320 –866
Övriga ränteintäkter och liknande res.poster –69 –16 –43 –16

Summa –126 –69 –363 –882
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Not 4 

Jämförelsestörande poster
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Överskottsmedel från KP och Alecta – 268 – 8

Summa – 268 – 8

KF-koncernen erhöll 54 Mkr under 2000 i form av kontant utbetalning. Av resterande belopp om 214 Mkr har 154 Mkr
utnyttjats under 2001. Motsvarande kontant utbetalt belopp för KF ekonomisk förening uppgick 2000 till 2 Mkr. 
Av resterande belopp om 6 Mkr har 3 Mkr utnyttjats under 2001.

Not 5 

Resultat från intresseföretag
Andel Resultat före skatt

Mkr 2001 2001 2000

Atrium Fastigheter AB 20% 61 29
Bibliotekstjänst AB 25% 1 3
Fastighets AB Marieberg Centrum 50% 1 4
Inserator AB 40% 3 4
Karlshamns AB (publ.) 1) 22% 123 32
Månadens Bok HB 30% 5 15
Nordico Invest I KB 49% –21 309
Nordico Invest II KB 49% –3 –4
OBS! Danmark A/S 33% –63 –44
Skeidar Möbler & Interiör AB 1) 33% –30 –6
Coop Elektro AB 45% –68 –24
BOL Nordic AB 50% –44 107
Salemstaden KB 21% 0 19
Barnens Bokklubb AB 50% 5
Kastanjeblomman AB 38% –3
Coop Norden AB 33% –5
Kvickman AB 2) 45% –43
Övriga intresseföretag –22 –6

Summa resultat från intresseföretag –103 438
1) Avyttrade under 2001. Av resultatet avser 99 Mkr reavinst.
2) Avses namnändras till Coop Bank AB.

Not 6 

Rörelseresultat/operativt resultat
Resultatet i koncernen fördelar sig enligt följande:
Mkr 2001 2000

Detaljhandel –287 110
KF Fastigheter inkl. avtalsfastigheter 253 273
KF Media 79 17
KF Invest –15 11
Övrigt inklusive elimineringar 1) –361 –390
Resultat från intresseföretag –103 438

Summa –434 459
1) I beloppet ingår poster av jämförelsestörande karaktär. Härmed avses framför allt överskottsmedel från KP och
Alecta (2000), strukturkostnader utöver programmet för framtidssatsningar samt nedskrivning av goodwill (2000).
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Not 10 Skatt forts.

Temporär skillnad avseende investeringar i dotterbolag och intresseföretag 
som ej föranlett redovisning av uppskjuten skatt

Koncernen Moderföretaget
Mkr 2001 2000 2001 2000

Redovisat värde 4 579 4 530 4 596 4 113
Skattemässigt värde 7 173 6 426 7 173 6 426

Summa 2 594 1 896 2 577 2 313

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar klassificerat 
per balansräkningskategori

Koncernen Moderföretaget
Mkr 2001 2000 2001 2000

Uppskjuten skatteskuld
Övriga anläggningstillgångar (inkl. ev. obeskattade reserver) 26 89 0 0

Summa 26 89 0 0

Uppskjuten skattefordran
Finansiella anläggningstillgångar 0 7 0 0
Övriga anläggningstillgångar 0 41 0 0
Avsättningar och långfristiga skulder 3 5 0 0
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 66 33 0 0
Skattemässiga underskottsavdrag 63 26 0 0

Summa 132 112 0 0

Summa 106 23 0 0
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Not 9 

Koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag i KF ekonomisk förening uppgår till 528 Mkr (423) och lämnade koncernbidrag uppgår till 
1 Mkr (256).

Not 10 

Skatt
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Skatt hänförlig till poster tagna direkt mot EK 4 0 148 47

Samband mellan periodens skatt och redovisat resultat före skatt
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Redovisat resultat före skatt –662 402 –847 –288
Skatt enligt svensk skattesats, 28% –185 113 –237 –81
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Av-/nedskrivning på koncernmässig goodwill 11 50 0 0
Nedskrivning av aktier 13 6 92 186
Avsättning/reservering, ej avdragsgill 6 11 5 0
Övriga ej avdragsgilla kostnader 45 97 17 69

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Upplösning av avsättning/reservering, ej avdragsgill –77 –84 –13 –3
Utdelning på aktier och andelar 0 –4 –6 –164
Övriga ej skattepliktiga intäkter –59 –36 –50 –42

Försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt
Skatteeffekt försäljning av aktier –89 –9 –120 –7
Skatteeffekt försäljning av fastighet och bostadsrätt 14 0 87 0

Utnyttjade underskottsavdrag
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag –25 –2 0 0

Underskott för vilka underskottsavdrag ej redovisats 186 –9 77 –5
Justering av aktuell skatt för tidigare perioder 2 1 0 0
Justering för skatt i intresseföretag 85 –47 0 0
Övrigt, netto 15 –16 0 0

Summa redovisad skatt –58 71 –148 –47

Avdragsgill temporär skillnad/underskottsavdrag som ej föranlett redovisning 
av uppskjuten skattefordran

Koncernen Moderföretaget
Mkr 2001 2000 2001 2000

Underskottsavdrag 1 828 1 162 1 433 1 156

Summa 1 828 1 162 1 433 1 156
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Not 12

Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Maskiner och Inventarier Summa
Mark och andra tekniska verktyg och Pågående materiella

Mkr Byggnader markanl. anläggningar installationer nyanläggn. anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 096 782 130 4 433 78 10 519
Nyanskaffningar, aktiverade utgifter 139 43 – 756 488 1 426
Avyttringar, utrangeringar –67 –8 –130 –485 –1 –691
Omklass./förvärvade företag –166 –19 – –92 –153 –430
Omräkningsdifferenser 0 – – 33 – 33

Summa anskaffningsvärde 5 002 798 0 4 646 412 10 858

Ackumulerade avskrivn. enligt plan
Vid årets början –761 –52 –118 –2 482 – –3 413
Avyttringar och utrangeringar 17 0 119 433 – 569
Omklass./förvärvade företag 263 31 – 101 – 395
Årets avskrivning enligt plan –65 –4 –1 –520 – –590
Omräkningsdifferenser 0 – – –22 – –22

Summa avskrivningar enligt plan –546 –25 0 –2 490 0 –3 061

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –51 – – – – –51
Avyttringar och utrangeringar 21 – 2 – – 23
Omklassificeringar 3 – – – – 3
Årets nedskrivningar –55 – –2 – – –57

Summa nedskrivningar –82 0 0 0 0 –82

Planenligt restvärde vid årets slut 4 374 773 0 2 156 412 7 715

Planenligt restvärde vid årets början 4 284 730 12 1 951 78 7 055
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Not 11 

Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Balanserade Patent, licenser Hyresrätter Förskott Summa
utvecklings- koncessioner och immateriella immateriella

Mkr kostnader varum. och likn. liknande Goodwill anläggn.tillg. anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – 44 22 975 – 1 041
Nyanskaffningar 64 23 1 137 11 236
Avyttringar, utrangeringar, 
nedläggningar – 0 0 –1 0 –1
Omklassificeringar 44 – – – – 44
Omräkningsdifferenser – 0 – 35 – 35

Summa anskaffningsvärde 108 67 23 1 146 11 1 355

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början – –13 –18 –347 – –378
Omklassificeringar –9 – – – – –9
Årets avskrivning enligt plan –10 –13 –1 –65 – –89
Omräkningsdifferenser – 0 – –1 – –1

Summa avskrivningar enligt plan –19 –26 –19 –413 0 –477

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början – – – –143 – –143
Årets nedskrivningar – – – –74 – –74
Omräkningsdifferenser – – – –1 – –1

Summa nedskrivningar 0 0 0 –218 0 –218

Planenligt restvärde vid årets slut 89 41 4 515 11 660

Planenligt restvärde vid årets början 0 31 4 485 0 520

Moderföretaget Patent, licenser Summa
koncessioner immateriella

Mkr varum. och likn. anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – –
Nyanskaffningar 1 1

Summa anskaffningsvärde 1 1

Planenligt restvärde vid årets slut 1 1

Planenligt restvärde vid årets början – –
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Not 13 

Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen Andelar i Fordringar Andra lång- Andra lång- Summa
intresse- hos intresse- fristiga värde- fristiga finansiella

Mkr företag företag pappersinnehav fordringar anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 308 149 422 414 2 293
Tillkommande tillgångar/ fordringar 166 – 45 66 277
Avgående tillgångar/ reglerade fordringar –524 –149 –17 –150 –840
Omklassificeringar – – 0 –4 –4

Summa anskaffningsvärde 950 0 450 326 1 726

Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början 8 – – 0 8
Årets uppskrivningar 1 – – – 1

Summa uppskrivningar 9 0 0 0 9

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –62 –21 –40 –79 –202
Avgående tillgångar/ reglerade fordringar 36 21 4 59 120
Under året återförda nedskrivningar – – 19 – 19
Årets nedskrivningar –1 – –37 –3 –41

Summa nedskrivningar –27 0 –54 –23 –104

Planenligt restvärde vid årets slut 932 0 396 303 1 631

Planenligt restvärde vid årets början 1 254 128 382 335 2 099

Moderföretaget Andelar i Andelar i Fordringar Andra lång- Andra lång- Summa
koncern- intresse- hos intresse- fristiga värde- fristiga finansiella

Mkr företag företag företag pappersinnehav fordringar anläggn.tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 451 1 372 149 10 234 5 216
Tillkommande tillgångar/ fordringar 971 140 – 184 – 1 295
Avgående tillgångar/ reglerade fordringar –661 –70 –149 – –37 –917
Omklassificeringar 20 –20 – – – 0

Summa anskaffningsvärde 3 781 1 422 0 194 197 5 594

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –447 –263 –21 0 –20 –751
Avgående tillgångar/ reglerade fordringar 422 – 21 – – 443
Omklassificeringar –5 5 – – – 0
Årets nedskrivningar –119 –200 – – – –319

Summa nedskrivningar –149 –458 0 0 –20 –627

Planenligt restvärde vid årets slut 3 632 964 0 194 177 4 967

Planenligt restvärde vid årets början 3 004 1 109 128 10 214 4 465
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar forts.

Moderföretaget Inventarier Summa
Mark och verktyg och Pågående materiella

Mkr Byggnader markanl. installationer nyanläggn. anläggn. tillg.

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 120 144 176 24 1 464
Nyanskaffningar, aktiverade utgifter – – 4 31 35
Avyttringar, utrangeringar –914 –86 –162 – –1 162
Omklass./förvärvade företag 34 1 39 –55 19

Summa anskaffningsvärde 240 59 57 0 356

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –262 –27 –116 – –405
Avyttringar och utrangeringar 189 23 90 – 302
Omklassificeringar – – –17 – –17
Årets avskrivning enligt plan –11 –1 –2 – –14

Summa avskrivningar enligt plan –84 –5 –45 0 –134

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början – – – – 0
Avyttringar och utrangeringar 3 – – – 3
Årets nedskrivningar –15 – – – –15

Summa nedskrivningar –12 0 0 0 –12

Planenligt restvärde vid årets slut 144 54 12 0 210

Planenligt restvärde vid årets början 858 117 60 24 1 059

Taxeringsvärden Koncernen Moderföretaget
Mkr 2001 2000 2001 2000

Byggnader 2 805 2 524 122 428
Mark och markanläggningar 642 574 61 112

Summa 3 447 3 098 183 540
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Not 17 

Eget kapital

Koncernen Insats- Bundna Fria Årets
Mkr kapital reserver reserver resultat Summa

Enligt balansräkning 2000-12-31 1 466 1 981 1 249 331 5 027
Effekt byte av redovisningsprincip: 18 37 55

IB efter effekt av ny redovisningsprincip 1 466 1 999 1 286 331 5 082
Disposition av föregående års resultat 49 178 –331 –105
Ökning av förlagsinsatser 10 10
Återbetalning av insatskapital –1 –1
Uppskjuten skatt 4 4
Förskjutning mellan fritt och bundet kapital –196 196 0
Omräkningsdifferens 3 6 9
Årets resultat –604 –604

Enligt balansräkning 2001-12-31 1 514 1 816 1 670 –604 4 396

Moderföretaget Insats- Förlags- Reserv- Balanserade Årets
Mkr kapital insatser fond vinstmedel resultat Summa

Enligt balansräkning 2000-12-31 1 466 953 747 1 648 –117 4 697
Effekt byte av redovisningsprincip: 120 –120

IB efter effekt av ny redovisningsprincip 1 466 953 747 1 768 –237 4 697
Disposition av föregående års resultat –237 237 0
Fondering insatskapital 49 –49 0
Utdelningar –105 –105
Koncernbidrag 527 527
Skatt på koncernbidrag –148 –148
Ökning av förlagsinsatser 10 10
Återbetalning av insatskapital –1 –1
Årets resultat –604 –604

Enligt balansräkning 2001-12-31 1 514 963 747 1 756 –604 4 376
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Not 14

Varulager
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Råvaror och förnödenheter 4 31 3 –
Varor under tillverkning 28 41 – –
Färdigvaror och handelsvaror 3 188 3 035 2 –

Summa varulager m.m. 3 220 3 107 5 –

Not 15 

Kortfristiga fordringar
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Kundfordringar 577 449 15 4
Fordran innehavare av MedMera-kort 129 114 – –
Övriga fordringar 856 847 585 68
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 427 432 17 13
Kontokurantfordringar externt 29 123 29 123
Fordringar hos intresseföretag 267 35 238 11
Fordringar hos koncernföretag 738 528
Kontokurantfordringar koncernföretag 6 259 4 536

Summa kortfristiga fordringar 2 285 2 000 7 881 5 283

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter består av:
Förutbetalda hyror 216 252 – –
Förutbetalda räntor 10 9 10 9
Bonus från leverantörer 55 30
Övrigt 146 141 7 4

Summa 427 432 17 13

Not 16 

Fordran/skuld innehavare av MedMera-kort
Innehavare av MedMera-kortet har möjlighet att på sitt konto sätta in pengar. Kortinnehavare har även möjlighet att,
efter kreditprövning, erhålla en kortkredit.
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Not 22 

Ställda säkerheter för skulder 
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Till egen förmån:
Skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 976 963 771 751

Ställda säkerheter för annat än skulder
Företagsinteckningar 33 33
Fastighetsinteckningar 8 –
Övriga ställda säkerheter 23 23 23 23

64 56 23 23

Summa ställda säkerheter 1 040 1 019 794 774

Not 23 

Långfristiga skulder
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Medlemsinlåning 1)

Sparkassan 2 189 1 935 2 189 1 935
5-årslån 490 542 490 542

Summa medlemsinlåning 2 679 2 477 2 679 2 477

Övriga långfristiga skulder 2)

Checkräkningskredit 125 – – –
Skulder till kreditinstitut 156 442 0 31
Övriga skulder 32 – – –

Summa långfristiga skulder 2 992 2 919 2 679 2 508
1) Medlemsinlåningen består huvudsakligen av sparmedel från medlemmarna i konsumentföreningarna men också av
placeringar från vissa anslutna medlemsorganisationer. Sparmedel i KF 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
oförändrade villkor.

Sparkassans inlåning och en mindre del av 5-årslånen är formellt sett kortfristiga, men eftersom den totala inlånings-
nivån är stabil över tiden redovisas posten som långfristig skuld.

2) Samtliga långfristiga skulder förfaller mellan 1 och 5 år från balansdagen, med undantag för 132 Mkr som förfaller
senare än 5 år.

Beviljad checkräkningskredit i KF ekonomisk förening uppgår till 340 Mkr, och i KF-koncernen till 469 Mkr.
Utnyttjat belopp uppgår till 125 Mkr. Utöver checkräkningskrediterna finns kreditfaciliteter i KF ekonomisk förening
och KF-koncernen uppgående till 1 950 Mkr.
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Not 18 

Obeskattade reserver

Moderföretaget Värde enl. Värde enl.
balansräkn. Boksluts- balansräkn.

Mkr 2000-12-31 disp. 2001-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan för fastigheter 106 –95 11

Not 19 

Förlagslån
Villkorat förlagslån 100 Mkr som löper till 2010. Lånet löper med en ränta på 8,17 % och omförhandlas 2005.
Beslut om förtida inlösen fattades i december 2001. Lånet återbetalades i januari 2002.

Not 20 

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 garanti-
kapital. Lånet är bundet till den 1/1 2003 och löper med en ränta på 6,7 %. Lånet är lämnat utan säkerhet.

Not 21 

Avsättningar
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Avsättning PRI-pensioner 55 52
Avsättning strukturåtgärder 1) – 487 – 269
Avsättning för garantiåtaganden 5 30 5 30
Upplupen MedMera-premie 93 90
Övriga avsättningar 62 18 17

Summa 215 677 22 299
1) Ingående avsättning för framtidssatsningar har lösts upp under 2001. 70 Mkr av ingående avsättning för framtida
bedömda ekonomiska konsekvenser av integration och rekonstruktion av föreningar har omklassificerats till att kredi-
tera räntebärande kortfristig fordran på föreningar.
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Not 26 

Arvode- och kostnadsersättningar till revisorer
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Revisionsuppdrag, KPMG 9 6 1 1
Andra uppdrag, KPMG 8 4 6 –

Summa 17 10 7 1

Not 27 

Anställda och löner
Koncernen Moderföretaget

Medelantal anställda 2001 2000 2001 2000

Kvinnor 11 294 11 836 49 8
Män 6 067 6 152 57 11

Summa 17 361 17 988 106 19

Varav verksamhet i utlandet
Europa

Kvinnor 1 192 1 251
Män 168 119

Summa Europa 1 360 1 370

Asien
Kvinnor 23 22
Män 26 25

Summa Asien 49 47

Totalt utlandet
Kvinnor 1 215 1 273
Män 194 144

Summa utlandet 1 409 1 417
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Not 24 

Kortfristiga skulder
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Skuld innehavare av MedMera-kort 1 180 938
Skulder till kreditinstitut 2 015 1 333 3 165 1 321
Förskott från kunder 0 1 – –
Leverantörsskulder 2 562 2 290 104 27
Skulder till koncernföretag 1 696 1 253
Skulder till intresseföretag 53 87 21 67
Kontokurantskulder externt 681 769 681 769
Övriga skulder 948 948 115 110
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 844 1 700 89 90
Kontokurantskulder koncernföretag 393 300

Summa kortfristiga skulder 9 283 8 066 6 264 3 937

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består av:
Personalrelaterade kostnader 1 013 972 16 33
Levererade ännu ej fakturerade varor 23 172
Övrigt 808 556 73 57

Summa 1 844 1 700 89 90

Not 25 

Ansvarsförbindelser
Koncernen Moderföretaget

Mkr 2001 2000 2001 2000

Till egen förmån
Borgensförbindelser 161 158 8 16
Övriga 105 121 105 110

Till förmån för dotterföretag
Borgensförbindelser – – 193 19

Summa 266 279 306 145

Återstående finansiellt åtagande uppgående till maximalt 22 Mkr finns gentemot BOL Nordic AB. 
För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser har kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskrivits

till förmån för pensionstagarna. 
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Not 28 

Aktier och andelar
Antal

Organisations- Kapital aktier/ Bokfört
tkr nummer Säte andel % andelar värde 

Aktier och andelar i dotterföretag/
dotterdotterföretag
Rörelsedrivande företag
KF ekonomisk förening
KF Fastigheter AB 556033-2446 Stockholm 100 10 000 1 112 219

Stockholms Dykeri AB 556001-9092 Stockholm 100
Retursamverkan i Gränby AB 556090-0366 Uppsala 100
Bopec AB 556189-4592 Stockholm 100
Fastighets AB Kvarnholmen 556001-2477 Stockholm 100
Fastighets AB Partille 556518-4354 Stockholm 100
B&W AB 556405-6405 Stockholm 100
Bra Stormarknader AB 556409-2533 Stockholm 100
Kvarn AB Juvel 556024-4815 Göteborg 100

Coop Sverige AB 556030-5921 Stockholm 100 110 988 1 000 213
KF Väst Fastigheter AB 556435-4453 Stockholm 100

KF Invest AB 556027-5488 Stockholm 100 800 000 1 194 372
Nordico Fastigheter AB 556414-6867 Stockholm 100
Superco Förvaltnings AB 556174-7717 Stockholm 100

KF Media AB 556398-2387 Stockholm 100 25 000 46 909
Akademibokhandelsgruppen AB 556046-8448 Stockholm 100
Levande böcker i Norden AB 556481-4274 Stockholm 100
PAN IQ Interactive Publishing AB 556592-2480 Stockholm 100
P.A. Norstedt&Söner AB 556045-7748 Stockholm 100
Tidningen Vi AB 556041-3790 Stockholm 100
Vision Park Entertainment AB 556541-1179 Stockholm 97

KappAhl AB 556060-4158 Göteborg 100 60 000 201 735
KF Föreningsrevision AB 556198-2330 Stockholm 100 1 000 100
KF Försäkrings AB 516401-8417 Stockholm 100 10 000 20 000
Vår Gård Kursgården AB 556035-2592 Saltsjöbaden 100 35 000 4 200
Vilande företag 52 746

Summa dotterföretag KF ekonomisk förening 3 632 494

ÅRSREDOV ISN ING

143

Not 27 Anställda och löner forts.
Löner och ersättningar Koncernen Moderföretaget
Mkr 2001 2000 2001 2000

Gruppen styrelse och vd 59 40 22 22
Övriga 3 754 3 784 31 23

Summa 3 813 3 824 53 45

Varav verksamhet i utlandet
Europa

Gruppen styrelse och vd 10 6
Övriga 280 329

Summa Europa 290 335

Asien
Gruppen styrelse och vd 1 1
Övriga 10 7

Summa Asien 11 8

Totalt utlandet
Gruppen styrelse och vd 11 7
Övriga 290 336

Summa utlandet 301 343

Sociala kostnader Koncernen Moderföretaget
Mkr 2001 2000 2001 2000

Sociala kostnader 1 496 1 403 31 17
Varav pensionskostnader till:
Gruppen styrelse och vd 12 10 5 7
Övriga 213 141 8 –

KF tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Koncernens tillgodohavanden i stiftelsen
den 31/12 2001 motsvarar pensionsskulden. 

Till styrelsen utgick enligt stämmans beslut totalt arvode med 1 181 tkr, varav ordföranden enligt styrelsens beslut
erhållit 316 tkr. Utöver arvoden utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Den 8 oktober 2001 tillträdde Börje Fors som vd och ersatte härigenom Roland Svensson.
Till verkställande direktörer utgick lön med 4 750 tkr. Pensionsåldern är 62 år. Årlig pensionsavsättning görs med 35%
beräknat på lön och övriga förmåner. Från företagets sida gäller att uppsägningstiden är 36 månader och att
pensionsavgifterna fullbetalas.

ÅRSREDOV ISN ING
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Not 28 Aktier och andelar forts.
Företag/ Antal
organisationsnummer och säte Kapital aktier/ Bokfört
tkr andel % andelar Värde

Övriga företag
KF ekonomisk förening
Riksbyggen Svenska, för upa, 702001-7781, Stockholm 10 15 000 7 500
Saba Trading AB, 556008-7891, Stockholm 15 265 327 183 925
Bilda Förlag Ek för, 702000-2601, Stockholm 11 5 250 1 028
Övriga innehav 1 675

Summa övriga företag KF ekonomisk förening 194 128

Dotterföretagens innehav:
Baltic Rim Fund, Jersey 35 088
IDI KB, 969640-9631, Stockholm 10 53 741
Independent Pharmaceutica AB, 556542-9007, Stockholm 36 2 166 666 2 000
Litorina kapital KB, 969653-7555, Stockholm 22 74 964
Skandrenting AB, 556089-8305, Stockholm 6 125 023 21 879
Övriga innehav 14 270

Dotterföretagens innehav 201 942

Summa övriga företag KF-koncernen 396 070

Stockholm den 11 april 2002

Nina Jarlbäck Catharina Andersson Jan Andersson

Hans Eklund Caterina Franceschi Curt Johansson

Hans-Erik Johansson Mats Lundquist Göran Lindblå

Bodil Nilsson Leif Olsson TorBjörn Jonsson

Börje Fors
Verkställande direktör

ÅRSREDOV ISN ING

145

Not 28 Aktier och andelar forts.
Företag/ Antal         Bokfört värde
organisationsnummer och säte Kapital aktier/ Moder-
tkr andel % andelar företaget Koncern

Intresseföretag
KF ekonomisk förening
Direkt ägande
Atrium Fastigheter AB, 556006-4239, Stockholm 20 1 311 634 637 725 686 439
BOL Nordic AB, 556538-6389, Lund 50 353 500 27 890 27 890
Bibliotekstjänst AB, 556075-1447, Lund 25 400 001 81 600 62 923
Kvickman AB, 556045-0917, Stockholm 1) 45 450 000 56 223 13 283
Coop Elektro AB, 556589-3731, Upplands-Väsby 45 37 442 0 –16 953
Coop Norden AB, 556585-8585, Stockholm 33 5 000 10 000 4 950
Inserator AB, 556063-3520, Stockholm 40 200 7 499 7 100
Kooperativa Institutet, Ek för, 716421-4186, Stockholm 49 21 450 450
Nord Coop Invest Ltd 50 108 108
Nordico Invest I KB, 969660-1518 49 116 166 61 253
Nordico Invest II KB, 969660-1500 49 21 190 17 406
OBS! Danmark A/S 33 7 1 2 402
Strykjärnet i Norrköping, HB, 916694-5544, Norrköping 25 5 5 000 5 000

Summa intresseföretag KF ekonomisk förening 963 851 872 251

Indirekt ägande
Barnens Bokklubb AB, 556103-0445, Stockholm 50 1 625 8 315
Böckernas klubb med journalen AB, 556317-0629, Stockholm 43 17 625 6 704
Fastighets AB Marieberg Centrum, 556285-7457, Stockholm 50 25 13 331
HB Månadens bok, 900203-8106, Stockholm 30 9 301
NAF International Amba, Danmark 35 11 304

Övriga intresseföretag 10 318

Summa indirekt ägda 59 273

Summa intresseföretag KF-koncernen 931 524
1) Avses namnändras till Coop Bank AB.
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk förening
Org nr 702001-1693.

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörernas förvaltning i Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk förening för
2001. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen. 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 i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av under-
lagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller någon av verk-
ställande direktörerna är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller någon av verkställande direktörerna på annat sätt har handlat i strid med lagen
om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revi-
sion ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställ-
ning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen och för koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 april 2002

Bertil Hammarstedt Carina Röjdner

KPMG 
Karl-G Giertz Bernhard Öhrn

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Revisionsberättelsen omfattar årsredovisningen som är intagen från sidan 106–145.
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Konsumentföreningar Ort Antal medlemmar

Stockholm, Ktf Stockholm 529 819

Svea, Ktf Uppsala 499 796

Solidar, Ktf Malmö 276 652

Väst, Ktf Göteborg 252 247

Nord, Konsum Umeå 173 803

Göta, Ktf Växjö 163 774

Kristianstad-Blekinge, Ktf Kristianstad 110 655

Värmland, Konsum Karlstad 104 000

Gävleborg, Konsum Gävle 88 693

Norrbotten, Konsum Luleå 84 379

Bohuslän-Älvsborg, Ktf Uddevalla 67 940

Norrort, Ktf Upplands Väsby 50 880

Jämtland, Konsum Östersund 39 632

Oskarshamn, Ktf Oskarshamn 27 482

Gotland, Ktf Visby 27 122

Malmfälten, Konsum Gällivare 26 254

Örnsköldsvik, Konsum Örnsköldsvik 25 998

Norra Östergötland, Ktf Finspång 24 176

Karlskoga, Ktf Karlskoga 16 620

Karlshamns ktf Karlshamn 10 718

Timrå ktf Timrå 8 441

Varbergs ktf Varberg 7 517

Svedala, Ktf Svedala 7 018

Tabergsdalen, Konsum Norrahammar 4 899

Mellersta Nissadalens ktf Hyltebruk 4 556

Norra Dalarna ktf Älvdalen 3 765

Färingsö, Ktf Stenhamra 3 137

MEDLEMSORGAN ISAT IONER



Konsumentföreningar Ort Antal medlemmar

Åmot, Konsum Åmotsbruk 351

Framåt, KpF Broakulla 333

Svensby kp hf Svensbyn 297

Glava, ktf Glava 296

Mattmars kf Mattmar 279

Klippan, Kp hf Bohus-Malmön 275

Garda-Lau, hf Ljungarn 208

Sörsjön, Konsum Älvdalen 198

Resö kp hf Tanumshede 180

Centrum, Hf Källö-Knipplan 158

Axmarby hf Axmar 109

Östbjörka kf Rättvik 106

Totalt antal medlemmar i 67 föreningar 2 678 309

MEDLEMSORGAN ISAT IONER
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Konsumentföreningar Ort Antal medlemmar

Veberöds kf Veberöd 2 907

Mörrum, Ktf Mörrum 2 843

Oskarström, Konsum Oskarström 2 447

Mellersta Dals kf Mellerud 2 429

Dalsjöfors ktf Dalsjöfors 2 071

Bjursås, Ktf Bjursås 1 709

Långsele ktf Långsele 1 684

Billesholm, Ktf Billesholm 1 661

Forsbacka, Kf Forsbacka 1 453

Lönsboda kp hf Lönsboda 1 388

Skärplinge, Konsum Skärplinge 1 286

Orrefors, Kf Orrefors 1 171

Lenhovda kf Lenhovda 1 141

Svängsta ktf Svängsta 1 100

Frillesås, Ktf Frillesås 1 100

Vislanda kp hf Vislanda 1 051

Tåsjö kf Hoting 940

Getinge kp hf Getinge 894

Knäred m o, kf Knäred 824

Sollerö ktf Sollerö 784

Framåt, Hf Tvååker 769

Möja Kf Möja 661

Morups handelsförening Glommen 649

Kågeröds hf Kågeröd 642

Öckerö kf Öckerö 589

Styrsö kf Styrsö 496

Fågelmara ktf Fågelmara 450

Hajoms kp hf Hajom 407
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ORDFÖRANDEN KOMMENTERARORDFÖRANDEN KOMMENTERAR

Uppgiften kvarstår med nya uppdrag

Den konsumentkooperativa idén är i högsta grad aktuell och ett medlemskap är
attraktivt för många människor. Föreningarna kunde för 2001 redovisa den histo-
riskt sett största ökningen av antalet medlemmar. Antalet medlemmar närmar sig
2,7 miljoner och ett medlemskap finns i mer än vartannat hushåll i Sverige.

Medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en dialog med
omvärlden ska medverka till att forma den kooperativa verksamheten. Därför
måste vi ständigt tydliggöra våra värderingar och ställningstaganden.

Coop Norden innebär att konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark och
Norge formar en kooperativ koncern, som ytterst ägs av medlemmarna. Syftet är
att öka konkurrensförmågan i kooperativ detaljhandel.

KF har under 2001 utvecklat en ny varumärkesstrategi. Lanseringen av Coop
och bildandet av Coop Norden har belastat årets resultat men är viktiga framtids-
satsningar som redan 2002 börjar få effekt.

KF ska vara en stark och kompetent ägare i Coop Norden. Det innebär att KFs
roll förändras. KF ska utöver sitt ägar- och affärsuppdrag utveckla ett starkt för-
bundsuppdrag för att hålla ihop kooperationen och göra konsumentkooperativa
bedömningar. Tillsammans med föreningarna ska KF driva, utveckla och vitalisera
den medlemsdemokratiska processen och driva opinionsbildning i konsum-
tionsfrågor. KF har också att företräda konsumentkooperationens intressen gente-
mot samhällsorgan och i internationell kooperativ samverkan.

Den förändring som inleddes med bildandet av Coop Norden ger nya roller och
en ny ansvarsfördelning. Samtidigt har vi kvar den grundläggande kooperativa upp-
giften att tillsammans skapa ekonomiska och andra mervärden åt medlemmarna.

Nina Jarlbäck
Ordförande i Kooperativa Förbundets styrelse

Medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en
dialog med omvärlden ska medverka till att forma den koopera-
tiva verksamheten. Därför måste vi ständigt tydliggöra våra
värderingar och ställningstaganden.

Nina Jarlbäck
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Curt Johansson Hans-Erik Johansson Göran Lindblå Mats Lundquist

Börje Fors, vd och koncernchef TorBjörn Jonsson, Handels Bodil Nilsson, HandelsMelinda Hedström, Handels

Leif Olsson

Nina Jarlbäck, styrelsens ordförande Catharina Andersson Jan Andersson Hans Eklund Caterina Franceschi
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Av kongressen valda ledamöter Kooperativa Förbundets ledning

Till och med den 8 oktober 2001 bestod KFs koncernledning av:
Roland Svensson, vd och koncernchef
Erik Olsson, vice vd och tillika vd i KF Svenska Detaljhandelsaktiebolaget
Elisabeth Ström, vice vd och tillika vice vd i KF Svenska Detaljhandelsaktiebolaget
Börje Fors, vd i KF Media AB
Thommy Nilsson, vd i KappAhl-koncernen

I augusti 2001 utsågs Roland Svensson till vd och koncernchef i Coop Norden AB
och lämnade vd-uppdraget i KF den 8 oktober 2001. Även Elisabeth Ström knöts
under hösten till Coop Norden.

Den 9 oktober tillträdde Börje Fors som vd och koncernchef i KF. I den nya verk-
ställande ledningen ingår förutom vd även:
Magnus Håkansson, ekonomidirektör
Ann-Christine Hagberg, informationsdirektör
Ivar Fransson, chef KF Kort
Per-Olof Jönsson, chef KF Affärsutveckling
Per Agefeldt, chef KF Föreningsfrågor

Ordinarie
Nina Jarlbäck, 
Husby-Rekarne
Styrelsens ordförande fr.o.m. jan.-02

Ersättare
Britt Marinder, Ludvika

Ordinarie
Catharina Andersson, Kungsängen
Ordförande i Ktf Norrort

Ersättare
Sune Dahlqvist, Stockholm

Ordinarie
Jan Andersson, Umeå
Ordförande i Konsum Nord

Ersättare
Bo Sundin, Sandviken

Ordinarie
Caterina Franceschi, Göteborg
Styrelseledamot i Ktf Väst

Ersättare
Ulf Clark, Göteborg

Ordinarie
Hans-Erik Johansson, Växjö
Vd i Kf Göta, ek för

Ersättare
Doris Gustafsson, Ronneby

Ordinarie
Hans Eklund, Uppsala
Styrelseledamot i Ktf Svea

Ersättare
Jarl Karlsson, Habo

Ordinarie
Mats Lundqvist, Stockholm
fr.o.m. sept 01
Styrelseledamot i Ktf Stockholm

Ersättare
vakant

Ordinarie
Curt Johansson, Luleå
Ordförande i Konsum Norrbotten

Ersättare
Kent-Åke Ohlsson, Vänersborg

Ordinarie
Göran Lindblå, Stockholm
Vd i OK ekonomisk förening

Ersättare
Hans Ferner, Karlstad

Ordinarie
Leif Olsson, Karlstad
Vd i Konsum Värmland

Ersättare
Jan Bohlin, Forshaga

Börje Fors, Stockholm
Vd och koncernchef
fr.o.m. 9 okt. -01

Arbetstagarledamöter

Ordinarie
Bodil Jönsson, Handels
TorBjörn Jonsson, Handels
Melinda Hedström, Handels

Göran Axell var styrelsens ordförande
under 2001.

Revisorer

Ordinarie
Bertil Hammarstedt, Umeå 
Carina Röjdner, Stockholm

Ersättare
George Axelsson, Borgvik
Göran Dahlström, Stockholm

KPMG
Karl-G Giertz
auktoriserad revisor
Bernhard Öhrn
auktoriserad revisor
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KF ekonomisk förening
Box 15200
104 65 Stockholm
Tel 08-743 10 00
www.coop.se

KF Media AB
Box 45022
104 30 Stockholm
Tel 08-457 03 70
www.kfmedia.se

Akademibokhandelsgruppen AB

Box 45022
104 30 Stockholm
Tel 08-457 03 00
www.akademibokhandeln.se

P.A. Norstedt & Söner AB

Box 2052
103 12 Stockholm
Tel 08-789 30 00
www.panorstedt.se

Tidningen Vi

Box 15210
104 65 Stockholm
Tel 08-743 18 60
www.vi-tidningen.se

KappAhl AB
Box 1112
405 23 Göteborg
Tel 031-771 55 00
www.kappahl.se

KF Fastigheter AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Tel 08-743 18 50

Coop Sverige AB
Box 15200
104 65 Stockholm
Tel 08-743 10 00

Coop Konsum
Adress och telefon som ovan
www.coop.se

Coop Forum 
Adress och telefon som ovan
www.coop.se

Coop Norden AB
Box 173
401 22 Göteborg
Tel 031-339 65 00
www.coopnorden.org

Adresser
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