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Konsumentföreningarna Svea och Syd fusioneras med KF 
 

Konsumentföreningen Svea och Coop Medlem Syd går samman med 

Kooperativa Förbundet, KF, genom fusion.  Föreningarnas medlemmar blir 

efter fusionen direktmedlemmar i KF.  Förändringen är ett led i arbetet med att 

modernisera och effektivisera Coop i Sverige.  

 

– Genom fusionen med KF säkrar vi medlemsinflytandet som är en av hörnstenarna 

inom kooperationen. Coop äger vi tillsammans och det gör oss unika på marknaden, 

säger Kenneth Östberg, ordförande i Konsumentföreningen Svea.  

 

Medlemmarnas valda ägarombud har tagit beslut om fusion på föreningarnas extra 

föreningsstämmor den 6 december respektive den 17 december. Tillsammans har de 

båda föreningarna cirka en miljon medlemmar, som efter att fusionerna genomförts 

blir direktmedlemmar i KF. För medlemmarna blir det dock i praktiken ingen 

skillnad. Medlemmarna kommer fortfarande att kunna rösta fram ägarombud som 

ska representera dem.  Ägarombuden och den regionala, demokratiska 

organisationen kommer att vara kvar.  Fusionerna beräknas vara genomförda under 

första halvåret av 2015.  

 

– Fusionen innebär i första hand en rent organisatorisk förändring som bidrar till att 

vi kan leva upp till konsumentkooperationens verksamhetsidé - att skapa ekonomisk 

nytta för våra medlemmar och underlätta för en hållbar konsumtion, säger Torbjörn 

Lövendahl, ordförande i Coop Medlem Syd. 

 

Coop i Sverige består av cirka 700 butiker och 37 konsumentföreningar med 

sammanlagt 3,4 miljoner medlemmar.  Föreningarna äger i sin tur Kooperativa 

Förbundet. Coop Sverige AB, dotterbolag till KF, driver butikerna i 

Konsumentföreningen Sveas och Coop Medlem Syds områden. Coop Sverige AB 

ansvarar också för strategiska affärsområden som Inköp & Kategori, Marknad och 

Logistik för hela Coop i Sverige.  

 

– Fusionen är ett viktigt steg i arbetet med att effektivisera konsumentkooperationens 

struktur. Vi vill stärka vår särart och fokusera på fördelarna med att vi ägs av våra 

medlemmar, säger Tommy Ohlström, vd för Kooperativa Förbundet, KF   

 

 

 



 

 
 

  2 (2) 

För mer information: 

  

Kenneth Östberg, ordförande Konsumentföreningen Svea, 076-770 44 32 

Torbjörn Lövendahl, ordförande Coop Medlem Syd, 0709-30 10 07 

Tommy Ohlström, vd Kooperativa Förbundet, 010-743 26 94   

KF Pressjour, 010-743 13 13 

 

 

 

Konsumentföreningen Svea har 628 000 medlemmar och är den geografiskt största 

medlemsföreningen från Funäsdalen i norr till Kisa i söder. Området sträcker sig 

över 9 län och 50 kommuner. Coop har 125 butiker i Sveas område. Medlemmarna 

röstar fram ägarombud som fungerar som länken mellan medlemmarna och 

butikerna. Se även www.coop.se/ktfsvea 

 

Coop Medlem Syd är en konsumentförening med cirka 375 000 medlemmar. 

Föreningens geografiska område består av halva Skåne och södra Halland. Coop 

har 46 butiker i föreningens område. Se även www.coop.se/coopmedlemsyd  

 

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en 

detaljhandelskoncern med Coop som kärnverksamhet. Se även www.coop.se/kf 
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