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inledare

VILKET ÅR DET HAR VARIT!  Ingen kunde ana att ett virus skulle 
påverka och förändra hela världen. Situationen känns förstås både 
overklig och skrämmande.

Samtidigt är det viktigt att se vilka möjligheter som har skapats 
i och med den här förändringen. Det har blivit oerhört tydligt att 

människor hjälper varandra på ett annat sätt – både på 
 jobbet och privat. De märkliga omständigheterna har lyck-
ats ta fram det bästa hos alla när det verkligen gäller.

En annan tydlig förändring är att saker och projekt som 
tidigare framstod som näst intill omöjliga plötsligt blev möjliga. 
Inom KF lyckades vi förverkliga saker som tidigare verkade oöver-
stigliga. För att vi måste.
Några exempel: 

• Tidigare hade Coop Sverige och föreningarna svårt att
få samarbetet kring online att fungera. När kunderna 
helst ville beställa på nätet så löste sig allt – via en stark 
vilja och ett oerhört fint samarbete.
• Vår Gård satte högsta fart och ställde om hela sin verk-
samhet mot privatkunder och hemmajobbare. 
• Vi Media fick ställa in sina läsarresor – men har ökat
upplageintäkterna.

Kort sagt har kreativiteten ökat enormt. Och då ska man komma ihåg att 
KF inte bara har hanterat coronakrisen. Vi har fortsatt med våra planerade 
strategier och transformationer. Coop har genomgått en stor omorganisation, 
kompetensväxlat och byggt för framtiden, Coop Butiker & Stormarknader 
har ställt om 150 Nettobutiker och Med Mera Bank transformerade nästan 
hela sin verksamhet under året.

I en tid då digitaliseringen tvingats ske i en rasande fart så vill jag ändå slå 
ett slag för det personliga mötet, i den mån det går att få till. Tänk vad 

mycket det där hejet i butiken, den välkomnande nicken i receptionen 
eller samtalet vid kaffeautomaten betyder. Just nu är det extra 
 betydelsefullt att se en annan människa utanför de digitala mötena 
eller isoleringen i hemmet. Det är så vi alla blir berörda och får  
energi att fortsätta. Jag är nog inte ensam om att sakna småpratet 
med kollegorna.

DET HÄR ÅRET har lärt oss så mycket och det finns massor av 
 erfarenheter att ta tillvara på. Vi kommer säkert att behålla en 
del  digitala möten för att spara på både tid och miljö. Men när vi 
väl träffas på riktigt kommer vi att göra det med ett ännu större 
engagemang.

Sammanfattningsvis: Vi har klarat utmaningarna 
på ett fantastiskt sätt. Det har varit ett jobbigt och 
utvecklande år som vi aldrig kommer att glömma. Ù

MARIE NYGREN är KF:s vd.

Plötsligt 
blev det 

omöjliga 
möjligt.

Marie Nygren
Kris och kreativitet 

KF:s 
framgångs
recept
Den som kan sin historia 
har nyckeln till framgång. 
Kooperationen startade  
i mitten av 1800-talet  
ur ett skriande behov att 
ta sig ur fattigdom. Allt 
fler insåg att om man 
gick ihop så kunde man 
förändra sin situation. 

Vårt framgångsrecept 
är att gå tillbaka till våra 
rötter för att bli mer 
 innovativa och relevanta, 
precis som vi var från 
början. Dessutom är det 
viktigt att medlemmarna 
får vara med och på-
verka – på riktigt.

Kundens behov kan 
delas in i fyra huvud- 
områden: tid, pengar, 
hälsa och hållbarhet. 
Det är det vi ska fylla 
måttsatsen med för att 
underlätta vardagen för 
våra medlemmar.

Vår kokbok gavs ut 
 första gången 1951 av 
KF:s provkök och är en 
av Sveriges tre mest 
lästa böcker, till
sammans med Bibeln 
och Sju sorters kakor.
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Det var året då livsmedelsförsörjningen kom att klassas  
som en samhällsviktig funktion. Året då 

 terminaler och butiker sattes på prov som aldrig tidigare, då 
 medarbetare och kunder – i en mardröm som aldrig verkade 

ta slut – bar på ständig oro. Här berättar butikschefen, 
 ministern, terminalchefen och branschorganisationens  

vd om  månaderna de aldrig kommer att glömma.
text AXEL KRONHOLM

Vi stod  
upp och  
klarade  

utmaningen
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Två kvinnor drabbade samman en tidig 
morgon i början av mars, på livsmed-
elsbutiken Woolworths i Sydney.
De gallskrek och rev varandra i håret 

tills personalen kunde skilja dem åt. 
Kvinnorna hade fyllt sina kundvagnar 

med de sista balarna toalettpapper och 
slagsmålet bröt ut när en tredje 

kvinna också ville ha den efter-
traktade hygienartikeln.
Under några oroliga veckor 

utspelade sig förra året liknande 
scener i mataffärer från Japan till 

USA, när osäkerheten kring pande-
mins utveckling fick människor att börja hamstra 
varor. Karin Brynell, vd för Svensk dagligvaruhandel, 
 häpnade.

– Det krävs så små förändringar i enskilda personers 
konsumtion för att det ska märkas på totalen och 
 skapa panik, säger hon.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson oroades också 
av bunkringstendenser i Sverige.

– Det fanns en stor oro för hur konsumenterna 
 skulle komma att bete sig, säger hon.

Det var inte bara toalettpapper som det blev rusning 
efter. På Coops varuterminaler märktes en ”enormt 
stor efterfrågan” på produkter som konserver, pasta, 
ris och fryst färdigmat. Ute i butikerna såg man hur 
ängsliga kunder skapade trängsel och varubrist när 
rusningen satte igång.

– Jag kände panik. Det var en känsla av utsatthet och 
hjälplöshet, berättar Britt-Inger Karlsson, butikschef 
på Stora Coop i Arvika.

I mitten av mars skrev Ulf Axelsson, chef för termi-
nalerna, i ett mejl till sin organisation att ”Just nu ligger 
butikernas behov cirka 50 procent mer än vad vi kan 
leverera på torrt och fryst, på färsken cirka 30 procent.” 

Tonen i mejlet var saklig men jäktad – nu räknades 
varje minut.

– Vissa dagar när jag såg vilka beställningar som 
kom in tänkte jag ”Shit, det finns inte en chans att vi 
klarar detta”, säger han.

Ovanpå den höga efterfrågan från butikerna hade 
man svårt att få in personal i terminalerna, eftersom 
sjukfrånvaron steg när människor uppmanades att 
stanna hemma vid minsta symtom. 

– Vissa veckor var en fjärdedel av personalen 
 hemma, säger Ulf Axelsson.

För att säkra leveranserna och undvika panik i sam-
hället tog Coop snabbt beslut om en slags ransonering, 
där nödvändiga varor – som mat – prioriterades.

Som exempel fick terminalen i Bro den 19 mars 
butiksbeställningar på totalt 420 000 butiksförpack-
ningar. Trots personalfrånvaron hade man lyckats höja 
kapaciteten, men inte till mer än 300 000 förpackning-
ar. Det Ulf Axelsson och hans medarbetare valde bort 
var exempelvis glass, godis, djurmat och tobak.

– Det var ett tufft beslut men nödvändigt för att 
kunna leverera varor till alla butiker.

Britt-Inger Karlsson i Arvika minns skräcken när leve-
ranserna kom: vad skulle de bli utan den här gången?

– Vissa dagar kom bara en tredjedel av frysva-
rorna vi väntade på, och då dröjde det inte länge 

Det krävs små 
förändringar 
för att skapa 
panik. 

”
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innan diskarna gapade tomma igen. Detsamma gällde 
 toalettpapper och pasta. När man är handlare och stolt 
över sin butik så vill man ju att den ska vara välfylld. 
Du kan tänka dig hur det kändes när tidningarna var 
här och tog bilder på de tomma hyllorna.

S
amtidigt som ruljansen skulle hållas igång 
hade Britt-Inger Karlsson också det yttersta 
an- svaret för sina medarbetares säkerhet. Kor-
ta möten, dagligen under vissa perioder, hölls 

för att stämma av och pejla läget: om någon kände sig 
 orolig försökte de andra stötta. Men framför allt disku-
terade man hur ”det goda mötet” skulle upprätthållas 
trots den fysiska distanseringen.

– Många kände att det krockade med kraven på 
avstånd. Men jag var tydlig med att alla i personalen har 
mandat att informera kunder som inte håller avstånd 
och be dem att backa, säger Britt-Inger Karlsson.

Det var en tid av uppoffringar, vilket också betona-
des i Stefan Löfvens tal till nationen den 22 mars:

”Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt sam-
hälle och oss som medmänniskor”, sa statsministern. 

Personal körde 
ut matkassar 
med egna bilar 
efter att vi stängt.

”

Landsbygdsminister 
Jennie Nilsson.

Britt-Inger Karlsson,  
 butikschef på  
Stora Coop i Arvika. 
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”Det kommer några få, avgörande stunder i livet då du 
måste göra uppoffringar, inte bara för din egen skull 
utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina 
medmänniskor, och för vårt land. Den stunden är nu.”

I början av pandemin var Stora Coop i Arvika ännu 
inte anslutet till Coop Online, men erbjöd hemkörning 
till kunder ur riskgrupper som inte kunde besöka buti-
ken. Trycket var stort och det hände att företaget de 
anlitat för utkörning missade leveranser. 

– Då hade vi personal som på eget initiativ och med 
egen bil körde ut matkassar sena kvällar, efter att vi 
stängt klockan 22. Där kan vi tala om riktiga hjältar, 
säger Britt-Inger Karlsson.

N
är Ulf Axelsson, chef för terminalerna, nu 
blickar tillbaka på den här tiden är också han 
stolt över hur alla medarbetare ställde upp. 
Under några veckor i mars och april utbilda-

de Coop hundratals nya medarbetare till termina-
lerna. Platsannonser på Facebook genererade över 
7 000 ansökningar, och totalt kom nästan 500 nya 

medarbetare in på bara åtta veckor. I terminalen i Bro 
gick man upp i arbetstid från åtta till tio timmar. 

Tack vare allt detta kunde leveranserna hållas igång 
och paniken undvikas. Varorna som måste ut kom ock-
så ut, och den 31 mars kunde ransoneringen hävas. 

Också landsbygdsministern är imponerad.
– Aktörerna i livsmedelskedjan ställdes inför stora 

utmaningar och tog ett väldigt stort och framför allt 
gemensamt ansvar, säger Jennie Nilsson.

Britt-Inger Karlsson i Arvika kände att det var en 
trygghet att vara en del av en stor kedja som Coop. 
Från centralt håll fick butikerna regelbundna uppdate-
ringar om pandemiläget, vilket innebar att chefer som 
Britt-Inger kunde fokusera på den egna verksamheten.

– Informationen funkade jättebra, vi kunde snabbt 
få koll på läget och när det saknades varor fanns 

Ulf Axelsson,  
chef för  
terminalerna.

Karin Brynell,  
vd för Svensk  
dagligvaruhandel.
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Trygghet i en orolig tid. 
2020 var året då livs- 
medelsförsörjningen kom 
att klassas som en sam-
hällsviktig funktion – och 
Coops medarbetare i front-
linjen blev samhällets 
 hjältar.
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hjälp att få. När vi stod helt utan toalettpapper, 
pasta och konserver hjälpte huvudkontoret för 
Coop Värmland till och lyckades ordna fram vissa 
varor till oss.

Även Ulf Axelsson lyfter fram den tydliga kommu-
nikationen från Coops krisgrupp, som skapades för att 
utarbeta förhållningsregler utifrån Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer.

– De kunde följa de dagliga informations- 
tillfällena och sedan informera oss ute i verksam-
heten, så det enda jag behövde göra var att läsa 
deras dagliga mejl för att få koll på det senaste. Det 
fungerade utmärkt.

T
idigt i pandemin samlades daglig-
varuhandelns aktörer för att kunna 
samarbeta och få koll på läget. I bör-
jan av mars stod regeringen värd för 

ett första möte med branschföreträdare. 
Hos landsbygdsminister Jennie Nilsson 
upprättades en kontaktperson som alla 
kunde vända sig till.

– Vi ville fungera som en brygga mel-
lan olika aktörer och främja dialog. Det fanns 
också konkreta hinder som vi kunde undanröja. 
Livs- medelskedjan bygger på inhemsk produktion 
och import och det fanns en stor oro för att gräns- 
stängningarna skulle hota den kedjan. Inom EU 
säkrade vi då upp så kallade gröna korridorer 
så att livsmedelsleveranser kunde passera. När 
Norge stängde sin gräns ringde jag min norska 
kollega direkt och ordnade samma lösning där 
så att livsmedel kunde passera. Vi gjorde även 
tillfälliga undantag i regelverk, till exempel för 
spårbarhet för fisk och andra varor, för att under-
lätta för butikerna, säger Jennie Nilsson.

En annan viktig fråga var att få livsmedels- 
sektorn klassad som samhällsviktig, säger Karin 
 Brynell, vd för branschorganisationen Svensk daglig-
varuhandel.

– Om exempelvis skolorna skulle komma att 
stängas var det viktigt för oss att kunna lita på att 
det då skulle finnas omsorg på plats så att verk-
samheten i terminaler och butiker ändå kunde 
rulla på, säger hon.

Livsmedelssektorn blev en av tolv samhälls- 
sektorer som regeringen valde att klassificera som 
samhällsviktig i slutet av mars. Karin Brynell ser 
med stolthet tillbaka på hur aktörerna i branschen 
samarbetade i det oroliga läget.

– Man hade kunnat se varandra som konkurrenter 
och försökt sko sig på de situationer som uppstod, 
men jag upplever tvärtom att det fanns en enorm enig-
het och insikt om att vi måste lösa detta tillsammans. 
Inför påsken, som är en stor mathelg, gick vi ut med 
en  kampanj för att uppmana kunder att hålla avstånd, 
undvika trängsel och planera sina inköp.

Trots omfattande informationskampanjer upp- 
levde dock Britt-Inger Karlsson på Stora Coop i 
Arvika att det var alldeles för många kunder som 
inte  respekterade avståndet.

– I julstressen när alla skulle ha sin skinka och lut-
fisk var det enormt hög stress i butiken. I vissa ögon-
blick upplevde vi det som att kunderna klättrade på 
ryggen på oss.

För att minska smittorisken i butiken rengjorde 
och desinficerade Britt-Inger Karlsson och kolle-
gorna hela butiken efter ett schema, uppdelat på 
 personalen: de som jobbar i kassan spritade kort- 
terminaler och kundkorgar, butikschefen ansvarade 
för lunchrum och toaletter.

Karin Brynell påpekar att även om branschen på det 
stora hela klarade de utmaningar man ställdes inför 
under det gångna året så är faran långt ifrån över. Buti-
kerna kan komma att behöva anpassa sig till nya lagar 
eller restriktioner. På sikt kan också den ekonomiska 
smällen från pandemin drabba branschen.

– Det här är en katastrof för samhället. På kort 
sikt vinner dagligvaruhandeln när restauranger-
na  tappar, men långsiktigt drabbas vi alla av ökad 
arbetslöshet och den sänkta köpkraft som det inne-
bär. Om man inte lyckas hantera det riskerar vi att se 
en lågkonjunktur framåt, vilket i förlängningen även 
drabbar den svenska livsmedelssektorn. 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger att en 
sådan utveckling inte går att utesluta.

– Det har varit en del av vår riskbedömning från 
början och är det största skälet till att vi väldigt 

tidigt gjorde justeringar i a-kassesystemet som 
en  tillfällig ventil. Höjningen av golvet och taket 
i  a-kassan gäller till 2022, just för att motverka en 
situation där människors ekonomi slås i spillror.

På Stora Coop i Arvika ser Britt-Inger Karlsson 
på framtiden med tillförsikt.

– För vår butik känner jag ingen större oro, vi 
har klarat oss bra hittills trots pandemin och har 
väldigt trogna kunder. Däremot ser jag ju hur 
gränshandeln här i Värmland har drabbats. 

Pandemin har samtidigt skyndat på utveckling 
och förändringar i konsumentvanor som redan 
var på gång, inte minst vad gäller e-handel.

– Vissa månader har vi sett ökningar med 

Vi säkrade 
upp gröna 
korridorer 
inom EU.

”



nästan 200 procent jämfört med föregående år. Det 
är visserligen från låga nivåer, men vi ser att helt nya 
kundgrupper, till exempel äldre, har testat e-handel 
och även click-and-collect. Det är vanor som med all 
säkerhet till viss del kommer att finnas kvar när pande-
min är över, säger Karin Brynell.

Jennie Nilsson tror att många har fått en tanke- 
ställare kring den viktiga roll som dagligvaruhandeln 
har i samhället.

– Bakom varje vara på butikshyllorna ligger väldigt 
mycket arbete.

På Stora Coop i Arvika har krisen svetsat samman 

personalen ytterligare, berättar Britt-Inger Karlsson.
– Vi har lärt känna varandra på ett nytt sätt och 

stärkts i vår gemenskap. Vi har fått mycket tätare 
 kommunikation och försöker vara lyhörda och  stötta 
varandra. Det vi går igenom nu är en resa vi aldrig 
kommer glömma. Ù

AXEL KRONHOLM är frilansjournalist bosatt i Göte-
borg. Under pandemin har han försökt få tiden att gå 
med brödbak och andra köksprojekt. Misopastan han 
började fermentera förra våren är snart mogen för att 
konsumeras.

När allt var i gungning och 
oron växte fanns Coop som 
en fast punkt i tillvaron. 
”Det vi går igenom nu är en 
resa vi aldrig kommer 
glömma”, säger Britt-Inger 
Karlsson, butikschef på 
Stora Coop i Arvika.
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ett hyllningstal

lla har sina fasta platser. Ingen känner den 
andre och ingen säger något. Den första 

 tunnelbanan från Farsta in mot Stock-
holms central går 05.01. Utspridda i 

 vagnen sitter de som inte kan följa folk-
hälsomyndighetens uppmaningar om 

att ”jobba hemifrån”: städare, buss-
chaufförer, byggnadsarbetare och 

butiksanställda.
Under de 22 minuter som resan in till staden tar är den 

stora utmaningen inte längre att hålla sig vaken, utan att 
inte hosta.

Sedan går det fort: Butiken larmas av. Lastbilarnas 
pipande backljud ekar i kulvertarna. Timern på sex 
 minuter för det första brödet och sedan in med kycklingar 
i grillen. Upp med varorna på hyllorna.

Ont har man, för så är det. Men efter att kroppen blivit 
varm släpper oftast värken.

Så småningom börjar kundvagnarna slamra. Ljudet 
av varor som skannas. Prasslet av påsar. Men inget är sig 
längre likt.

I CORONAKRISENS SPÅR går nu människor varje kväll 
ut på balkongerna för att applådera sjukvårdens män och 
kvinnor.

Vi borde också dagligen skänka en tanke till mat- 
butikernas osynliga hjältar. De som möter tusentals 
 okända och presumtivt smittade människor utan visir, 
munskydd och skyddshandskar för att i stället iklädda 
bomullsskjortor, truckskor och namnskyltar ställa sig i 
frontlinjen – för vår skull.

Om de skulle ta rekommendationerna om ”social 
 distans” på allvar upphör samhället som vi känner det att 
fungera.

De som lastpall för lastpall, ton för ton, ser till att 
 hamstringen är möjlig och att matbutikerna fortfarande 
är öppna, trots extremt hög sjukfrånvaro.

De kräver inga sånger på balkongerna.
Men det är dags att vi slutar prata i mobiltelefon sam- 

tidigt som vi betalar, svarar på tilltal när de säger ”Hej!” 
och ser vilka de är som får blodet att pumpa i ett samhälle 
som pressas till det yttersta.

Ge butikspersonalen som plockar upp varor en respekt-
full nick och önska kassörskan, som gör allt för att vi som 
”kan jobba hemma” har mat på bordet, en bra dag.

UNDER ÅRET SOM GÅTT har myllret av ljud och 
 röster i butikerna i stället kompletterats med ilskna rop i 
gångarna efter framför allt toapapper.

Skogen räcker till miljarder toarullar, men det råder 
brist på lastbilar och chaufförer. Så skrik inte ”Hur svårt 
kan det vara att bara beställa hem?!”.

Man kan skratta åt hamstrandet av toapapper men 
när det går över till blöjor, barnmat och bröstmjölks- 
ersättning så riskerar man att sätta andra barnfamiljer i en 
svår och potentiellt farlig situation.

När vi som är hemma gått in från balkongerna strax 
efter åtta är det fortfarande två timmar kvar till stängning.

De kräver inga sånger på balkongerna.
Men när min fru och hennes kollegor kommer hem och 

redan i hallen tar fram den lilla flaskan med handsprit, för 
att sedan stryka över sina sovande barns pannor, ska de 
känna att deras insats uppskattades. Att de gav allt inte 
bara för sin egen familj utan också för andras.

Tomma hyllor kan fyllas på. Varor som tar slut kan 
ersättas.

Men om vi inte tillsammans tar oss igenom denna kris 
med bibehållen värdighet kommer det ta lång tid 
att reparera. Ù

MARtiN ScHibbyE är journalist och för- 
fattare (senast till boken ”Jakten på Dawit”) 
och gift med Linnea Schibbye Steiner som 
 jobbar i en COOP-butik i Stockholm.

Martin Schibbye 
Skänk en tanke till  

matbutikernas osynliga hjältar
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Att bygga  
en ny  
innerstad



Pandemin har skakat om vårt samhälle  
i grunden – med oro för att bli smittad,  
en ekonomi i gungning och social 
 distansering. I en osäker tid har den 
 gemensamma måltiden, hemlagat och 
bakning fått en  djupare betydelse.  
Vi har sammanfört Coop-profilerna Lotta 
Lundgren och Sara Begner för ett  samtal 
om tryggheten i att  samlas 
vid  matbordet och vilka vanor vi tar 
med oss när pandemin är över.

text MATS-ERIC NILSSON  
foto JOEL WÅREUS

Matglädje 
i orons tid
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n vanlig onsdagsmiddag är inte alltid så märk-
värdig. Ändå kan själva måltiden faktiskt ses 

som människans allra viktigaste uppfinning. 
Att vi så gärna sätter oss ansikte mot ansikte med 

varandra och delar vår matupplevelse är en av de få 
saker som på riktigt skiljer oss från djuren. Bordets 
gemenskap är vår natur. Och att inte bli tillfrågad när 
arbetskamraterna ska ut på lunch är därför ett ganska 
dåligt tecken. 

I mars 2020 ställdes allt på ända. Plötsligt skulle 
vi nu göra vårt bästa för att 

minimera våra sociala kontakter. 
Endast de allra närmaste  kunde 

någorlunda riskfritt släppas in på 
livet, samtidigt som äldre släktingar 

skulle hållas på ordentligt avstånd. Och på 
jobbet borde vi helst inte befinna oss alls.

Den totala nedstängning som drabbat andra 
länder har vi visserligen sluppit. Men pandemin 

har ändå skakat om vårt samhälle i grunden. Många 
har förlorat en kär anhörig, ännu fler har blivit av med 
 jobbet, och småföretagare har fått se sina livsverk gå 
upp i rök.

Dessutom har vi tvingats leva i socialt undantags-
tillstånd. Att hålla sig hemma har blivit det nya idealet: 
utan släktkalas, skolavslutningar, bröllop, firmafester, 
konserter, matcher, teaterföreställningar – eller resor 
utomlands. 

Men äta måste man ju ändå. Så hur har maten på- 
verkats av dessa omtumlande tider? Kanske har den 
på något sätt blivit ännu viktigare? Och är det möj-
ligt att tänka sig att det ändå kommer något gott ur 
den annars så tragiska coronan? Laddad med frågor 
och egna reflektioner träffar jag Coop-profilerna Sara 
 Begner och Lotta Lundgren för att få professionell 
hjälp med spaningarna.
Om vi börjar i det personliga: Hur har era egna mat-
vanor förändrats av pandemin?
Lotta: Efter påsklovet tog jag mina barn från stan och 
flyttade ut på Mörkö där jag hemskolade dem. Men 
ganska snart kändes det som att det gick på repeat när 
man skulle laga både lunch och middag varenda dag. Så 
jag gjorde något som jag i stort sett aldrig gjort förut: 
Jag öppnade kokböcker och tittade efter vad det fanns 
för andra maträtter. För jag behövde variation, särskilt 
när det gäller baskolhydrater. Vad mer kan man göra 
med olika sorters ris, pasta och potatis? För det var det 
andra som hände: att jag gick tillbaka till kolhydrater-
na. Vi handlade bara var tredje vecka och behövde då 
sådana varor som skulle hålla länge. Dessutom hade vi 
inget matsvinn. Det har varit en fruktansvärd tid för 
hönorna, som annars får det som blir över.
Sara:  För mig har det varit helt annorlunda eftersom 
jag har bott i Stockholms innerstad med mina barn. Jag 

har jobbat mycket hemifrån och det som har varit den 
stora matmässiga skillnaden under coronan är att vi 
har haft mycket längre måltider. Vi har suttit kvar vid 
middagsbordet eftersom ingen ska någonstans, varken 
på träning, bio eller hem till kompisar. 
En del forskare hävdar att en omvälvande händelse 
av det här slaget även kan påverka våra matvanor på 
sikt. Att somliga maträtter uppfattas som så passé 
när vi kommit ur krisen att vi slutar äta dem för 
att de liksom associeras med den gamla tiden. Vad 
 skulle det kunna vara i det här fallet? 
Sara: Jag har tänkt på vegantrenden. Den gröna våg 
som pågår älskar jag, men jag tror att boomen av 
veganska halvfabrikat kan backa. När man på något 
sätt känner sig hotad går man nog tillbaka till välkända 
rätter. Man blir kanske mer trygghetssökande och går 
tillbaka till sådan mat som man åt som barn. 
Lotta: Man kan säga att tajmingen för att lansera ett 
helt nytt livsmedel inte är optimal under en pågåen-
de pandemi. Det vi söker oss till är maträtter och livs-
medel som är känslomässigt laddade och som vi har 
med oss sedan lång tid tillbaka.
Skulle det alltså kunna vara så att den spirande 
veganismen har fått sig en knäck av pandemin och 
kan få svårt att återhämta sig?
Sara: Jag tror i och för sig inte det. Det handlar om 
något mer grundläggande, vi kan inte fortsätta att äta 
djur som vi har gjort. Men jag tror nog att den har fått 
sig en törn. Den innovativa kraften och den positiva 
känslan kring det veganska har nog mattats av. Där-
emot kommer det stora intresset för grön matlagning 
förhoppningsvis att fortsätta.
De som kan vara hotade är alltså de här super- 
processade livsmedlen med mycket långa innehålls-
förteckningar som på olika sätt ska härma kött?
Sara: Ja, sådana som heter typ hejkån i stället för 
bacon. Själv har jag väntat länge på att det ska hända. 
Att fler veganer ska börja läsa innehållsförteckningar-
na på alla de nya produkter som hittills har flugit under 
radarn. De har uppfattats som så rätt i tiden att få har 
funderat över vad de innehåller. 
Är det någon annan produktkategori som kan 
 komma att påverkas av coronakrisen?
Lotta: Jag tror att sådana livsmedel som är kopplade 
till det man kallar kostavvikelser är på väg ut. Förstås 
inte för dem som har verkliga problem med exempelvis 
gluten. Jag tänker i stället på alla innerstadsmänniskor 
med kontorsjobb som har slutat med gluten »för att jag 
tycker att jag sover bättre« eller skippar den vanliga 
mjölken »för att jag mår bättre och blir piggare«. 
Sara: Det finns för stora problem runt omkring oss för 
att vi ska engagera oss i de små.
Så laktosintolerans som ett slags accessoar är inte 
lika gångbart längre?
Sara: Precis. Det är bara de som har riktiga besvär 
av laktos och gluten som blir kvar som genuina 
 konsumenter av de här produkterna.
Lotta: Jag tror att det beror på att det finns en kollekti-
viserande kraft i pandemin. Den drabbar oss alla. I det 
försvinner en del av det självuttryckande ätandet. 
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Vid hot går 
man tillbaka till 
välkända rätter.

”
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Det vill säga att jag inte kan äta något på din 
meny utan att ändra på den. Det utrymmet finns 
inte längre i matkulturen. Det är jätteomodernt 
att vara så självupptagen. Det är faktiskt helfel 
just nu.
Vad är rätt då?
Sara: Att baka. Det tycker jag är intressant när 
man tittar på försäljningssiffrorna, att folk har 
börjat baka för glatta livet. Både matbröd och 
bullar. Allt som har med bakning att göra har 
exploderat.
Hur tolkar ni det? Är det för att folk har mer 
tid, för att det är mysigt att baka eller för att 
man vill spara pengar?
Sara: Det kan nog vara lite olika. Det kan absolut 
handla om att man har mer tid, men också 
att bakningen är något konkret. Jag står här med 
mina händer i degen och då gör jag något som 
känns produktivt eller ansvarstagande. Förut 
kanske man köpte smågodis när man ville göra 
något mysigt i familjen, nu bjuder man på en 
kaka, som man gjort själv.
Lotta: Jag har läst att även singlar bakar mer nu. 
Och det är väl för att något måste hända. Bak-
ningen ger ett slags välbefinnande. En känsla av 
att jag klarar mig själv i en tid då man är utsatt 
för något man inte råder över.
Något som verkar gå igen när man lyssnar på 
er är ordet kolhydrater, som ju tidvis har varit 
i det närmaste bannlysta. Folk bakar mer och 
ni pratar om måltider som bygger på potatis, 
ris och pasta. Kan även LCHF-kosten vara på 
väg ut?
Lotta: Ja, den är så ute. Och pandemin kommer 
att bli dödsstöten för LCHF.
Sara: I dag känns den dieten fel på alla sätt. Gud 
vad vi inte vill se kött- och fettfrosseri mer!
Har pandemin även fått oss att laga mer mat? 
Sara: Ja, man köper mycket mer som ska lagas 
från grunden. Folk är betydligt mer intresserade 
av att laga riktig mat. Man handlar därför mer 
kryddor och basråvaror. 
Så det som många kockar, ni båda som 
 inspiratörer och även jag med mina böcker 
har försökt åstadkomma under lång tid, det 
har viruset fixat lätt som en plätt?
Sara: Ja, jag tror det. Vi har fått tillbaka den 
gemensamma måltiden. Förr kunde man höra 
folk som sa att i vår familj äter vi tillsammans en 
gång i veckan. Men nu tror jag att det sker betyd-
ligt oftare, även om det förstås inte gäller alla. 
Många har under denna tid varit mycket ensam-
ma, vilket är enormt sorgligt.
Är det här något som kommer att bestå, eller 
är vi tillbaka i de gamla hjulspåren när pande-
min är över? 
Sara: Har du börjat äta god hemlagad mat så vill 
du nog inte tillbaka. Det ligger väl i människans 
natur att inte vilja gå bakåt, hoppas jag.
Lotta: Man kommer att behålla det man 

upplever som bra. De som har en positiv upp- 
levelse av den här speciella perioden kommer 
att hålla fast vid många av de nya mönstren. De 
som har negativa erfarenheter, exempelvis de 
som suttit ensamma, kommer däremot inte att få 
några nya vanor, de har ju hela tiden längtat efter 
allt det som de har tvingats försaka.
För många i de så kallade riskgrupperna har 
coronatiden verkligen varit eländig. Men 
det här samtalet visar samtidigt att det har 
 kommit en hel del gott ur krisen. Vilka är de 
viktigaste positiva effekterna?
Sara: Att familjemåltiden har kommit tillbaka 
och fått en plats som den inte har haft på länge. 
Man värdesätter omsorg mer, om sig själv och 
andra.
Lotta: Att matlagningsskickligheten ökar. Om 
folk lagar mer mat blir de mycket bättre på det 
och får en högre kompetens i köket. Dessut-
om har nog matsvinnet minskat. Jag tror att de 
 flesta har använt sina rester när de varit hemma. 
Och det är jättepositivt. Att vi faktiskt äter upp 
maten som vi köper.
Sara: Det ser jag också i min verksamhet. Det är 
stor efterfrågan på recept som handlar om hur 
man tar tillvara på rester. Folk vill lära sig hur 
man tar hand om maten.
Har det accentuerats av pandemin?
Sara: Det var säkert på gång redan innan, men 
har absolut blivit ännu mer tydligt. Man slänger 
inte gärna det som blev över från middagen när 
man vet att man ska äta lunch hemma nästa dag.
Det låter förstås väldigt sunt. Men, om man 
till sist ska vara lite negativ: tänk om det evin-
nerliga handtvättandet och oron för smit-
ta leder till en ökad hygienism som spiller 
över på maten. Det vill säga att vi blir ännu 
mer rädda för traditionella livsmedel – en 
gös med ett huvud! – och efterfrågar fler hårt 
 processade och sterila varor. Är det något som 
skulle kunna hända?
Lotta: Det kan nog faktiskt lika gärna bli tvärtom. 
Sara: Ja, det tror jag med. I början fanns det 
 kanske en del som reagerade med den typen av 
rädsla. Men sedan har nog många känt att man 
inte vill leva det sterila livet. Man får nog av det 
ändå och längtar efter lite skit under naglarna. 
Trotset blir att sätta fingrarna i jorden eller i 
degen. Och det kommer förhoppningsvis inte att 
upphöra när pandemin är över. Ù

MATS-ERIC NILSSON är prisbelönt författare, 
journalist och föreläsare, som fick sitt genom-
brott med bästsäljaren ”Den hemlige kocken”. 
För några år sedan bytte han fokus från tallriken 
till glaset med boken ”Château vadå” som han 
under 2020 följde upp med ”Nyfiken på natur-
vin”. Under pandemin har han längtat efter  
stora, bullriga familjemiddagar med barn  
och barnbarn.

Lotta 
Lundgren

Författare, skribent 
och programledare. 
Medverkar i Coops 
reklamfilmer. Har 
 varit programledare 
för bland annat 
Landet brunsås och 
Historieätarna. Har 
skrivit matböckerna 
Om jag var din 
 hemmafru, Tio 
 lektioner i mat- 
lagning och Laga 
mig. 

Sara Begner

Kock, närings- 
fysiolog och närings-
terapeut. Är chef 
för Coop Provkök. 
Har medverkat i 
tv- programmen 
Toppform och Saras 
kök. Har bland  annat 
gett ut kokböckerna 
Laga mat till- 
sammans, Glöd, 
Veckans favoriter, 
Veckans vego och 
Barnens kockskola.
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Kvalitetsstrategen sofia hjälper 
Coops butiker att hålla rätt 
 temperatur i frysarna. Ekonomi-
chefen HELENE har varit med om 
att ställa om fyra Nettobutiker i 
veckan och förvaltningsledaren  
ENRiQUE tycker om att ta projekt 
i mål. Upplageansvariga sUsaNNa 
älskar dialogen med läsarna och 
seniore rådgivaren PETER kallar sig 
alltiallo. En sak har de gemensamt: 
Tillsammans med sina kollegor har 
de under ett prövande år bidragit 
till ett hållbart och mer lönsamt KF.

 texter HENRIK EKBLOM YSTÉN  
foto THRON ULLBERG
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”SOM KVALITETSSTRATEG  ansvarar jag 
för livsmedelssäkerheten på Coop, och ett av 
mina bästa arbetsredskap är mobilen. Genom 
en app kan jag nämligen följa hur butikerna 
sköter egenkontrollen av kvalitetsarbetet. I 
appen rapporterar de ansvariga i butikerna 
ständigt vad som sker och när, genom att löpan-
de svara på kvalitetsfrågor. Det kan handla om 
alltifrån temperaturer i kyl- och frysdiskar, till 
hur märkning av varor ska se ut för att leva upp 
till de krav som ställs. Tack vare den här appen 
kan jag centralt följa upp kvalitetsarbetet, och 
dokumentationen finns ständigt lättillgänlig 
vid till exempel myndighetskontroller. 

Mycket hänger förstås på hur egenkontrol-
len används. En stor del av kompetensen finns 
hos butikerna själva, och jag är stolt över att det 
fungerar så väl som det gör. Avgörande är alla 
kvalitetssamordnare ute i verksamheten. De 
fungerar som länk mellan kvalitetsavdelningen 
på CSAB (Coop Sverige AB) och butikerna. 

Kvalitetssamordnarna är mycket dukti-
ga på att uppmärksamma sådant som vi sedan 
gemensamt kan hitta vägar framåt i.

Det är mer att tänka på när det gäller kvali-
tetsarbete än vad kunden generellt tror. Bak-
om det som tydliggörs i egenkontrollen lig-
ger många timmars arbete med dokument och 
struktur.

Tack vare det arbetet är det möjligt att förse 
butikerna med rutiner, instruktioner, faroanaly-
ser och andra mallar som behövs. När jag publi-
cerar information i egenkontrollen kommer den 
snabbt ut till alla butiker samtidigt. Egentligen 
är det självklart; ju mer som flyter på, desto min-
dre märks arbetet som faktiskt utförs. 

Därför är jag stolt varje gång vi lyckas. Kva-
litetsarbete är en färskvara som aldrig får 
glömmas bort. Genom att följa upp till exem-
pel genomförandegraden märks resultatet av 
egenkontrollarbetet, vilket jag tror är viktigt 
för att hålla uppe och driva arbetet. För i slut-
änden vet jag att vinsterna i butikerna är sto-
ra. Om alla rutiner sitter blir det mer tid över 
till sådant som vi egentligen ska ägna oss åt: att 
erbjuda kunderna bra varor och service.” Ù

”Coops doktor”

ÅLDER: 41.
FAMILJ: Man och två 
barn, tre hästar och två 
katter.
BOR: På gård utanför 
Nyköping.
BAKGRUND: Har dis-
puterat i livsmedels-
vetenskap på Sveriges 
lantbruksuniversitet, 
där hon också forskat. 
Jobbade 2013–2016 
som  livsmedelsinspektör 
i Nyköpings kommun. 
Sedan 2016 anställd 
på Coop som kvalitets- 
strateg, internt kallad 
”Coops doktor”. 
INTRESSEN: Ridning... 
och lite mer ridning. 

Kvalitetsstrateg  
Coop Sverige AB

KF årsredovisning 2020
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”FÖRSTA GÅNGEN jag hörde att vi skulle 
ställa om 163 butiker från Netto till Coop på 
ett år, med ett tempo på fyra butiker i veckan, 
var jag skeptisk. Tidigare har det ju tagit ett 
par veckor att bara ställa om en butik. 

Men ja, jag är glad att säga att jag hade fel, 
för det blev ju precis så. 

Den första omställda butiken jag besökte 
var Malmvägen i Sollentuna, i september 
2019, och det var fascinerade att se hur man 
på några få dagar hade fått det så fint. Det 
slog mig också att personalen var positiv och 
glad över förändringen – och det gjorde mig 
stolt över att få vara med på resan. För en resa 
har det varit. 

Personligen har det varit ett av de två störs-
ta projekt jag varit med om under mina tio år 
inom KF. För mig har mycket handlat om att 
flytta all ekonomihantering från det  gamla 
systemet till det nya, och att vara delaktig i de 
affärer som skett när ett antal Nettobutiker 
har sålts till andra konsumentföreningar, i 
områden där Coop Butiker och Stormarkna-
der inte har verksamhet. 

Samtidigt har allt detta skett parallellt med 
det andra största projektet jag varit med om 
under mina år här: att ställa om våra gam-
la system till ett nytt SAP-system där allti-
från logistik till försäljning integreras. Vi har 
nu avklarat första delen och arbetar med del 
två i projektet. När allt är på plats har vi ett 
integrerat affärssystem som ger oss bra för-
utsättningar att arbeta både enklare och mer 
 effektivt. 

Med detta i åtanke kan man förstås säga 
att det har varit ett intensivt år. Men det har 
också varit ett roligt och vid närmare efter-
tanke inte särskilt ovanligt år. När jag kom in 
i koncernen 2010 var det som kundansvarig 
på Bokus, och bara en vecka in på nya jobbet 
kom besked om att stora delar av ekonomi-
funktionen skulle outsourcas. Eftersom jag 
blev kvar kan jag så här i efterhand konstate-
ra att det tvära kastet var symtomatiskt. För 
här händer alltid nya saker och det är posi-
tivt, för vi rör oss stadigt framåt mot något 
bättre.” Ù

KF årsredovisning 2020

Ekonomichef CBS

Längtar efter 
konserter

ÅLDER: 49. 
BOR: Bromsten utanför 
Stockholm.
FAMILJ: Man och två 
barn, 18 och 15 år. 
BAKGRUND: 
Ekonomichef Purcell 
System, bytte 2010 till 
en tjänst som kund- 
ansvarig på Bokus och 
är sedan dess kvar inom 
koncernen. Har varit  
 redovisningschef på 
Coop Sverige AB och är 
sedan 2018 ekonomi-
chef på CBS.
INTRESSEN: Gå på 
 konserter, vilket varit 
svårt på sistone. "Jag 
var på Miss Li i mars 
före pandemiutbrottet, 
 sedan blev det ingenting 
mer av den varan."
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”JAG BRUKAR SÄGA att jag är en så 
 kallad completionist, ett vanligt begrepp 
bland gamers som innebär att man alltid 
vill slutföra alla delar i ett spel. När jag var 
ung och spelade var det enkelt; jag kunde 
bestämma mig för att klara hela Kid Icarus 
på Nintendo 8-bitars – och sedan bara göra 
det. I yrkeslivet i dag är det svårare; vi lever 
i en lättrörlig och föränderlig värld, och jag 
blir ofta varse att när många andra anser 
ett projekt vara klart, så tycker jag att det 
 riktiga jobbet med att färdigställa börjar.

Å andra sidan är det nog en nyttig egen-
skap i rollen som jag har. Som förvaltnings-
ledare ansvarar jag för allt egenutvecklat på 
banken, och det innebär att jag ska säker-
ställa att det fungerar som tänkt i detta 
 stora komplexa ekosystem som en bank av i 
dag utgör. För att en kund ska kunna  utföra 
ett enkelt ärende krävs att en rad IT-system 
samverkar. Det är inte alltid en enkel nöt 
att knäcka. 

Under 2020 tog vi dock stora kliv i och 
med den nya kundportal som lanserades i 
april. När kunder tidigare ville öppna ett 
konto fick de först för hand fylla i ett ut- 
skrivet PDF-dokument från hemsidan, och 
hänvisades sedan – efter några turer med 
vanlig post – att ringa kundservice för att 
kunna föra över pengarna, eller kontrollera 
saldo. Tack vare kundportalen kan allt 
 detta skötas digitalt i stället.

Det har varit fascinerade att se hur långt 
vi har förflyttat oss med en tämligen liten 
IT-insats. Dessutom skedde det under en 
prövande tid; projektet sjösattes ganska 
exakt när pandemin bröt ut, vilket tving-
ade oss att bli digitala med idel möten på 
 distans. Det gick över förväntan, liksom 
resultatet när allt var igång. Bara en dryg 
månad efter att kundportalen lanserades 
hade vi uppnått hela den årsbudget som 
satts upp. 

Jag är stolt över resan, men också för- 
vissad om att det finns fler kliv att ta och 
mer att utveckla. Som alltid.” Ù

Kan hålla ton

ÅLDER: 40.
BOR: Uppsala.
FAMILJ: Sambo och 
två barn, 8 och 5 år.
BAKGRUND: Examen 
i datavetenskap på 
Uppsala universitet. 
Fick 2017 ett konsult-
uppdrag som test- 
ledare på MedMera 
Bank AB. Sedan mars 
2020 anställd som 
förvaltningsledare på 
banken. 
INTRESSEN: Spela 
brädspel och sjunga 
 karaoke (gick i musik-
skola i sju år och kan 
därmed hålla en ren 
ton).

Förvaltningsledare 
MedMera Bank

KF årsredovisning 2020
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”FÖR DEN SOM HAR till uppgift att se till 
så att upplagan håller sig på en viss nivå, och 
helst ökar, är det en god idé att lära känna 
läsekretsen. Och på Vi Media är vi lyckligt 
lottade, med en nyfiken läsekrets som ställer 
höga krav på det som produceras. 

Allt ska vara rätt och riktigt, och när det 
inte är så får vi höra det. Som 2015, då vi 
i en adresserad kampanj tryckte ett citat 
från  skådespelerskan Marie Göranzon på 
 kuvertet: ’Varför jag läser Vi? För att den är 
så jävla bra förstås!’ Vi kontaktades av många 
som tyckte att vi använde ett ovårdat språk – 
och valde då att trycka om kuverten. 

För det är viktigt att lyssna på läsarna, och 
på Vi ges ofta den möjligheten. Att vara ute i 
verkligheten, på våra litteraturbåtar eller på 
bokmässan, och träffa folk som har tankar 
om innehållet är bland det roligaste jag vet. 
Då får man till exempel en insikt i exakt hur 
viktigt det är att våra korsord är lagom svåra 
och kluriga, eller en inblick i hur många som 
har varit Vi-läsare sedan barnsben. 

Där någonstans ligger också utmaningen i 
mitt jobb. För vi har en trogen läsekrets som 
har varit med länge, men det gäller också att 
hitta en ny. Det sker med traditionella kam-
panjer, men också genom att utnyttja sociala 
medier och nå ut digitalt. 

Vi bygger system för att kunna automatise-
ra och förfina kommunikationen med befint-
liga och nya läsare via e-post. Under året har 
vi konverterat in alla våra prenumeranter i ett 
nytt prenumerationssystem som byggs ihop 
med ett modernt e-postverktyg. Så ska vi bli 
ännu mer relevanta i dialogen med läsarna. 
Dessutom har vi satsat digitalt med vi.se, och 
kan notera att det tillkommer nya läsare – 
och lyssnare – där varje månad. 

Det är välkommet, inte minst eftersom det 
lägger grunden för fler framtida möten med 
nya människor – som har goda synpunkter 
och tankar om vad de här tidningarna 
 faktiskt ska vara – och hur de ska uttrycka sig 
– egentligen.” Ù

Generellt rastlös

ÅLDER: 47 år.
BOR: Ekerö.
FAMILJ: Man och två 
döttrar, 7 och 10 år. 
BAKGRUND: Arbetade i 
butik och sålde bilbarn-
stolar innan hon sad-
lade om och tog examen 
i medieteknik på KTH 
2005. Sedan 2007 an-
ställd på Vi.
INTRESSEN: På som-
maren; pysslande på fri-
tidsboendet, På vintern; 
gärna slalom. Är gene-
rellt rastlös och har svårt 
att sitta still.

Upplageansvarig  
Vi Media

KF årsredovisning 2020
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”JAG BRUKAR SÄGA att jag är alltiallo 
 på KF Fastigheter och särskilt långt ifrån 
sanningen är det inte. Sedan jag kom hit 
2009 har jag bland annat hunnit med att 
vara tillförordnad vd på två dotterbolag. I 
dag är jag projektledare med ansvar för att 
utveckla och sälja fastigheter. Variationen 
är en stor anledning till att jag är kvar, för 
det trodde jag faktiskt inte när jag hoppade 
på detta en gång i tiden. 

Då hade jag precis startat eget efter att ha 
varit vd för Svefa, ett av Sveriges största 
fastighetskonsultföretag, i elva år och 
såg fram emot att ägna mer tid åt att 

göra affärer och mindre åt löne- och med- 
arbetarsamtal. Så har det också blivit. 

På KF Fastigheter ägnar vi oss i dag 
 nästan uteslutande åt våra utvecklings- 
fastigheter, och förädlar dessa så mycket 
det går tills vi når fram till punkten då vi 
antingen avyttrar eller söker en partner för 
att komma högre upp i värdetrappan. 
Tidpunkten beror på omständigheterna – 
men i samtliga fall handlar det om att ha 
tålamod.

Jag som har varit i branschen sedan 
80-talet har sett den förändras. Fram till 
fastighetskrisen i början av 90-talet fanns 
egna, mindre fastighetsägare. Nu är det idel 
jättebolag som vid transaktion kopplar in 
firmor rörande alltifrån besiktning till revi-
sion för att genomlysa affären. Dessutom är 
reglementena för planer och byggande mer 
omfattande. Förr gjordes utredningar som 
tog hänsyn till tioårsregn, nederbörd som 
teoretiskt sett faller vart tionde år. Drivet 
av klimatkrisen tas det numera ofta höjd 
för hundraårsregn i stället. 

Men all denna professionalitet ger 
 mycket tillbaka, för det vi lämnar ifrån 
oss är synat i sömmarna. Som projektet i 
Bro Mälarstrand där vi i samarbete med 
 kommunen tagit fram en ny detaljplan. Ett 
helt nytt område växer upp, folk har börjat 
flytta in i byggnaderna och det är fantastiskt 
att få vara en del i samhällsutvecklingen. 
Jag ser fram emot att hitta en  lämplig 
 partner för att tillsammans utveckla 
KF:s kvarvarande del, och vid sidan om 
 samhällsnyttan höja värdet lite till.” Ù

Senior Advisor  
KF Fastigheter

KF årsredovisning 2020
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Passion för 
gamla bilar

ÅLDER: 62.
BOR: Lidingö.
FAMILJ: Fru och två 
 utflyttade barn.
BAKGRUND: 
Civilingenjör Lant-
mäterisektionen på 
KTH 1983 och har 
 sedan dess arbetat 
inom fastighets-
branschen, bland 
 annat i rollen som vd 
för Svefa 1997–2008. 
Sedan hösten 2009 
 medarbetare på KF 
Fastigheter. 
FRITIDSINTRESSEN: 
Gamla bilar, när tid 
finns. Innehar en 
Volkswagen Karmann 
Ghia från 1963.  
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ordförande har ordet

 Hur skulle du samman-
fatta ditt första år som 
styrelseordförande för 
KF?

– Året har präglats av 
pandemin. Vårt samhäl-

le har delvis varit förberett för olika typer 
av katastrofscenarier, men inte av den här 
magnituden, där det som hänt har fått 
konsekvenser för hela samhället. Pande-
min har framför allt tydliggjort tre saker: 
För det första hur tätt sammankopplade 
vi är med resten av världen. Den andra 
pusselbiten är hur en pandemi också är en 
ekonomisk kris. Många hade nog på för-
hand i första hand tänkt på detta som en 
hälsomässig utmaning. Nu vet vi hur vårt 
samhälle påverkas när många medarbetare 
blir sjukskrivna, när barn inte kan gå i 
 skolan, när konsumtionen avstannar, när 
restaurang- och besöksnäringen faller fritt, 
när insatsvaror till industrin eller det som 
bönderna säljer till andra länder inte kan 
levereras. Pandemin har påverkat alla delar 
och den helhetsbilden tror jag ingen av oss 
hade innan. Slutligen har det blivit ännu 
tydligare hur viktigt det är med fungeran-
de livsmedelsförsörjningskedjor.
Vad kan vi lära oss av den här krisen?

– En lärdom, och det har vi sett ock-
så tidigare, är att ömsesidiga företag och 
 kooperation klarar sig bättre än andra 
bolag i kriser. Det finns studier och forsk-
ning som styrker detta. När man inte har 
pressen att leverera maximalt på sista 
raden vid nästa kvartalsrapport, utan kan 
använda balansräkningen till att tänka 
långsiktigt och investera, då kan vi gå 
stärkta ur detta. Vi vill självfallet tjäna 
pengar och skapa avkastning, men vi har 
också ett annat och högre syfte. Det låter 
kanske tråkigt, men jag tror vi kommer att 
se en renässans för tråkighet. Tråkighet är 
egentligen kul. Det är att ta ansvar.
Kooperation utmålas ofta som något 
fantastiskt fint, men varför levererar den 
inte bättre i ekonomiska termer?

– När kooperation samarbetar, känner 
tillit, drar åt samma håll och löser behov 
tillsammans kan den vara fantastisk. Men 
den kan också vara eländigt besvärlig, då 
tilliten saknas, när samverkan uteblir, när 
den präglas av förhandlingskultur. Det har 
hänt många positiva saker inom KF och det 
finns ett momentum som visar att vi är på 
rätt väg. Den kooperativa affärsmodellen 
är urstark. Men det stämmer att lönsam-
heten inte är godkänd. Hur ska vi nå bätt-
re lönsamhet? För mig grundar sig allt i 
att  konsumentkooperationen levererar på 
behov. Kärnan är: Hur gynnas medlems- 
nyttan av det vi gör? Allt ska genomsyras 
av att underlätta för våra ägare, alltså 
 medlemmarna. Det handlar om närhet, att 
finnas tillgängliga med fysiska butiker och 
digital handel. Det handlar om pris, att det 
ska finnas kvalitetsmat för alla plånböcker. 
Det handlar också om miljö och hållbar-
het. När kooperationen lyckas lösa med-
lemmarnas behov och leverera ekonomisk 
 nytta, då är vi oslagbara. 
Är det något som du är extra stolt över 
att KF har åstadkommit under 2020?

– Först och främst vill jag lyfta fram alla 
medarbetare inom Coop som med heroiska 
insatser har mött kunder i en svår tid och 
bidragit till att vårt samhälle har fungerat. 
De har stått upp och klarat en historisk ut-
maning. För det förtjänar de respekt och 
tack samhet. Det andra jag vill nämna är 
de hållbarhetsdeklarationer som Coop har 
genomfört på över 13 000 produkter. Det är 
lika stort som när Konsum Stockholm 1923 
införde kompressorskyla i butiken på Upp-
landsgatan, eller när kooperationen införde 
VDN-märkning, öppnade första snabbköpet 
och skapade Matpyramiden. Kooperatio-
nen är som bäst när den ligger i framkant, 
när den skapar resurser för innovation, 
 gärna inom hållbarhet. Jag är också stolt 
över det strukturella renodlings- arbetet 
där föreningarna ska drifta butikerna och 
Coop Sverige stöttar och utvecklar. Ù

Markus Wilhelmson 

KF:s styrelseordförande LEIF LINDE ser tillbaka på ett historiskt  
prövande år. Han tror att kooperationen klarar krisen bättre än andra  

– bland annat med hjälp av långsiktig tråkighet.

Leder en urstark modell

Kooperativa 
företag klarar 

sig bättre än 
 börsbolag i kriser.  

Vi tänker 
 långsiktigt  

och investerar. 

Den historiska matpyramiden.
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Den här 
mannen vill 
förändra 
ditt liv
Med inspiration från både Michael Jordan och Steve Jobs  
håller en 40-åring från Fittja på att revolutionera den svenska 
dagligvaruhandeln. Coops digitala direktör Amer Mohammed 
avskyr att handla mat men älskar förbättring.
text PETER HAMMARBÄCK foto JOHAN BERGMARK
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En nörd som gled igenom skolan utan vare sig intres-
se eller problem. Han tyckte inte att utbildningen var 
rolig förrän han började läsa programmering på uni-
versitetet. 

Där lossnade det rejält – när han insåg att hans stora 
hobby skulle kunna bli en karriär.

Han berättar om en episod från när han som åtta-
åring, som vanligt, såg på nyheterna hemma i Fittja. 
Plötsligt dök det upp en gubbe i rutan som var extremt 
finklädd. 

– Han var så jäkla proper, man såg att det var nåt 
speciellt med den här mannen. Så jag frågade farsan 
vem det var. ”Statsministern”, sa pappa. Jag sade ”Aha, 
shit alltså, han måste tjäna riktigt mycket pengar?” 
Farsan: ”Ja, men det är speciella människor det där”.

Unge Amer tänkte: om han kan, varför inte jag?
– Det där triggade nåt i mig, att inte acceptera att 

andra människor skulle vara bättre än mig. Som att 
statsministern skulle vara nån övermänniska? Så länge 
vi har samma förutsättningar, och då menar jag två 
armar, två ögon och en hjärna, så ska jag klara av det 
också, tänkte jag. Speciellt i ett land som Sverige, där 
vi alla faktiskt har samma möjligheter med skolan och 
sånt. Nu är det kanske svårare med klasskillnader och 
klyftor, men på 80-talet hängde samhället fortfarande 
ihop rätt bra.

S
aker som Amer Mohammed inte gillar: Lång-
samhet. Jantelagen. Och att handla mat. Han 
till och med hatar att handla mat, säger han. En 
kontroversiell åsikt på Coops huvudkontor? 

Inte direkt. Amer Mohammeds jobb som digital direk-
tör på Coop är verkligen inte att hjälpa människor att 
handla mindre mat, men däremot att förändra hur 
vi handlar. Och hans visioner är stora. Bland annat 
har han sagt att han vill ta bort basvaror som toalett- 
papper och tvättmedel från alla Coop-butiker så snart 
som möjligt.

– Mitt mål är att vi ska leverera basvaror som toa-
papper och tvättmedel hem till dig när du behöver 
dem, helst utan att du behöver göra särskilt mycket. 
Resten, sånt som är kul att handla, som fint kött, frukt 
och grönsaker som du kanske vill klämma och känna 
och lukta på, ska du handla i nya Coop-butiker som 
känns mer som inspirerande saluhallar.

Plötsligt låter visionen fantastisk: du slipper kånka 
hem balen med 24 rullar toapapper längs stadens 
 mörka trottoarer en ruggig marsafton. Men vänta nu, 
hur vet Coop när jag behöver toapapper? Med hjälp av 
vad vi lekmän skulle kalla ”data”. Coop har under 

Amer 
Mohammed

Ålder: 40.

Familj: Fru och son.

Bor: Huddinge.

Fritiden: Tränar 
mycket, och  lyssnar 
en hel del på ljud-
böcker, främst 
biografier.

Bästa mathand-
lingsupplevelse: 
”Jag har varit på en 
del matmarknader 
i Thailand som är 
otroliga. Lukterna, 
smakerna, färg-
erna … Det är 
 inspirerande 
mathandling!”

Skryträtt: ”Jag är 
ingen mästerkock, 
men jag lagar en 
grym köttfärssås. 
Trots att jag experi-
menterar rätt friskt, 
det kan vara äpplen 
i en gång, morötter 
nästa, så brukar den 
alltid bli bra.”

ag kan verkligen relatera till Michael Jordan, vi har 
samma mentalitet. Han visste vad som behövde göras 
för att vinna.

Amer Mohammed har med viss möda vikt in sina 
långa ben under ett konferensrumsbord på Coops 
huvudkontor i Solna. Det ekar tomt i korridorerna, 
nästan alla arbetar hemifrån. Hemmajobbet funkar 
bra, förklarar Coops digitala direktör. Hans team 
utvecklar och programmerar, de var självklart 
 digitala redan före pandemin.

Jag har frågat om den före detta basketspelaren 
(Amer spelade i division 2, slutade först i vuxen 
ålder) sett den omtalade sportdokumentären, The 
Last Dance, om Michael Jordans storhetstid i  Chicago 
Bulls. Det har han såklart gjort. Amer  växte upp i 
Alby och Fittja, föräldrarna hade jobb men aldrig 
direkt några pengar över. De hade råd med  basket- 
avgiften och skorna men att köpa en dator på 90-talet 
var omöjligt. Tur då att en kompis mamma, som 
 städade på ett sjukhus, en dag hittade en dator slängd 
i en container på jobbet.

– Jag och min kompis tog hem datorn till honom, 
dammade av den och märkte till vår stora glädje 
att den funkade. Vi blev fast direkt, och tvingades 
 ganska snabbt lära oss lite programmering eftersom 
det krävdes en del konfiguration för att kunna  öppna 
spelen vi ville spela. Datorer var inte jättestarka på 
den tiden, säger Amer, inte utan ett nostalgiskt blänk 
i ögonen. 

Han blev direkt uppslukad av känslan att kunna 
skriva in kod och få datorn att göra som han ville.

– Jag minns att jag skapade en miniräknare, och att 
det var så sjukt mäktigt när jag förstod att jag hade 
lyckats. Det kändes som att möjligheterna var helt 
obegränsade. Allt jag kunde komma på kunde jag 
också göra.

Kanske var friheten i datorn extra lockande efter-
som han i övrigt var rätt hårt hållen. Amers pappa 
jobbade som svetsare och mamma som undersköter-
ska, båda hade invandrat från Irak, och det var  inget 
snack om att Amer och hans två syskon skulle prio-
ritera skolan framför allt annat. På 80-talet satte det 
kriminella gänget Fittja Boys skräck i området och 
den unge Amer var tvungen att gå direkt hem efter 
skolan varje dag. Han fick se på tv en timme, men 
 resten av tiden skulle gå till läsning och skolarbete.

– Jag fick inte se de program jag ville heller. Det var 
seriösa program som gällde, nyheter och sånt. Veten-
skapens värld gillade jag. Ja, jag var nog en nörd redan 
då, säger Amer och skrattar. 
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Nu för tiden spelar 
Amer Mohammed 
oftare dataspel än 
basket, men känslan 
från tiden då han var 
division 2-spelare 
kommer snabbt till-
baka.
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Framtiden 
byggs med AI 
och smarta 
hemleveranser.

”
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senaste halvåret rullat ut storsatsningen Scan & Pay 
i allt fler butiker, alltså självscanning med din egen 
mobil. I nuläget är Scan & Pay ett smidigare sätt att 
betala i mataffären, men planen framåt är att du ock-
så ska kunna scanna en vara i butiken och inte ta med 
den därifrån – utan i stället få den levererad hem till 
dörren. Typexemplet är balen med 24 toapappers- 
rullar, som kanske inte ens finns i butiken annat än 
som en bild och en QR-kod. Och visionen går faktiskt 
ännu längre, och där kommer artificiell intelligens in. 
Coop lanserade sommaren 2020 den digitala assis-
tenten Cooper. En gullig robotfigur som finns i fysisk 
form i en butik i Bromma, och virtuellt på Coops 
sajt. Cooper är en chatbot som med hjälp av maskin- 
inlärning lär sig av erfarenhet och blir smartare och 
smartare ju mer den används.

– I dag är Cooper en enkel FAQ (frequently asked 
questions), men det är bara början. AI och machine 
learning kommer förändra mycket framöver, även 
hur vi handlar, säger Amer Mohammed.

Cooper ska bli smartare och flytta in i din mobil, i 
din smarta klocka och högtalare. Om några år tänker 
Amer Mohammed att du står hemma i köket, öppnar 
kylskåpet och ser att du behöver en liter mjölk och 
ett paket smör. Då ber du din smarta högtalare att 
säga till Cooper att beställa mjölk för leverans senare 
samma kväll. En timme senare lämnas mjölken hem 
till dig. Troligen med drönare. Att själva handlingen 
kommer att bli enklare är en fördel. En annan är att 
du kommer ha lättare att hålla koll på allergier, dieter 
och hållbarheten i maten du äter.

– Det kommer bli så otroligt mycket lättare att 
 hålla koll. Jag tar ett exempel: Om du och din fru 
ska bjuda hem några vänner på middag kommer du 
 kunna säga åt din digitala assistent: ”Alexa, vi ska ha 
middag. Du ser i min kalender vilka som kommer. 
Föreslå gärna en middag, inte samma som vi åt senast, 
och be Cooper beställa hem det vi behöver till senast 
klockan 18 i kväll”. Din digitala assistent kontaktar 
dina vänners digitala assistenter för att kolla allergier 
eller om de kör paleo-diet just nu, och föreslår där- 
efter en middag, där råvarorna levereras till dörren 
när du sagt okej.

M
ycket av den digitalisering vi sett hittills 
har handlat om att ta bort mänskliga 
 resurser och ersätta med datorer.  I detalj-
varuhandeln är det mest synliga exemplet 

antagligen de självskanningskassor som blivit 
vanliga de senaste tre-fyra åren. Undersökningar 
visar att många kunder föredrar självscanning, men 
långt ifrån alla. Det kräver inte Watergate-avslöjar-
na Woodward och Bernsteins grävförmåga att hitta 
ordentligt uppretade människor på nätet, människor 
som avskyr självscanningskassorna. Sparar de verk-
ligen tid? Och man borde få rabatt när man gör hela 
jobbet själv, tycker en bloggare. Amer Mohammed 
håller med.

– Jag gillar inte heller självscanningskassorna. Men 
du får inte blanda ihop dem med slutmålet, dit vi ska. 
Självscanningskassor är inte framtiden. Framtiden 
byggs med AI, smarta hemleveranser och en kund-
upplevelse som är enormt mycket bättre än i dag.
Men hur vet ni att folk verkligen vill det här, att 
människor är med på digitaliseringståget?

– Om du får en upplevelse som är överlägsen den du 
har i dag så kommer du att vilja hänga med. Testa att 
fråga en 80-åring: vill du börja betala dina räkning-
ar som du gjorde förr i tiden, alltså gå till banken och 
köa en timme och pynta 45 spänn för att få betala räk-
ningen? Ingen skulle svara ja, eftersom upplevelsen 
de får digitalt är överlägsen. Jag pratar faktiskt sällan 
utanför mitt team om teknik och system, utan just om 
kundupplevelsen: den är så central och avgör vad som 
lyckas och inte. Steve Jobs förstod det där, vilket är 
hela receptet bakom Apples framgångar: de levererar 
en överlägsen upplevelse med sina produkter.

 ”Ö
verlägset” är inte ett ord Amer  Mohammed 
hade valt för att beskriva Coops digitala 
arbete när han började 2019. Tvärtom var 
han helt öppen med hur frånsprunget han 

tyckte att det hundraåriga kooperativet blivit vad 
 gäller dataanvändning och digitala tjänster. Faktum 
är att han hade svårt att förstå varför människor ens 
skulle handla på Coop. Första tiden frågade han sina 
nya kollegor just det: Varför ska jag handla på Coop 
och inte på Ica?

– Alla svarade ”För att vi är ett kooperativ”. Jag 
 frågade några 20-åringar om de ens visste vad koope-
ration betyder – ingen visste. Visionen ”matglädje” är 
inte mycket bättre om du frågar mig, det är så flum-
migt att det inte säger nåt. Jag gick i stället in på Goog-
le och ställde frågan ”Vad är viktigt för människor?” 
och fick upp rapporter från FN och World Economic 
Forum, som listade de tio punkter som människor 
tycker är viktigast för att leva ett gott liv.

Det människor lyfte fram i FN-undersökningarna 
var relationer, vänskap, familj, hälsa, tid, hållbarhet, 
pengar och ett par saker till. Fyra av punkterna 
tangerade Coops verksamhet: tid, hälsa, hållbar-
het och pengar. Amer Mohammed tog upp sina fynd 
internt, men fick höra att Coops egna undersökningar 
hade visat att kunderna vill ha andra saker. Det visade 
sig att den fråga som Coop ställt i undersökningar var: 
”Vad är viktigt för dig när du handlar mat?” 

– Jag menar att vi måste lyfta blicken. Det här 
handlar inte bara om att handla mat. Vi är en så stor 
del av människors liv, så vi kan inte bara fokusera 
på att handla. Vi måste underlätta människors hela 
vardag. Därför handlar vår nya strategi om de fyra 
 s akerna nu: tid, hälsa, pengar och hållbarhet.
Hur är det med butikspersonal, blir inte de liv- 
rädda när du målar upp visionen för digitalisering?

– Det vi automatiserar är inte de roligaste bitarna: 
att sitta i kassan en hel dag eller stapla konserver 

3
förändringar 
du som Coop-
kund kommer 
märka inom 
tre år:

1. ”Scan & Pay. 
Lanseras i fler och 
fler butiker och 
2021 kommer det 
överallt.” 

2. ”Om tre år kom-
mer vi ha eliminerat 
behovet av att skapa 
inköpslistor manu-
ellt. De kommer bara 
dyka upp.”

3. ”Våra butiker 
kommer ha blivit 
mer upplevelse- 
och färskvaru- 
centrerade.”
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på en hylla. Vi automatiserar kassahantering och flyt-
tar över resurser mot inspiration. Jag ser framför mig 
passionerade medarbetare som kan mycket om maten 
och råvarorna. Jag vill ha en riktig olivolje-nörd som 
kan berätta för mig vilken olja jag ska ha till min  aioli. 
Så när vi automatiserar är det för att möjliggöra  sådana 
saker.
KF har funnits i över 100 år och också varit en 
 politisk kraft genom decennierna. Är det en börda 
eller en styrka när ni försöker gå framåt? 

– Överlag är det en styrka. Vi har lyxen att inte 
vara ute efter att tjäna miljarder och skapa bonusar 
till  cheferna. Allt överskott återinvesterar vi i kund- 
upplevelsen och i samhället. Vi ska förbättra männ-
iskors liv, göra livsmedelsförsörjningen mer hållbar, 
underlätta att leva hälsosamt… Vi ska helt enkelt för-
ändra den svenska matbranschen. Det är stort. 
Hur kommer jag att handla på Coop om fem år? 

– 80 procent av det du handlar i butik kommer 
vara färskvaror och resten körs hem till dig. Antagli-
gen med drönare, om juridiken tillåter det. Om fem år, 
nej om tre år, ska Coop ha den bästa kundupplevelsen 
i världen för att handla mat. Jag jämför mig inte med 
svenska konkurrenter alls – vi ska bli bäst i världen.
Kommer Coop ha färre butiker om några år? 

– Jag skulle tro att butiksnätet kommer att centrali-
seras, ja. De butiker som finns kvar kommer vara upp-
levelsecenter snarare än lokaler med en massa gång-
ar med hyllor med torrvaror. Men sedan tror jag att vi 
kommer att ha många rullande satellitbutiker också 
som kör omkring. Tänk Glassbilen.
Och om 20 år då?

För första gången under intervjun blir Amer 
Mohammed svarslös.

– Oj. Kan du ens tänka så långt fram? 20 år, det är 
omöjligt. Men okej, jag tror att virtuella butiker 
 kommer vara vanliga då. Att du sätter igång dina 
 smarta linser och så är du plötsligt i en helt special- 
anpassad butik som är uppbyggd bara för dig. Kanske. 
20 år är svårt alltså!

Det är fredag eftermiddag, solljuset blir allt blekare 
utanför konferensrummets fönster. Amer ska snart 
hem till sin fru och son, laga fisktacos och ha fredags-
mys. Men det finns en sista grej Amer gärna vill prata 
om innan vi skiljs åt, en personlig käpphäst:

– Jag tror att det vore så jäkla bra för Sverige om vi 
kunde komma förbi den här grejen att ingen vågar 
misslyckas. Jag tror inte att vägen till framgång är 
att man aldrig misslyckas, utan att man misslyckas 
 snabbare än konkurrenterna och lär sig längs vägen. 
Det försöker jag ingjuta i mitt team. Testa – vad är det 
värsta som kan hända? Saker fastnar ofta i långbänkar, 
det ska förankras och många ser mest problem. Det gör 
inte jag, jag ser möjligheter.
Att våga misslyckas kräver självförtroende. Hur 
fick du självförtroendet till den här attityden? 

– Jag vet helt enkelt vad jag är duktig på och inte.  
Jag är riktigt vass på att programmera och bygga saker 
men jag förstår också vad jag behöver ta hjälp med. 
Men visst, jag kan säkert upplevas som lite arrogant, 
säger Amer och ler.

Precis som Michael Jordan, vill man nästan lägga 
till. Ù

PETER HAMMARBÄCK är journalist och har sedan 
1998 drömt om ett kylskåp som själv beställer mjölk  
när den är slut. Halva hans släkt jobbade på Domus  
i Fagersta.

Stora visioner. 
 Coops digitala  
erbjudande ska bli 
bäst i världen, inte 
bara i  Sverige, 
 konstaterar Amer 
 Mohammed.

Vi måste våga 
testa. Vad är 
det värsta som 
kan hända?

”



Från världsekonomi till det  privata;  
2020 var ett prövande år på alla plan. 

Här berättar vd:arna i KF om isolering 
och digitalisering, om investeringar, 

omställning – och stolthet.

 text TERRI HERRERA 
foto JANN LIPKA
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Stolthet 
och lärdom



årets medarbetare

Det har länge stått klart att Vår Gård behöver 
ändra fokus och även vända sig till privatkunder. 
Vi fick  igenom hela investeringsplanen för detta i 
 december 2019 och första kvartalet 2020 gjorde 
vi en prioritetsordning för investeringarna. Sedan 
slog coronan till, och 90 procent av alla konferenser 
avbokades.

Vår Gårds ledning och styrelse bestämde ganska 
snart att enda vägen ur krisen var att hålla fast vid 
den lagda planen. Därför har vi kunnat inviga både ett 
nytt bageri och ett välbesökt vinkafé under  hösten. 
Med små medel gjorde vi även anpassningar som 
krävdes här och nu. Vi drog ner på våra erbjudanden, 
Skärtofta stängdes tillfälligt och verksamheten 
 flyttades ner till lobbybaren så att boende i närheten 
kunde komma hit på allt från träningsluncher till 
distansarbete. 

Vi har länge pratat om att Vår Gård behöver mer 
 lokal förankring, nu blev det verklighet fortare än 
vi anat. Snart hade vi uppåt 100 besökare per dag, 
medan restauranger inne i Stockholm ekade tomma.

Däremot är intäkterna inte desamma som tidigare.
En av ljuspunkterna under det här märkliga året har 

varit det stöd och den tillit vi har fått från KF:s ledning 
och vår egen styrelse. 

Det tyngsta har varit att se oron hos personalen 
som har fått hantera både pandemin och en tuff 
 förändringsresa på Vår Gård. Då hjälper det att stanna 
upp och summera vad vi har åstadkommit på så kort 
tid. Vi har strukturerat om vårt arbetssätt, renoverat, 
ändrat våra erbjudanden och hittat en ny målgrupp. 
Och vi har engagemang och kraft kvar! Vår Gård är en 
 fantastisk plats. Att ge upp existerar inte. Vi ska göra 
våra ägare och kooperationen stolta.

2024 fyller Vår Gård 100 år. Då ska vi leverera ett 
 positivt resultat och fira med att omsätta 100 miljoner. Det 
är ett ambitiöst mål, men jag är säker på att vi fixar det. 

” Min grundfilosofi är att man måste må bra för att kunna 
fungera på jobbet. Jag försöker därför hitta en balans i 
att äta sunt, röra på mig och sova bra. Det är mina 
grundpelare för att stå stadigt i vardagen, inte minst det 
här året. Men jag är inte alltför sträng, jag har svårt att 
avstå från Vår Gårds lussebullar i december.”

     Kadi Upmark, vd Vår Gård

”Att ge upp existerar inte”
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årets medarbetare

Min grundfilosofi är att man måste må 
bra för att kunna fungera på jobbet. Jag 
försöker därför hitta en balans i att äta 
sunt, röra på mig och sova bra. Det är 
mina grundpelare för att stå stadigt i var-
dagen, inte minst det här året. Men jag är 
inte alltför sträng, utan har svårt att avstå 
från Vår Gårds lussebullar i december.

Det är klart att det har varit ett bekymmersamt år, men 
ur prestationssynpunkt blev 2020 bra. Strategin kring vår 
transformering och renodling av bankens verksamhet, som 
startade 2018, har fortsatt och utvecklats helt enligt plan. 

Att samtidigt avveckla gammalt och bygga nytt är 
en  utmaning, en anspänning för organisationen och en 
 operationell risk. Men det gick bra. Trots digitalt arbete 
 hemifrån har teamet visat på stor motivation och genom-
förandekraft. Inom IT-utveckling har produktionstakten 
faktiskt varit högre än vi hade räknat med.

För våra kunder märks förändringarna genom att  banken 
numera bara tillhandahåller två produkter: in- och ut- 
låning. Vi har även blivit helt digitala. Det krävs inte längre 
någon pappersexercis för att bli kund, allt som  behövs 
är ett mobilt bankID. Så nu har vi kommit ifatt  andra 
på  marknaden och siktar på att snart ha ännu bättre 
 erbjudanden och service. 

Vår roll har förändrats. Vi har gått från att vara en stöd-
jande part av kärnverksamheten till att bli ett finansiellt 
innehav. Med en tydligare definition och ett tydligare upp-
drag kan vi på ett bättre sätt än tidigare skapa en kommer-
siell företagskultur inom banken. 

En utmaning har varit att driva vårt värdegrundsarbete 
på distans. Våra mätningar visar att våra medarbetare är 
mycket mer nöjda och mer lojala än tidigare. Men den ut-
vecklingen hade nog varit ännu tydligare om vi hade kunnat 
arbeta närmare varandra.

Resultatet för 2020 påverkades negativt av pandemin, 
något vi bedömer kunna ta igen under 2021 och 2022. I 
 övrigt har vi levererat på transformationsstrategin till näst-
intill 100 procent. Så när vi summerade vårt år inför jul- 
ledigheten var det i väldigt positiv anda. Det finns ett stort 
värde i att vi gör det vi har sagt. Det skapar stolthet, tro- 
värdighet och engagemang inom organisationen. 

Vi går in i ett 2021 där finansieringen för kommande års 
tillväxt är säkrad. MedMera Bank har en mycket ambitiös 
tillväxtagenda på utlåningssidan, vi ska växa i en takt som 
få konkurrerande aktörer gör. Under 2021 räknar vi också 
med att avsluta transformationen genom att färdigställa 
byggandet av bankens nya infrastruktur. 

   Manfred Krieger,  vd MedMera Bank

”Vi levererade till hundra procent”

” Jag tycker att det är kul och blir fantastiskt gott med en sous 
vide-cirkulator. Det är ett utmärkt och allsidigt instrument  
i köket. Ska något tillredas till 51,2 grader så blir det så på 
 decimalen. Maten blir perfekt och man kan – nästan – inte 
misslyckas. Speciellt fisk håller ihop på ett snyggt sätt.”
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årets medarbetare

Förra året vid den här tiden konstaterade min företrädare Christian 
Wijkström att 2019 präglats av pris, team och förvärv. 2020 kan 
sammanfattas med ord som pandemi, avyttringar och omställningar. 

Det har varit ett otroligt intensivt år. Under 2019 förvärvade vi 
Netto och nu har vi ställt om samtliga 150 butiker till Coop. Hälften 
har avyttrats till olika konsumentföreningar, vilket har varit en resa 
i sig. Vi har även genomfört en större fastighetstransaktion med 
110 fastigheter. Affären slutfördes precis innan pandemin tog fart 
och påverkade de finansiella marknaderna. Under året har logistik- 
verksamheten och kontoret i Falkenberg stängts och dessa funktio-
ner har integrerats i bolagets övriga verksamhetsområden.  

I slutet av februari och början av mars prövades vår organisation 
rejält då kunder bunkrade varor, framför allt i Stockholmsregionen 
i våra stora butiker. Perioden var ansträngande för våra med- 
arbetare och leverantörer då försäljningen under denna period 
var som julhandeln. Vi klarade av detta på ett fantastiskt sätt. 
Samarbetet fungerade utmärkt inom bolaget och i vårt syster-
bolag som hanterar logistiken till våra butiker. Samtidigt såg vi 
den omvända effekten i innerstadsbutiker som främst säljer till 
kunder på väg någonstans. Störst blev effekten i de butiker 
som ligger i anslutning till allmänna kommunikationer, som 

 exempelvis Centralstationen. 
CBS har haft en fantastisk utveckling vad gäller onlineförsäljning. 

Vi lyckades utöka kapaciteten i vår så kallade darkstore och har fler-
faldigt utökat vårt Coop Hämta-koncept där vi plockar varorna som 
kunderna sedan kommer och hämtar. Vi ser ett fortsatt ökat intresse 
från våra medlemmar att nyttja dessa tjänster. Coop Hagastaden 
öppnades efter sommaren och är en konceptbutik där vi testar olika 
moduler för försäljning samt nya digitala innovationer.  

Jag är otroligt stolt över vår personal i butikerna och den förmåga 
som organisationen i övrigt visat under detta exceptionella år. CBS har 
därtill nått de finansiella mål som satts upp. 

Eftersom vi fortsatt är mitt uppe i pandemin så är det svårare än 
normalt att få klarhet i vad som väntar oss. Vi måste vara lyhörda och 
lyssna på våra medlemmar och kunder för att möta dem på bästa 
sätt. Det vi vet är att vi ska välkomna vår nya vd, Meta Persdotter, 
 under året. 

      Fredrik Brandel, tf vd Coop Butiker & Stormarknader (CBS)

”Ett otroligt intensivt år”

” Jag gillar fisk- och skaldjursrätter, som 
 havskräftor och bouillabaisse, därför har jag 
valt dessa bestick. Favoritkokboken är 
 ”Fredriks skaldjur” av kocken Fredrik  Eriksson 
– den passar ju också bra till mitt namn.” 

40 KF årsredovisning 2020



Just i år är jag extra stolt över att vara vd på Vi 
Media. Det här året har det varit särskilt tydligt 
att vår snabba, öppna och vänliga företagskultur 
 fungerar. För visst har det varit tufft med vikande 
annonsintäkter, inställda evenemang och vilande 
reseklubb, men vi har hållit modet uppe, tagit an-
svar och stöttat varandra hela tiden. Och mitt i allt 
har vi – trots att vi inte träffats fysiskt – lyckats vara 
kreativa och skapat mängder av god journalistik. 

Tack vare det har våra prenumerationsintäkter 
under året överträffat budget, för såväl Vi och Vi 
Läser som digitala Vi. Jag är enormt tacksam över 
att vår fina digitala tjänst – vi.se med tillhörande 
app – var redo att börja säljas i februari. Vi har med 
råge nått målet för antal digitala medlemmar och 
gensvaret är mycket positivt. Jag har pratat om 
vår digitala utveckling i flera branschsamman-
hang. Att vi lyckats dra nytta av vår långa historia i 
ett  digitalt projekt och att vi är först i Sverige med 
att ha all journalistik som ljud intresserar många. 
Vi har också fått priser: KF:s digitala årsredovisning 
belönades med Publishingpriset och vi.se tog plats 
på IDG:s eftertraktade topp 100-lista för landets 
bästa sajter.

Vi Medias sätt att hantera pandemin ger råg i 
ryggen när vi nu ska fortsätta bemästra vår under-
liggande kris – den strukturomvandling från print till 
digitalt som påverkar alla tidningar och tidskrifter 
världen över. 

     Unn Edberg, vd Vi Media

”Vi står starka i krisen”

”Sötpotatis är min favoritråvara 
som passar fint i vinterhalvårets 

soppor och grytor. Men allra godast 
blir den i en paj. Mitt bästa recept 

innehåller kummin, muskot och 
 salvia och finns på coop.se. Den 

 lagar jag så ofta att barnen börjat 
tröttna.”
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xxxxx

     Helena Liljedahl, vd KF Fastigheter

”Vi är helt rätt i tiden”
Fastighetsbranschen brukar ofta påverkas starkt av kriser, som exempel-
vis Lehmankraschen, men nu har det gått att fortsätta enligt plan om vi 
bara har arbetat mer digitalt. 

Under hösten kunde vi dessutom träffas utomhus där vi har våra 
 projekt. Alla hittade nya lösningar. Numera har vi fler gemensamma 
 möten i teamet än vi hade när vi satt på samma kontor, så i slutänden har 
vi lärt oss mycket av det här året, och delar av vårt nya arbets-
sätt kommer vi säkert att behålla. 

En stor stolthet har varit att alla KF Fastigheters med-
arbetare och konsulter hela tiden har hittat nya vägar 
framåt. Jag är självfallet också stolt över att vi har 
l evererat det vi ska. Vi har gjort ett fantastiskt bra år.

När det gäller våra projekt så rullar allt på.  
Vi har under året påbörjat detaljplaner  
i Backaplan i Göteborg och Kungens kurva 
i Huddinge. I Vinsta i västra Stockholm 
har vi startat ett planprogram, vilket 
är steget före detaljplan, och i Bro 
Mälarstrand ligger fokus på stora 
infrastrukturinvesteringar. 

I just Bro Mälarstrand ser vi nu hur 
ett samhälle växer fram och i maj 
2020 flyttade de första boende in. 
Det är inspirerande att kunna jobba i 
olika skeden i flera projekt samtidigt, 
från planering av nya stadsdelar till att 
se hur nya samhällen växer fram.

KF Fastigheters mål för 2021 är att på-
börja utvecklingen av den södra delen av Bro 
Mälarstrand, den del som ligger närmast 
Mälaren. Tanken är att skapa ett nytt bolag 
tillsammans med en extern partner för att 
bygga bostäder. 

Förut ansågs Upplands Bro ligga på 
 gränsen till för långt från Stockholm city. I 
dag, efter ett år av pandemi, tycker man att 
det ligger på ett mer lagom avstånd: folk kan 
lätt ta sig till Stockholm, men ändå bo i en 
 f antastisk natur och slippa trängseln. Och så 
kanske man har råd med ett rum till eller plats 
för hemmakontoret. 

Det känns helt enkelt som om vi hamnat 
helt rätt i tiden med det projektet. Överlag blir 
 bostadstrenderna post corona intressanta att 
se. 

”Det här österrikiska keramikfatet har jag 
haft i hela mitt vuxna liv. Det är väldigt vack-

ert att ha framme och att servera mat på. 
Det påminner mig om härliga, roliga resor 

och frisk luft i alpmiljö. Något som är extra 
viktigt att drömma sig bort till nu.”
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xxxxxårets medarbetare

    Magnus Johansson, vd Coop Sverige

”Det har varit ett enormt tryck”
Hur beskriver man det gångna året på ett bra sätt? Vi har haft samma ut-
maningar som alla andra med höga sjukskrivningstal och nya arbetssätt till 
följd av pandemin. Samtidigt har Coop sällan presterat så bra, inte minst 
den andra halvan av året och i mars–april. Toalettpappersbunkringen 
kommer väl ingen att glömma. Egentligen var produkterna aldrig slut, det 
var bara omöjligt att få ut dem tillräckligt snabbt. 

I takt med att folk har börjat arbeta hemifrån så har lunch- 
restaurangerna drabbats, medan vi har fått en fantastisk försäljnings- 

uppgång under vardagarna.
Men vi har inte bara sett hur pandemin påverkat konsumtio-

nen av olika varor, utan kunderna handlar på ett annat sätt. 
Det har varit en enorm ökning av försäljningen hos våra stor-

marknader och ett stort tryck på våra online- 
butiker. Coop växlade upp kapaciteten gång 

på gång och riktade därtill kapaciteten till risk- 
grupper, som ett samhällsansvar. Vi behöver hjälpa 

dem som inte kan ta sig till butiken. 
I dag är snittkunden online äldre än snittkunden i 

butik. När 65+-gruppen har börjat handla på nätet är 
det ett stort steg in i framtiden. 

Det har varit ett brytpunktsår både i självförtroende 
och hur man ser på vår förmåga. När det var som  tuffast 

klarade vi det samhällsuppdrag som vår bransch har. 
Och vi har därtill tagit mycket större marknadsandelar än 

vi hade räknat med. Det traditionella Coop har inte gått så 
här bra på flera decennier. Självklart har det med pandemin att 
göra, men vi har också gjort en rad åtgärder det senaste året 
kopplade till varumärket och erbjudandet. 
Det här året har verkligen gett oss en möjlighet att utnyttja ny 

teknik, kunna leverera på ett helt annat sätt och bygga lojalitet. Nu 
måste Coop försvara volymen vi fått till oss från restaurang- 
sidan. Hur ska kunderna fortsätta att se oss som det självklara 
 valet att handla lunch hos? 

Inför 2021 är det oerhört svårt att förutspå kommande 
 konsumtionsmönster. Hur mycket påverkan kommer corona att 
ha på köpbeteenden och vad blir det nya normala efter det? 

Målet är att fortsätta växa. Det finns stora automatiseringar 
och digitalisering som måste till de kommande åren. Vi har 
 otroligt mycket planer. 
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”Vi har lanserat en köksserie i samarbete med Lotta Lund-
gren och det här är hennes egen favorit i serien. Den klar-
gula skärbrädan har attityd och är väldigt funktionell: enkel 
men robust. Jag använder den varje helg och vi valde också 
att ge den i sommarpresent till alla våra anställda.”



årets medarbetare

     Marie Nygren, vd KF

”2021 kommer att bli bra”
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Det har varit ett annorlunda år där vi har klarat en kris och samtidigt 
byggt och investerat inför framtiden. 

Man kan inte vara nöjd med ett minusresultat, men med de insatser 
som har gjorts över hela Sverige. Våra medarbetare har klivit fram och 
presterat på topp. Framför allt har man kunnat se ett bra lagarbete 
och en imponerande uppfinningsrikedom. Det gör mig stolt och glad. 

Under 2020 har KF skapat en strategisk plan, tagit fram vår nya  
vision och ringat in ett antal områden som vi ska lägga extra  
fokus på: medlem, gemensam kultur, finansiell stabilitet och relevant 
kommunikation.

Vi ska också bli mer värderingsstyrda. Oavsett var i verksamheten 
man jobbar så ska man uppfattas som välkomnande, inspirerande, 
modig och ansvarstagande. Nu är planen satt och vi har börjat verk-
ställa den på riktigt.

Ett svårkontrollerat orosmoln är vad som kommer att hända 
med den finansiella stabiliteten i samhället. Hur påverkas våra 
kunder – och hur förändras deras konsumtionsbeteende och 
matvanor? Just nu skissar vi på planer utifrån olika scena-
rier för att snabbt kunna anpassa oss. 

Trots den oklara utvecklingen ser jag fram emot 
2021 och tror att det kommer bli ett bra år. Vi har  drivit 
mycket utveckling under 2020 som nu kan börja ge 
 resultat på marknaden. KF har massor med bra  saker 
på gång, inte minst Scan & pay-satsningen och vår 
hållbarhetsdeklaration. 

Målsättning inför det kommande året är att …
… våra medlemmar uppskattar det goda mötet.
… vi får fler aktiva medlemmar.
… vi tar rejäla kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete.
… vi utvecklar vår gemensamma kultur tillsammans.
… KF blir mer finansiellt stabilt.
Det är tydliga och ambitiösa målsättningar. Jag är säker på att 

de kommer att uppnås. För drygt ett år sedan satte vi upp en rad 
mål för 2020 och i december kunde jag pricka av nästan alla – trots 
att det har varit ett extraordinärt år. 

Det är min övertygelse att när man sätter upp tydliga och lång- 
siktiga mål – samt delmål för varje år – så börjar krafterna att verka i 
riktning mot dem. Det gör de nu. 

”Jag älskar tomater! Både att äta dem och att odla dem. Om jag bara fick välja 
en enda sak att äta resten av livet så skulle det vara tomater. Jag  gillar att äta 
dem som de är, med bara lite örtsalt på, men en pasta  pomodoro med nyskör-

dade tomater, vitlök och olja är också svårslagen.”
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Det skulle bli ett riktigt bra år. Sedan slog covid-19 till och den 
värsta krisen i Vår Gårds historia var ett faktum. Nu blickar 
medarbetarna tillbaka på ett 2020 präglat av chock, laganda  

– och en stark överlevnadsinstinkt.
text TERRI HERRERA  

foto MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

KF årsredovisning 2020

Vinna 
eller försvinna

Vår Gård har ägts och drivits 
av KF sedan 1926 och består 
av flera byggnader. Den 
 kanske mest spektakulära 
är Villa Skärtomta.
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våren

CAROLINE WEINESON MINNS den första 
avbokningen. Det var den 4 mars 2020, en riktigt 
snöig dag. De som ställde in var ett stort företag 
med deltagare från bland annat Italien. 

– På kontoret kommenterade vi att det var 
något som främst verkade pågå längre ner 
i  Europa, men att det kanske skulle få vissa 
 konsekvenser även för vår verksamhet. Vi anade 
inte hur enormt omfattande det skulle bli.

De följande tre veckorna beskriver Caroline 
Weineson, försäljningschef på Vår Gård, som 
 fruktansvärda. Snart hade Vår Gård tappat 75 
 procent av omsättningen. 

– Vi fick stänga in oss, stänga av allt och ta hand 
om avbokningarna en efter en, säger hon. Våren 
är generellt en bra period och maj en av våra bästa 
månader på året. Nu var det i stort sett tomt i både 
kalendern och i lokalerna. Vi jobbar hårt för att 
optimera beläggningen och driva in varenda affär. 
Att se allt rasa var direkt smärtsamt. 

I efterhand har teamet pratat mycket, både om 
hur det kändes men också vad de kunnat göra 
annorlunda. 

– Nu fick vi beta av varje enskild situation och 
hann inte skapa någon policy: om vi till exempel 
skulle ta en avbokningsavgift eller föreslå om- 
bokningar. Men man måste också vara snäll mot 
sig själv och inse att man inte kan ha en plan för 
allt. Precis alla blev tagna på sängen av kraften i 
den här pandemin.

På frågan om vad Caroline Weineson person-
ligen velat göra annorlunda kommer svaret utan 
betänketid:

– Nästa gång kanske jag inte tar det så hårt. Alla 
här är så engagerade och baksidan är att man tar 
motgångarna personligt.

REDAN I BÖRJAN AV 2020 stod det klart att 
det skulle bli ett förändringsår på Vår Gård, med 
omfattande investeringar för att öppna verksam-
heten mot privatmarknaden. I januari konstatera-
de vd Kadi Upmark att Vår Gård stod inför en av 
de största utmaningarna i anläggningens historia. 
Hon fick rätt – men utmaningen var en helt annan.

– Precis när vi kommit fram till ett beslut och en 
tydlig investeringsplan slog coronan till. Allt var 
borta som i ett trollslag. Poff!

Mars och delar av april blev riktigt utmanande 
för personalen, inte minst på grund av en konstant 
oro. Vad skulle hända med Vår Gård? Skulle de 
behöva stänga efter nästan 100 års verksamhet? 
Under högsäsong står närmare 90 personer på 
lönelistan och anläggningen har runt 40 fast- 
anställda, varav många har arbetat här i 15–25 år. 

I en föränderlig bransch är det lite av en bedrift 

Att se allt 
rasa var 
smärt-
samt.

att så många föredrar att stanna och utvecklas 
framför att söka sig till nya restauranger,  hajpade 
hotell, andra konferensanläggningar – eller byta 
yrke. Den goda stämningen hos personalen smit-
tar av sig och många företag återkommer år efter 
år. Men nu uteblev gästerna, för första gången 
någonsin.

Under den första krisperioden hade Vår Gårds 
ledning en daglig dialog med styrelsens ordföran-
de Thomas Svensson, som Kadi Upmark beskriver 
som ett stort stöd. Tillsammans bestämde de sig 
för att fortsätta på den inslagna vägen och nyttja 
det dåliga bokningsläget till att renovera. Först ett 
nytt diskrum och renovering av loungen, där både 
ett bageri och en vinbar skulle skapas från grun-
den. Dessutom förverkligades något som de pratat 
om i flera år: Vår Gård öppnade huset för grannar-
na. De boende i närheten bjöds in att distansarbeta 
i lokalerna, äta söndagsmiddag i restaurangen och 
ha affärsluncher i lobbybaren. 

– På rekordkort tid skapade vi en plats där lokal-
befolkningen kan känna ett socialt sammanhang – 
fast med fysisk distansering. Det här hör ihop med 
det jag alltid strävat efter, en lyhördhet  gentemot 
gästerna. Man ser till behovet och anpassar sitt 
utbud därefter, säger Kadi Upmark.

Snart började ryktet om Vår Gård sprida 
sig i Nacka och allt ifrån gymnasieelever med 
 distansundervisning till mammagrupper och små 
startup-bolag fyllde de tomma ytorna. Men de 
 stora konferenserna lyste med sin frånvaro.

–  Intäkterna är inte desamma, däremot har vi 
byggt något långsiktigt – ett förtroende hos lokal-
borna, säger Kadi Upmark.

hösten

I SEPTEMBER ÅTERVÄNDER framtidstron till 
Vår Gård, resultatet av satsningarna börjar synas. 
I receptionen poppar alla nya erbjudanden upp 
på en stor skärm: familjemiddag, lunchyoga, lyx- 
loppis, bakskola för barn, historisk spökvandring, 
våffelbrunch, hybridmöten och dagkontor för 
hemmajobbare. 

Ett stenkast från receptionen står bageri- 
ansvariga Josefine Baumann och konditorn 
 Amanda Andersson i det nyöppnade bageriet och 
ringlar ihop bullar i rasande tempo.

– Allt går fort nu. I fredags skurade vi väggarna, 
dagen efter öppnade vi, säger Josefine Baumann.

Hon ser fram emot att utveckla bageriet och 
dess verksamhet.

– Jag gillar att göra tårtor, så jag vill utveckla 
tårtsortimentet så att boende i närheten kan 
beställa.

Josefines kollega Amanda Andersson har arbe-
tat på Vår Gård i mer än fem år. Även om hon tyck-
er att ovissheten och oron under våren var tuff så 
är hon glad för alla förändringar som genomförs.
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– Det är en stor skillnad mot hur det var för fem 
år sedan. Det är som om jag har bytt jobb. Nu har vi 
 bageriet, den nya loungen med kaféfeeling och massa 
 kunder från Saltsjöbaden. Det är jättekul att få visa 
grannarna att vi finns och vad vi kan.

BAGERIET OCH LOUNGEN med den nya vinbaren 
invigdes den 12 september, men först två dagar senare 
hinner personalen fira sina bedrifter – medan febril 
verksamhet fortfarande pågår i huset. En grupp dukar 
upp bubbel samtidigt som barens provisoriska bänk-
skiva byts ut mot en i marmor. Utanför fönstret back-
ar en kranbil in på gården och män i blåställ baxar in 
tunga skivor. De kryssar förbi gruppen som samlats 
med champagneglas. ”Var är köket?” ropar någon. 
Kadi Upmark höjer sitt glas.

– Hjärtligt tack för er insats under det senaste halv-
året – och för er enorma insats den senaste veckan, 
säger hon och ögonen fylls med tårar. 

– Och jag som inte skulle börja gråta. Vi har skapat 
allt det här tillsammans, vi bygger vår egen framtid. Jag 
vet att vi fixar det här. Skål!

Personalen minglar i ett par minuter innan de rusar 
vidare. Bröd ska bakas, lunch förberedas och bord 
dukas. 

Caroline Weineson är betydligt mer nöjd nu.
– Just nu har Vår Gård ett bra flöde på mindre konfe-

renser, även om det är långt ifrån en normal höst. Flera 
i närområdet har också delvis flyttat sina kontor hit, så 
överlag har vi klarat oss bättre än våra konkurrenter, 
just för att vi ställde om över en natt. Många har stängt 
helt – eller vissa veckodagar – och varslat. Vi har tvärt-
om gasat och nyanställt, säger hon. 

VID SIDAN AV JOSEFINE BAUMANN i bageriet 
ingår även food & beverage-managern Liam Ginnane 
i nysatsningen. Enkelt uttryckt är han ansvarig för 
utvecklingen av kök, servis, bar, bageri och konferens- 
fika. Han kommer från en chefsposition på en av 
 Sveriges mest välrenommerade restaurangkedjor och 
bor i närområdet.

– Jag tycker att det är starkt och modigt att passa på 
att göra alla förändringar just nu, säger han. Samtidigt 
är det begripligt att förändringarna inte har gjorts tidi-
gare. Vår Gård har alltid varit bra på konferenser och 
det har varit fullbokat. 

Extra glad är Liam Ginnane för den nyöppnade vin-
baren, där devisen – liksom i köket – är ”No waste, just 
taste”.

– Vår Gård har en stor och extremt bra vinkällare, så 
vi behöver inte ens köpa in något för att ha en vinbar, 
utan kan jobba med de fantastiska resurser vi har.

Att vara nyanställd och dessutom leda en stor om- 
organisation under en pandemi kan få den mest hård-
hudade att tappa modet. Men Liam Ginnane tror att 
han tvärtom kommer att tänka tillbaka på den här 
tiden med glädje.

– Jag har absolut förståelse för att världen befinner 
sig i en stor kris. Men tack vare krisen fick jag det här 
jobbet. Jag har fått en chans att styra Vår Gård in i 
framtiden, vinbaren och bageriet är bara början. Om 
några år tror jag att Vår Gård kommer att vara något 

Josefine Baumann och 
Amanda Andersson i det 
nyöppnade bageriet trivs 
med alla nysatsningar.

Dags för invigning av nya 
loungen! Många har 
 arbetat extra för att få  
till öppningen.
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1. Alla har inte påverkats lika mycket av pandemin. Naturen är sig lik, 
och trädgårdsarbetet likaså, menar Anders Grönqvist. 2. Numera kan 
de boende i närområdet svänga förbi och köpa Vår Gårds fantastiska 
bullar. 3. Liam Ginnane har skapat en vinbar med hjälp av allt som  
redan finns i vinkällaren. 4. Mattias Hyllengren och Josefine Frej  
förbereder lunch till dagens gäster på Vår Gård.

2

3

4
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igenom detta. Visst har det varit svårt i år, flera har 
gått in i väggen. Då är det viktigt att vara lösnings-
orienterad, så man skapar lugn i stället för kaos. 

MEDAN FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGENS 
tillvaro har ställts på ända så har trädgårdsmästare 
Anders Grönqvist knappt märkt av förändringar-
na alls. Naturen är sig lik, årstiderna likaså. Blom-
mor ska odlas, löv krattas, gräs klippas och grön-
saker skördas. Han har mycket att göra, men är 
nästan aldrig stressad. Dagen innan har han gått 
27 000 steg under arbetstid, personligt rekord. 
Anders Grönqvist har vandrat runt på Vår Gårds 
marker i över 25 år.

– I våras bröt den ena efter den andra ihop där-
inne och det kändes nästan konstigt att jag  kunde 
jobba på helt oberörd. Mina arbetsuppgifter 
 påverkas inte av antalet gäster. Oavsett om det är 
fullbokat eller folktomt på grund av corona måste 
trädgården skötas. Men jag hoppas ju verkligen att 
vi slipper en andra våg. 

vintern

I SEPTEMBER UPPREPAR samtliga vi träffar 
på Vår Gård samma budskap: ”Allt är på väg att 
bli bättre – bara det inte kommer en andra våg.” 
Du som läser det här vet vad som hände. I okto-
ber var pandemins andra våg ett faktum. Den 24 

annat än vad det är i dag. 
Omställningen är dock långt ifrån okomplicerad 

för alla. Vår Gård har alltid varit en konferens- 
anläggning, en traditionell kursgård. Personalen 
är van vid scheman som går från måndag till fredag. 

– På ett sätt är det enkelt att jobba med 
 konferenser när rutinerna väl sitter, säger Kadi 
Upmark. Lite förenklat gör man punktinsatser vid 
fika, lunch och middag och har det ganska lugnt 
däremellan. 

Med den rekordsnabba förändringen har Vår 
Gård numera öppet även helger. Det ska gå att 
beställa fika, dryck och mat från sju på morgonen 
till elva på kvällen. Gästerna som sitter och jobbar 
i lobbyn, äter familjemiddag på helgen eller bokar 
en weekend på hotellet efterfrågar en annan servi-
ce och personalen behöver vara på tårna hela tiden. 

Detta har krävt flera interna diskussioner om 
vilka som är med på tåget – och vad det innebär.

– Jag förstår att det är motigt när man har arbe-
tat här i 20 år och plötsligt måste jobba helgkväll. 
Men alla måste inse att vi har jättetur med våra 
ägare som tror på oss och vill investera, när resten 
av branschen stänger ner, säger Kadi Upmark och 
tillägger att hon tror att hennes pragmatiska per-
sonlighet är en tillgång i kristider. Grundfiloso-
fin är att lugnt och konstruktivt försöka prioritera 
rätt saker i rätt tid.

– Ibland har min envisa utvecklingsvilja dri-
vit folk till vansinne, men i längden har det mest 
varit en styrka. Kalla mig naiv, men jag tror på Vår 
Gårds framtidsvision och att vi kommer att ta oss 

Jag har 
fått en 

chans att 
styra  

Vår Gård 
in i fram-

tiden.

Team Vår Gård. Många 
har arbetat här i 15–20 år 
och brinner för sin 
 arbetsplats.
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november infördes åttapersonersregeln vid allmänna 
sammankomster och 18 december kom förbud mot 
alkoholservering efter 20.00. För Vår Gård innebar det 
återigen avbokade möten och konferenser.

– Några dagar i höstas kändes det tröstlöst, säger 
Kadi Upmark när vi hörs i december. Kraften rann ur 
oss alla, tror jag. Hur länge ska man orka?

Plötsligt ser första kvartalet 2021 mörkare ut än vad 
alla trodde i september. Bokningsläget är ansträngt 
och även privatkunderna vacklar. På plussidan märks 
ett fortsatt fint flöde av hemmajobbare och välbesökta 
luncher i vinbaren. 

– Vi har premiär för vårt nyårspaket och det är full-
bokat. Så det är bara att kliva upp på morgonen, klä sig, 
ta på sig leendet och kämpa vidare. Nu fokuserar vi på 
att bygga om flera av våra enkelrum till dubbel- och 
familjerum. 

Vår Gård har tur i oturen. Redan tidigare år hade 
man – som ett led i miljöarbetet – anpassat sitt fantas-
tiska julbord och minskat på buffén. 

– Nu ringde vi gäster som bokat julbord och frågade 
vad de behövde för att känna sig trygga. Utifrån deras 
svar tog vi bort buffén och har bordsservering med 
bland annat en jullåda med smårätter som ställs fram 
på bordet. Det har blivit uppskattat och vi har, efter 
förhållandena, haft mycket bokningar till julborden.

Men, återigen. Vår Gård saknar intäkter från möten 
och övernattningar. 

– Kraven har onekligen sänkts. Får någon in en dag-
konferens för tio personer så blir det applåder och heja-
rop, säger Kadi Upmark.

FRAM TILLS DECEMBER hade Vår Gård kunnat 
behålla den fasta personalstyrkan – timanställda och 
några enstaka provanställda hade däremot inte kunnat 
arbeta kvar. Nu är Kadi Upmark osäker på framtiden.

– Jag vill ogärna varsla och trodde att vi kunde 
 slippa det. Men allt beror på hur 2021 utvecklas. Just 
nu  räddas vi av att några inte orkat med förändrings-
resan och osäkerheten i branschen. De har sagt upp sig 
för att göra något annat. Andra har sökt tjänstledigt för 
 studier, säger hon. 

Kadi Upmark hoppas och tror att 2021 kommer att 
bli bättre än 2020.

– Men det kommer inte att vara de siffror vi är vana 
vid. Först om två år tror jag läget är fullt stabiliserat. 
Och då har vi ändå åstadkommit den här fantastiska 
omställningen mitt under kristider – och vi har dess- 
utom fått ett stort gäng stammisar i närområdet. 

Vår Gård har många unika styrkor: historien, 
 konsten, naturen, maten, arkitekturen – och 
 personalen. 

– Vi är begåvade med ett starkt team som levererar 
i ur och skur och tar oss igenom både med- och mot-
vind. Vi behöver vara starka tillsammans för att fixa 
det. Det låter som en Instagramklyscha, men så är det. 
Jag vill det här så mycket, säger Kadi Upmark. Ù

TERRI HERRERA är journalist och redaktör och 
 längtar alltid till brorsorna i Spanien. Särskilt nu. 
Hennes favoritkonstverk på Vår Gård är Endre Nemes 
 surrealistiska ”Att spå i kort”.

Experten:  
”Det kommer inte  
bli som förr”
Hur skulle du beskriva läget för mötesbranschen?

– Mötesbranschen har drabbats oerhört hårt, säger 
Sylvia Nylin, vd för Svenska Möten. Våren 2020 var det 
som om rullgardinen drogs ner och även om vissa min-
dre konferenser kom igång under hösten så fortsatte 
alla större möten att avbokas. Sedan de nya skarpa res-
triktionerna trädde i kraft under senhösten har en ny av-
bokningsvåg kommit. Som det ser ut nu blir sannolikt 
våren mycket tuff och min bedömning är att det kom-
mer att ta lång tid innan marknaden återhämtat sig. 
Vi hoppas på en sakta återhämtning, förhoppningsvis 
 under senvåren men troligtvis inte förrän hösten 2021.

Vilka anläggningar har klarat sig 
bäst under pandemin?

– Mindre konferenshotell som 
redan från början haft fokus på 
små möten. Dessutom kan vi se 
ett annorlunda mönster där kun-
der väljer bort centrala lägen och 
prioriterar naturnära platser dit 
man lätt kan ta sig med bil – som 
Vår Gård. 
På vilka sätt har branschen fått 
ställa om?

– Det finns många exempel. 
En hel del gick snabbt över till 
 catering, andra byggde  små 
 studios varifrån man kunde 

sända digitala konferenser – och vissa har haft 
utomhusverksamhet så länge vädret har tillåtit. 
De som har haft möjlighet har vänt sig allt mer 

mot privatkunder. 
Hur kommer detta att påverka branschen på sikt?

– Vi på Svenska Möten gör en årlig trendrapport och 
kan konstatera att allt vi förutspådde i 2020 års rapport 
har slagit in, fast på ett halvår i stället för under en fem-
årsperiod. I grunden handlar det om en omfattande 
strukturomvandling där kundernas beteenden förändras 
och marknaden krymper. I framtiden blir mötena mer 
 interaktiva; fler konferenser kommer att sändas digitalt 
och vi kommer att se fler studioevents där ”talkshows” 
sänds till medarbetare som sitter spridda över landet 
– eller världen. Det kräver ökad teknisk kompetens och 
mycket mer rådgivning till kunden där man skräddarsyr 
events på ett helt annat sätt. 
Vilka blir framtidens vinnare inom mötesbranschen?

– De som redan nu har börjat se över sin produkt,  sin 
strategi och sina erbjudanden – både på kort och lång 
sikt. Det går inte att sticka huvudet i sanden och hoppas 
att allt snart löser sig. Pandemikrisen kanske går att 
lösa, men det kommer ändå inte bli som förr.

Svenska Möten ägs gemensamt av över 130 mötes- 
anläggningar runt om i Sverige, däribland Vår Gård.

Ökad 
teknisk 

kompetens 
krävs.



52 KF årsredovisning 2020

mitt ord

 Vad tänker du på när du hör 
ordet kraft?

– Att man gör saker till-
sammans. Då får man en 
kraft, en riktning och kan 
påverka.

När använder du ordet?
– Ganska ofta eftersom en av mina sto-

ra uppgifter framöver kommer att vara att 
se till att KF tar en ny roll – eller snarare 
 kanske återtar en roll – som relevant aktör i 
 samhällsdebatten och som viktig spelare 
i framtidsdiskussioner. Vi ska bli Sveriges 
 viktigaste konsumentkraft. Vår vision är att 
KF ska vara en aktör som andra vill kommu-
nicera med och en röst för våra medlemmar 
som hörs och spelar roll när beslut fattas. 
Allt detta passar alldeles utmärkt ihop med 
ordet, vi ska vara en kraft att räkna med. 
Hur kan det se ut rent konkret?

– Exempelvis vill vi i butiken satsa ännu 
mer på varor som underlättar att göra både 
hälsosamma och bra val för planeten. Det är 
vad våra medlemmar och konsumenter 
efterfrågar och då ser vi naturligtvis till att 
lyssna på dem. En enskild röst som tycker 
något om klimatet kanske inte spelar så stor 
roll, men när vi är många som tillsammans 
vill påverka hur vår verksamhet fungerar 
och hur vi gör avtryck i samhället så kan vi 
det. 
Har du något exempel när konsument-
kraft verkligen har fungerat?

– Det bästa exemplet är att vi har lyckats 
förut, inte minst när vi startade vår organi-
sation för 121 år sedan. Folk tyckte inte att 
det oligopol som gällde för vissa varor då 
 gynnade konsumenterna. De insåg att det 
enda  sättet att påverka var att gå ihop och 
försöka få till en förändring tillsammans. Så 
startade  konsumentkooperationen. 
När kan ordet missbrukas?

– Om man använder kraft för att 
trycka ner andra – oavsett om det är i 
form av våld, ord eller beslut – eller om 
man  använder den för att fatta beslut som 
 faktiskt skapar negativa konsekvenser. 
Finns det någon person som du tycker 
definierar kraft?

– Förutom min mamma som är min 
 stora förebild så är jag otroligt förtjust i 
Ruth Bader Ginsburg, USA:s före detta 
ledamot i Högsta Domstolen, som dess-
värre gick bort i höstas. Jag tycker att hon 
var fantastisk, en tvärhand hög och tunn 
som en fågelunge, men hon var full av 
kraft och mod och har påverkat vardagen 
för miljoner människor under sin tid som 
jurist och domare. Hon banade väg för att 
det blev accepterat att kvinnor utbildade 
sig och skaffade en yrkeskarriär. Det 
låter helt absurt nu att det var så, men är 
inte längre bort än att det var en omöjlig-
het i början av hennes yrkesliv. Hon var 
 verkligen en banbrytare som såg till att 
förändra något som har bäring på sam- 
hället än i dag.  
Hur kommer kraften in i beskrivningen 
av dig som person?

– Med en diskussionsglad pappa och 
som yngst av sju syskon får man lära sig att 
visa lite kraft för att kunna ta plats. Som 
person vill jag att det jag gör spelar roll, 
oavsett om det är i yrkeslivet eller privat. 
Jag vill helt enkelt lämna jorden en  gnutta 
bättre än vad den var i går. För mig går 
kraft, makt, påverkan och tillsammans 
ihop i en fyrklöver. Har man själv kraft och 
makt har man dessutom en skyldighet att 
se till att andra också får det. Jag tror att det 
är enda sättet att påverka positivt. För då 
blir kraften en tydlig konstruktiv  rörelse 
framåt. Ù

Terri Herrera

För KF:s nya kommunikations- och varumärkeschef  
AnnA WennerstrAnd hör begreppen ” kraft” och ”tillsammans” ihop.  
Hon förknippar orden med en person som påverkade miljontals människor.

Proffs på 
kommunikation
Namn: Anna 
Wennerstrand.

Ålder: 49.

Familj: Man, fyra barn 
och en labrador.

Gör: Är nytillträdd 
 kommunikations- och 
varumärkeschef på 
KF. Sitter i koncern- 
ledningen samt är 
 ledamot i styrelserna 
för Vår Gård, Vi Media 
och Vi-skogen.

Bakgrund: Fick sitt för-
sta journalistjobb på 
Hallandsposten för 
30 år sedan. Därefter 
har hon arbetat med 
press, kommunikation 
och opinionsbildning. 
Kommer närmast från 
tjänsten som ansvarig  
för press, opinions-
bildning och politik på 
Hyresgästföreningen.

KRAFT

För mig går kraft, 
makt, påverkan 

och tillsammans 
ihop i en fyrklöver.
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hållbarhet

Charlotta 
Szczepanowski

Coop har under 2020 samlat in data för 13 000 produkter och  
skapat unika spindeldiagram för varje vara. Kvalitets-  

och hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski är så stolt att hon  
låtit brodera in diagrammet på sin handväska.

Hållbar kartläggning

gränssnitt för den portal där all data samlas – ett jobb 
som har skett i samverkan med Bloomer-företagen, det 
acceleratorprogram som Coop initierade 2019. 

– Samtidigt har vi jobbat med kundupplevelse, hur 
information om Hållbarhetsdeklarationen ska för- 
medlas till kund, säger Charlotta Szczepanowski.

Det är en unik satsning som kommer att förändra 
tillvaron i butikerna. 

– Vissa konsumenter kan förstås tycka att det är 
krångligt. Men våra konsumenter var redan innan för-
virrade över vad som gällde och vilka märkningar som 
egentligen gick att lita på. Hålbarhetsdeklarationen är 
att ta nästa steg och förtydliga hur det verkligen ser ut. 

REAKTIONERNA HAR VARIT  över förväntan – 
från alla håll. Leverantörer hörde snabbt av sig och 
 ville initiera samarbete. Internt har det också kommit 
 positiva signaler om att det finns en stolthet i att Coop 
har tagit steget. 

Dessutom har andra aktörer i branschen framfört 
önskemål om att få vara med och därmed göra hållbar-
hetsdeklaration till norm i branschen. 

– Det verkar helt enkelt som om de här spindel- 
diagrammen träffar rätt, att de lyckas väcka nyfiken-
het och förklara något som är komplext, konstaterar 
Charlotta Szczepanowski.

Detta får hon bekräftat med jämna mellanrum – 
tack vare sin egen handväska. En väninnas dotter 
 broderade spindeldiagrammet som pryder väskan som 
Charlotta Szcepanowski numera alltid bär med sig. 

– Väskan underlättar vardagen, säger hon. Jag får 
ofta visa upp den och förklara hur diagrammen fung-
erar. Att min väninnas dotter fått ännu en beställning 
på en väska från en anställd på Coop säger något om 
att diagrammen förtydligar det vi vill genomföra med 
Hållbarhetsdeklarationen. 

Hon tror också att det säger något om Coop. 
– Jag är stolt och det tror jag även att andra inom 

koncernen är. Coop är ett kooperativ, vi har inga aktie-
ägare som kräver kortsiktiga vinster utan har i stället 
en historia av att driva konsumentfrågor. Det är en god 
grund för att skapa långsiktiga förutsättningar för en 
hållbar utveckling. Ù

Henrik Ekblom Ystén

 A llt började en vanlig dag på kontoret. 
Charlotta Szczepanowski och 
 kollegan Stina Printz diskuterade 
hållbarhet och bekymret med att en-
staka områden prioriteras, medan 
andra förbises eller till och med för-

värras i strävan att vara hållbar på ett specifikt sätt. 
Vad är poängen med att fokusera på klimat- 

påverkan, om man samtidigt glömmer bort eko- 
systemet så att den biologiska mångfalden minskar?

– Jag bad Stina skissa upp i en cirkel hur en svensk 
kyckling placerar sig på en skala från ett till fem inom 
alla de tio hållbarhetsaspekter som samarbetet Håll-
bar livsmedelskedja har enats om är viktiga. 

Resultatet blev en aha-upplevelse och illustrerade 
komplexiteten i hållbarhetsarbetet. Det gav också mer- 
smak. I juni 2020 presenterade Coop Hållbarhets- 
deklarationen, där man föresatte sig att under året samla 
in hållbarhetsdata för alla livsmedel. Dessa skulle sedan 
resultera i ett unikt spindeldiagram per vara, där det 
 tydligt framgår hur produkten står sig i var och en av de 
tio hållbarhetskategorierna. Information som sedan ska 
komma kunderna till del via en streckkod som scannas 
i butik. 

För att ro projektet i hamn krävdes en kartläggning 
av hur varje enskild vara framställs, vad den innehåller 
och vad den sätter för avtryck vid produktionen. 

Totalt rör det sig om 15 000–17 000 produkter. 
– Ett omfattande arbete förstås, men också helt nöd-

vändigt, säger Charlotta Szczepanowski. Just omfatt-
ningen motiverar att vi kan kalla det för en ”deklaration”. 
Coop var en gång i tiden först ut med innehållsdeklara-
tioner på varor. Nu går vi i bräschen för hållbarheten. 

REDAN INNAN SOMMAREN 2020  var till ända 
hade 8 500 produkters data lagts in i portalen, och under 
 hösten kompletterades det med ytterligare några tusen. 

Arbetet har krävt tätt samarbete med leverantörer för 
att samla in nödvändiga uppgifter om deras produkter. 

– Många stora leverantörer har förstås bra koll på sin 
data men det handlar också om att förankra allt inom 
organisationer, kring vad som ska lämnas ut, säger 
Charlotta Szczepanowski.

Parallellt har Coop arbetat med att ta fram 
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Totalt har 15 000–17 000  
produkter hållbarhets- 

deklarerats. Från och med mars 
2021 ska all information finnas 
tillgänglig för kunderna i butik. 
Charlotta Szczepanowski låter 

det unika spindeldiagrammet 
visa vägen.
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Stig Nilsson, styrelseordförande 
för Coop Väst, vid Coop i Lysekil. 
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starkare tillsammans

 E fter fusionen med Konsumentföreningen 
Göta är Coop Väst Sveriges största 
butiksdrivande förening med 174 buti-
ker, cirka 7,3 miljarder kronor i omsätt-
ning och drygt 740 000 medlemmar. 

– De musklerna behöver vi för att 
 kunna utveckla våra butiker och vårt butikskoncept 
framöver och klara de investeringar, inte minst i digi-
talisering, som konkurrensen och framtiden kräver, 
säger Stig Nilsson, styrelseordförande för Coop Väst.

EFTER FUSIONENS VERKSTÄLLANDE är det nu 
ett stort arbete med att synkronisera arbetssätt och 
rutiner i alla IT-system och lönesystem. 

– Att genomföra detta i coronatider med begränsa-
de fysiska möten gör det något mer utmanande. Det 
har verkligen varit rakt in i det nya sättet att träffas, 
där både möten och utbildningar sker digitalt, men all 
personal gör ett helt fantastiskt arbete för att få detta 
på plats, säger Stig Nilsson, som tror att KF:s framtid 
ligger i att föreningsområdena blir större.

– Vi verkar i en av de mest konkurrensutsatta 
 branscherna och då måste man vara i en större familj, 
säger Stig Nilsson.

Samverkan mellan de båda föreningarnas styrelser 
och ägarombud har fungerat bra och när man väl har 
varit framme vid beslut har alla parter känt förståelse, 
menar Stig Nilsson.

– Alla älskade givetvis inte detta, men det var nöd-
vändigt för att stärka vår marknadsposition och klara av 
de investeringar vi har framför oss. Vi har inledningsvis 
mött uppskattning hos många medarbetare ute i Götas 
område som ser fram emot att vi blir en större förening.

STIG NILSSON TROR att fler föreningar kommer 
känna ett behov av sammanslagning för att bli starkare, 
och menar att inte mycket behöver gå förlorat på vägen.

– Visst är det mysigt med små föreningar, men med 
rätt förutsättningar för ägarombuden kan man bevara 
känslan av närhet. Kunderbjudandet mot medlemmar 
och andra kommer fortfarande att vara centralt. Ù

Coop Väst och KF Göta gick i november 2020 samman för att  
stå starkare inför de utmaningar som väntar.

Fusion för framtiden

Konsumentföreningen Göta

Antal butiker: 47 (huvudsakligen  
i Småland och på Öland).

Antal anställda: 900.
Försäljning: 1,8 miljarder kronor (2019).

Coop Väst

Antal butiker: 124 (i västra Sverige).
Antal anställda: 2 500.

Försäljning: 5,5 miljarder kronor (2019).

171 

3 400

7,3

butiker

anställda

miljarder kronor i omsättning
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styrelsemöte i pandemins tid
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Vad är ni mest stolta över att 
verksamheten har åstadkommit  

under 2020?

Leif Linde: Beslutet om strategi för hela KF med kraftfull 
 vision och att driften av butiker ska finnas i föreningarna nära 
 medlemmarna. 👌

Jesper Josbrant: Den blixtsnabba omställningen på alla nivåer 
för att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. ⚡

Maria Rudolphi: Vi har satt en tydlig inriktning i den strategiska 
planen som berör oss alla och även kopplat konkreta aktiviteter 
och mål till den. Tillsammans = förutsättning för framgång.

Kenneth Östberg: Jag är mest stolt över försäljningsutveck-
lingen i våra Coopbutiker. 📈

Kerstin Wallentin: Jag är stolt över alla medarbetare som 
har gjort ett fantastiskt jobb under 2020 med anledning av 
 pandemin, och beslutet att bygga ett nytt helautomatiserat lager 
i Eskilstuna. 👏👏👏

Stig Nilsson: Internationell samverkan och start av 
 lågprisformatet X-tra. 👍

Jan Johnsson: Jag är mest stolt över att vi har tagit fram 
en strategisk plan mot 2025 i stor delaktighet, investerat i ett 
 automatiserat lager och lyckats väldigt bra med försäljning och 
utveckling av online under pandemin. 😀

Håkan Smith: Förutom att dagligen ha en bra fungerande 
 verksamhet under rådande omständighet har vi tagit stora, 
 viktiga och bra beslut som är avgörande för framtiden. 

Britt Hansson:  Att vara styrelseledamot i en verksamhet 
som agerar så fort och sammansvetsat under den pågående 
 världsomfattande pandemin för att säkra medarbetares och 
kunders hälsa – men även tillgången av varor i butikerna – gör 
mig mycket stolt. 😊

Annette Nilsson: Att vi tillsammans lyckats att ställa om och få 
det att fungera när onlineförsäljningen sköt i höjden.

Peter Renkel: Jag är mest stolt över att vi kunnat fatta beslutet 
att bygga vårt nya automatiserade lager. 

Tobias Täpp: Jag är stolt över helheten, hur styrelsen har 
 arbetat under det gångna året. 👍

Caroline Ullman-Hammer: Jag tycker att 2020 har präglats av 
fin energi i  styrelsens arbete att satsa på bra näthandel, och ny 
vision,  affärsplan och strategier som tar oss in i framtiden.
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i korthet

Ljuspunkter under ett prövande år.
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VI HURRAR FÖR …
…  KF:s årsredovisning  
och VI MEDIA 

KF:s årsredovisning har vid två 
 tidigare tillfällen vunnit 
Publishingpriset – en årlig jury
bedömd pristävling för film, 
webbplatser, tidningar, tid 
skrifter, böcker och andra 
trycksaker.

Under förra året blev det tredje 
gången gillt när den digitala ver
sionen av KF:s årsredovisning 
belönades med guldmedalj. 
Juryns motivering:

”För rappt och konkret språk, 
sobert foto och ett extra plus för 
fördjupningsinnehållet.”

I tävlingen belönades Vi Media 
med guld även i kategorin 
Tidningar populärvetenskap, 
där ett samarbete med Svenska 
 litteratursällskapet i Finland 
 resulterade i magasinet Vi Läser 
Finlandssvensk litteratur. Där 
löd juryns motivering:

”För ett initierat och själ-
fullt magasin med tydligt om-
slag,  kreativ inlaga och grafiska 
finesser.”

COOP Om tre år – 2024 – invigs det nya 
hjärtat i Coops varuförsörjning. Den hel- 
automatiserade terminalen i Eskilstuna ska 
göra varuleveranser mer effektiva, säkra 
och miljövänliga. 

Coops nya terminal i Eskilstuna kommer 
att förse 800 butiker runtom i Sverige 
med färsk-, kolonial- och nonfood-varor. 
 Tidigare har dessa varor legat uppdelade på 
lager i Bro och Västerås.

På tomten kommer Coop att bygga två 
egna tågspår där de 600 meter långa Coop- 
tågen kan lasta och lossa flera gånger per 
dag.

– Vi är den enda aktören på svens-
ka  dagligvarumarknaden som kör tåg, 
i dag står de för cirka 35 procent av våra 
transporter. Det är både miljövänligt 
och  effektivt för affärerna, säger Örjan 
 Grandin, vd för Coop Logistik.

Att terminalen är högautomatiserad 

Coops nya supersatsning
Blivande terminalen i Eskilstuna. ”Det handlar om att framtidssäkra  
vår effektivitet och konkurrenskraft”, säger Örjan Grandin.

innebär att den kan vara igång dygnet runt, 
året om, med hjälp av robotar. 
Från höglagret till sorterings- 
anläggningen kommer nästan 
700 robotar att arbeta. 

Örjan Grandin beskriver hela 
maskineriet som en avancerad form 
av Tetris.

– Maskinen vet hur den bör 
 stapla varor, så att den inte ställer tunga 
varor på sköra varor. Den vet precis var allt 
finns och hur den ska lasta för att minimera 
luft i pallarna så att vi kan få plats med 
mer och således minska transporterna 
 ytterligare.

Automationen kan också underlätta för 
butikerna. Dels görs allt spårbart, så att 
man vet exakt vad som är beställt och var 
det ligger. Dels kan robotarna lasta  utifrån 
hur respektive butik ser ut, för att göra 
uppackningen så enkel som möjligt. Ù

Örjan Grandin
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kf fastigheter I oktober sålde KF Fastigheter 
Sjötelegrafen i Nynäshamn till Elisby Fastigheter AB. 

Sjötelegrafen är en handelsfastighet med en ut-
hyrbar yta på 30 500 kvm och rymmer ett stads-
delscentrum och ett kontorshotell. Bland 
 hyresgästerna finns ICA Maxi, Dollarstore, 
Friskis & Svettis, Jysk och Elon.
– Det känns mycket bra att lämna över 
Sjötelegrafen till Elisby Fastigheter, som har er-
farenhet av att förvalta och utveckla denna typ 
av handelsfastigheter. I och med affären sätter vi punkt 
för vårt uppdrag att sälja av KF:s handelsfastigheter och 
vi flyttar nu allt fokus till vår utvecklingsportfölj med 
bostäder och stadsutvecklingsprojekt, konstaterade 
Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter. Ù

KF Fastigheter sålde 
Sjötelegrafen i Nynäshamn

Karin Sundgren.

Sverige,  
vi har ett  
resultat

65 sidor om  
året som gick

Helena  
Liljedahl

Vår Gård – årets nytänkare
Vår gård I november stod det klart att Vår Gård 
vid prisutdelningen av Svenska mötespriset vunnit i 
 kategorin Årets nytänkare, för middagskonceptet No 
Waste, Just Taste. Så här löd juryns motivering:

”Bakom det hållbara middagskonceptet No Waste, 
Just Taste står Vår Gårds kockar Karin Sundgren och 
Karin Lindberg som lagar en flerrättersmiddag på en-
bart överblivna råvaror. Gästerna bjuds på en spännan-
de och annorlunda middag. Tanken är att lyfta vikten 
av minskat matsvinn och ta vara på de råvaror vi ofta 
har i kylen. Under middagen finns kockarna på plats för 
att ge tips på hur vi kan laga soppa på en spik och skapa 
de mest smakfulla rätterna på ett kul och enkelt sätt.” Ù
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förvaltningsberättelse

K
ooperativa Förbundet (KF) är 
ett förbund i form av en ekono-
misk förening med konsument-
ägda företag och föreningar som 
uppdragsgivare. KF har som syf-
te att skapa ekonomisk nytta till 

de enskilda individer som är medlemmar 
och samtidigt göra det möjligt för medlem-
marna att genom sin konsumtion bidra till 
en hållbar utveckling för människor och 
miljö. En idé som sammanfattas i verksam- 
hetsidén ”Tillsammans gör vi en bättre 
affär” och vår vision Sveriges viktigaste 
 konsumentkraft.

Medlemmarna i KF består av direkt-
anslutna medlemmar, 28 konsument- 
föreningar, 5 OK-föreningar, Fonus samt 
Folksam Sak och Folksam Liv. KF är 
 Sveriges enskilt största kooperativa förbund 
räknat till antal medlemmar. Genom de 

ägardirektiv.  I dotterbolagens styrelser 
har en ledamot från KF tillsatts som har ett 
särskilt ansvar för investeringen och för 
att ägardirektivet implementeras i bola-
gens strategiska och operativa planer. 
 Ägaransvarig rapporterar till KF:s vd och 
ansvarar även för uppföljningen av respek-
tive verksamhet. KF:s huvudsakliga upp-
gift är att utveckla den konsumentkoope-
rativa dagligvaruhandeln och arbeta för att 
visionen och verksamhetsidén förverkligas. 
Instrumentet för detta är ägardirektiven.

DETALJHANDEL

	aCoop Sverige  ansvarar för varuinköp, 
kategoristyrning, varuförsörjning och 
 centrala funktioner för e-handelsverk-
samheten gentemot de butiker som drivs 
av Coop Butiker & Stormarknader och av 
konsumentföreningar. Därutöver ansvarar 

Verksamhet

28 konsumentföreningarna och de direkt-
anslutna medlemmarna i KF samlas över 3,7 
miljoner konsumenter. Under 2020 har föl-
jande funktioner ingått i moderföreningen: 
Strategi, Kommunikation och Varumärke, 
Ekonomi, Förbund och Strategisk HR.

KF:s verksamhet bedrivs via dotter-
bolag, 2020 sysselsatte koncernen 5 498 
(6 617) anställda, varav 2 904 (3 587) 
 kvinnor och 2 594 (3 030) män. Minsk-
ningen av antalet anställda mellan åren 
beror i huvudsak på Coop Butiker & Stor- 
marknaders avyttring av omställda Netto-
butiker till konsumentföreningar.  

KF:s roll är att vara både ett förbund och 
ägarbolag för de bolag som ingår i kon-
cernen, innebärande att ramar och finan-
siella mål sätts för respektive verksam-
het. De ramar och finansiella mål som KF 
 ställer på respektive dotterbolag beskrivs i 

KF EKONOMISK FÖRENING

DETALJHANDEL

Coop Sverige AB
Coop Logistik AB 
Coop Butiker & 

Stormarknader AB
Coop Vardagshandel AB

BANK

MedMera Bank AB

FASTIGHETER

KF Fastigheter AB

KONFERENS & MEDIA

Vår Gård  
Saltsjöbaden AB

Vi Media AB
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förvaltningsberättelse

Coop Sverige för medlemsprogram, 
 formatstyrning och marknadsföring för 
samtliga Coopbutiker. Coop Sverige till-
handahåller även tjänster inom ekonomi, 
kommunikation, HR, hållbarhet, säkerhet 
samt IT till andra KF-bolag såväl som till 
konsumentföreningar.
	aCoop Butiker & Stormarknader  bedriver 

dagligvaruhandel i 325 butiker under varu-
märket Coop och Stora Coop. Verksam-
heten är främst koncentrerad till Stock-
holm, Mälardalen och sydöstra Sverige. 

FASTIGHETER 

	aKF Fastigheter  utvecklar, förädlar och 
avyttrar fastigheter. Fastighetsportföljen 
består av förvaltningsfastigheter, större 
utvecklingsfastigheter och markinnehav. 
Fastighetsportföljens marknadsvärde 
beräknas uppgå till ca 0,9 miljarder kronor.

BANK 

	aMedMera Bank  tillhandahåller spar- och 
låneprodukter till privatpersoner. Banken 
ansvarar även för KF-koncernens Treasury -
funktion.

KONFERENS & MEDIA

	aVår Gård Saltsjöbaden är en högprofile-
rad konferens- anläggning belägen i Saltsjö-
baden nära Stockholms city. Vår Gård har 
under ett flertal år erhållit utmärkelser för 
sin  service och kundnöjdhet, vilket visar 
på verksam- hetens höga kvalitet och fram-
gångsrika kunderbjudande. Under 2020 
har Vår Gård lanserat ett flertal produkter 
för  privatmarknaden.

	aVi Media producerar och ger ut  Tidningen 
Vi, ett magasin om kultur och samhälle 
samt Vi Läser, ett magasin om böcker. 
Utgivningen av Tidningen Vi och Vi Läser 
sker både digitalt och i pappersform. Före-
taget driver även uppdragspublicerings-
verksamhet samt rese- och eventverksam-
het. Ett av flera bevis på verksamhetens 
höga kvalitet är att Vi Media och dess per-
sonal vunnit ett flertal priser under åren, 
senast Publishingpriset för bästa digitala 
årsredovisning. Ù

Minskningen av 
 antalet anställda 
mellan åren beror 
i huvudsak på 
Coop Butiker & 
Stormarknaders 
 avyttring av om
ställda Nettobutiker 
till konsument
föreningar.
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U
nder det gångna året har 
 pandemin som drabbade 
 Sverige och världen påverkat 
koncernen i väsentlig grad. 
Effekterna av ändrat konsum-
tionsmönster och införande 

av nödvändiga restriktioner i samhället 
har inneburit stora påfrestningar för varu- 
försörjning och butiksverksamhet.

I koncernens konferensverksamhet har i 
stort sett samtliga företagskonferenser 
avbokats efter pandemins utbrott med 
 stora omställningar som följd. 

Våra medarbetare har genomfört ett ena-
stående arbete för att klara livsmedelsför-
sörjningen och genomföra de omställningar 
som varit nödvändiga i våra verksamheter. 

2020 har varit ett intensivt år och utöver 
effekter av pandemin kan följande händel-
ser i våra dotterbolag nämnas:

	aCoop Butiker & Stormarknader 
 avyttrar 110 fastigheter som ingick  
i Nettoförvärvet.
	aCoop Logistik beslutar att uppföra ett 

helautomatiserat lager i Eskilstuna för 
torra och färska varor. 
	aCoop Sverige genomför en omorgani-

sation som syftar till att effektivisera och 
kompetensväxla.
	aCoop Sverige introducerar hållbarhets-

spindeln och 15 000–17 000 varor hållbar-
hetsdeklareras. 
	aCoop Sverige lanserar betal-  

appen Scan & Pay.
	aCoop Butiker & Stormarknader 

 avyttrar 76 omställda Nettobutiker till 
konsumentföreningar.
	aMedMera Bank lanserar nytt sparkonto 

för privatpersoner.

	aKF Fastigheter avyttrar köpcentret i 
Nynäshamn.
	aVi Media färdigställer digitaliserings-

projekten och kommer in på IDG:s topp 
100-lista med vi.se.
	aVår Gård öppnar café och vinbar och 

 färdigställer renoveringen av restaurang 
Skärtofta. 

I moderföreningen har Leif Linde invalts 
som styrelseordförande i april 2020. Under 
året slutfördes arbetet med ny strategi för 
hela KF-sfären (alla konsumentföreningar 
inklusive KF-koncernen). Strategiplanen 
antogs av KF:s styrelse i september 2020. 

Vidare kan följande händelser i moder-
föreningen noteras:

	aModerbolaget omorganiseras i syfte 
att fokusera resurser på genomförande 
av  strategin, tydliggöra rollen som för-
bund för konsumentföreningar och stärka 
 kommunikationsenheten.
	aKF:s stämma antog ny kod för fören-

ingsstyrning på stämman i april. Koden 
har tagits fram i samarbete med Svensk 
 Kooperation.

Utöver det som nämnts ovan vill vi fram-
hålla följande händelse under inledningen 
av 2021:
	aCoop Sverige AB lämnar svar till Integri-

tetsmyndigheten avseende myndighetens 
beslut om att inleda en granskning av ett 
klagomål som kommit in till dem avseende 
påstådd brist i överföring av personuppgif-
ter till tredjeland via coop.se. Ù

Väsentliga händelser

Våra medarbetare  
har genomfört ett 
enastående arbete 
för att klara livs 
medelsförsörjningen 
och genomföra de 
omställningar som 
varit nödvändiga i 
våra verksamheter.

förvaltningsberättelse
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	a Koncernens nettoomsättning uppgick 
till 38 750 mkr (35 923 mkr). Omsättnings- 
ökningen om 2,8 mdr beror i huvudsak på 
ökad volym i detaljhandelsverksamheten 
som en konsekvens av ändrat konsum-
tionsmönster till följd av pandemin. 

 
 Rörelseresultatet för KF-koncernen upp-
gick till –186 mkr (–242) och resultat efter 
finansiella poster –45 mkr (–74). Årets 
resultat uppgick till –109 mkr (–72). 

Koncernens rörelseresultat har framför 
allt påverkats av strukturella åtgärder 
i samband med omställning och nedstäng-
ning av Nettoverksamheten som förvär-
vades den 1 juli 2019. Kostnaderna upp-
går till ca 300 mkr samt strukturkostna-
der för omorganisation av Coop Sverige AB 
40 mkr. 

Realisationsresultatet uppgick till 163 
mkr (96) och avser främst reavinster från 
fastighetsförsäljningar, inklusive försälj-
ningar inom delägda fastighetsbolag. Rea-
lisationsvinster från fastighetsförsäljningar 
uppgick till ca 156 mkr. 

KF bedömer att koncernen kommer att 
uppvisa ett positivt rörelseresultat, exklu-
sive realisationsresultat, 2021. Ù
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Viktiga händelser 2020:

	a Leif Linde väljs in som styrelseordförande för 
KF-koncernen i april 2020. 
	a Förbundsstämman antar ny kod för 
föreningsstyrning på stämman i april, koden 
implementeras under hösten.
	a Styrelsen antar ny strategiplan för koncernen 
i september 2020. I strategin ingår bland 
annat att överföra butiksverksamhet 
och direktanslutna medlemmar till 
konsumentföreningarna. Verksamheten skall 
fokuseras mot varuförsörjning.
	a Moderbolaget omorganiseras i syfte att 
fokusera resurser på genomförande av 
strategin, tydliggöra rollen som förbund 
för konsumentföreningar och stärka 
kommunikationsenheten.
	a KF räknar med att rörelseresultatet för 2021 
kommer att vara i nivå med 2020 års resultat.

Viktiga händelser 2020:

	a Omsättningsökningen om ca 2 mdr är 
till stor del hänförligt till volymökningar 
inom Stora Coop. Volymökningen kommer 
sig av prissänkningar och förändrade 
konsumtionsmönster som en följd av 
pandemin.
	a De 110 fastigheter som ingick i Netto-
förvärvet avyttras till Cibus Nordic Real 
Estate. Underliggande fastighetsvärde 
uppgick till ca 1,9 mdr.
	a Bolaget slutför omställning av 150 
Nettobutiker till Coop.
	a 76 omställda butiker avyttras till konsument-
föreningar. Coop Väst är störste mottagare 
och förvärvar 55 butiker.
	a Bolaget bildar ett gemensamt driftsbolag 
med Coop Kristianstad Blekinge och Coop 
Karlshamn i vilket 13 omställda Nettobutiker 
ingår.
	a Resultatet i bolaget har påverkats av 
införlivandet av Nettoverksamheten. 
Omställningskostnader 2020 uppgår till ca 
300 mkr.

KF:s kommentar:

Året har präglats av pandemin och införlivan-
det av den butiksverksamhet som förvärvades 
under 2019. Bolaget följer fortsatt den strategi- 
plan som antogs 2018. Ledningen räknar med 
ett positivt rörelseresultat 2021.

Viktiga händelser 2020:

	a Omsättningsökningen om ca 3,5 mdr är 
hänförlig till volymökningar inom Coops 
butiksverksamhet främst till följd av ändrade 
konsumtionsmönster under pandemin.
	a Första etappen av den nya SAP-lösningen 
driftsätts enligt plan i juni. Etappen omfattar 
främst finans och masterdata. Etapp två 
pågår och beräknas vara i drift  under 
2022. Etappen innehåller främst operativa 
stödsystem som till exempel ordersystem.
	a Bolaget investerar ca 4 mdr i ny 
helautomatiserad terminal för torra och 
färska varor. Terminalen uppförs i Eskilstuna 
och beräknas vara i drift under 2023. 
Fastigheten finansieras via DWS KGaA och 
automationen avses finansieras via svensk 
affärsbank.
	a Betal-appen Scan & Pay utvecklas och 
lanseras under året.
	a Hållbarhetsspindeln introduceras och 
15 000–17 000 varor hållbarhetsdeklareras. 
Våra kunder ska framgent kunna scanna 
varor och läsa av innehållsförteckningar i en 
app. 

KF:s kommentar:

Bolaget har under 2020 genomfört flertalet 
stora förändringsprojekt. De närmaste åren 
kommer förändringstakten att vara mycket hög, 
där det största projektet är uppförandet av ny 
helautomatiserad terminal. 

Ledningen räknar med ett positivt rörelse- 
resultat för kommande år.

 KF Ekonomisk Förening
Nyckeltal 
Mkr 2020 2019 

Nettoomsättning 159 153

Rörelseresultat 16 43

Resultat efter finansnetto 303 113

Eget kapital 4 485  4 191

Medelantalet anställda 18 15

Styrelseordförande: Leif Linde

Verkställande direktör: Marie Nygren

 Coop Butiker &  
Stormarknader
Nyckeltal 
Koncernen, Mkr 2020 2019 

Nettoomsättning 20 217 18 164

Rörelseresultat –200 –165

Resultat efter finansnetto –219 –170

Medelantalet anställda 3 856 5 094

KF:s investering

Ägarandel 67,2 % 67,2 %

Bokfört värde  
– investering 2 614 mkr 2 614 mkr

Styrelseordförande: Marie Nygren

Tf Verkställande direktör: Fredrik Brandel

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

Coop Sverige 
Nyckeltal 
Koncernen, Mkr 2020 2019 

Nettoomsättning 32 697 29 134

Rörelseresultat 22 66

Resultat efter finansnetto 30 90

Medelantalet anställda 1 524 1 375

KF:s investering

Ägarandel 67,2 % 67,2 %

Bokfört värde  
– investering 3 157 mkr 3 157 mkr

Styrelseordförande: Marie Nygren

Verkställande direktör: Magnus Johansson

Ägaransvarig: Patrik Schinzel

Resultatutveckling i bolagenResultatutveckling i bolagen

förvaltningsberättelse



67KF årsredovisning 2020

Viktiga händelser 2020:

	a I bolagets strategi har sedan 2016 ingått 
att utveckla markområden och avyttra 
byggrätter. Strategin kompletterades under 
året i så motto att bolaget kan vara kvar 
längre i förädlingskedjan och medverka i 
byggnationsfasen.
	a Planprogrammet för utvecklingsfastigheten 
i Kungens Kurva i Huddinge antogs i februari 
2020.
	a Detaljplan för KF Fastigheters del av 
utvecklingsområdet Backaplan i Göteborg 
startas i december 2020.
	a Fastigheten Sjötelegrafen i Nynäshamn 
avyttras, fastigheten innehöll ett mindre 
köpcentrum samt kontorslokaler.
	a Utvecklingsområdet Bro Mälarstrand i 
Upplands Bro, södra delen, förbereds för 
transaktion i syfte att ta in en delägare för 
vidareutveckling av området.
	a Fastighetsportföljens bokförda värde 
uppgick till ca 0,3 mdr per årsskiftet. Bedömt 
marknadsvärde är ca 0,9 mdr.

KF:s kommentar:

De kommande åren är arbetet inom bolaget 
främst koncentrerat på fastighetsprojekt i ut-
vecklingsskeden. Fastighetsbolaget beräknas 
uppvisa positiva resultat under denna period.  

 KF Fastigheter
Nyckeltal 
Koncernen, Mkr 2020 2019 

Nettoomsättning 67 83

Rörelseresultat 93 78

Resultat efter finansnetto 97 83

Medelantalet anställda 3 5

KF:s investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 1 112 mkr 1 112 mkr

Styrelseordförande: Anders Dahlquist-Sjöberg

Verkställande direktör: Helena Liljedahl

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

Viktiga händelser 2020:

	a Strategin för verksamheten är att vara 
koncentrerad mot spar- och låneprodukter 
för privatpersoner. 
	a Bankens sparprodukt relanseras under 
våren. Vid årsskiftet uppgick inlåningen från 
allmänheten till ca 5,2 mdr.
	a Ny kundportal lanseras där kunderna kan se 
sitt engagemang och en ny digital ansökan 
för Spara införs.
	a I slutet av året driftsattes bankens nya 
process- och regelmotor samt ett nytt 
datawarehouse.
	a Driftsansvaret för Coops debetkort (betala 
före) övergick till extern part under våren 
2020.
	a Ansvaret för inlösen och betalningar 
överlämnas till Coop Sverige AB under hösten 
2020.
	a Modernisering av bankens driftmiljö för 
kvarvarande verksamhet är i det närmaste 
genomförd.

KF:s kommentar:

Banken fortsätter att leverera i enlighet 
med den strategiplan som antogs 2019. 
Transformeringsarbetet är i sin slutfas och 
 affärsfokus är nu in- och utlåning för privat- 
personer. Bolagets rörelseresultat beräknas 
vara positivt för 2021.

 MedMera Bank AB
Nyckeltal 
Mkr 2020 2019 

Totala intäkter 149 199

Finansnetto 108 85

Resultat efter finansnetto 16 6

Medelantalet anställda 39 43

KF:s investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 663 mkr 663 mkr

Styrelseordförande: Mats Lagerqvist

Verkställande direktör: Manfred Krieger

Ägaransvarig: Thomas Svensson

förvaltningsberättelse

Viktiga händelser 2020:

	a Bolaget har under året drabbats av pandemin 
med minskade annonsintäkter, inställda 
event och resor som följd. Detta är den 
främsta förklaringen till att omsättningen 
minskar mellan 2019 och 2020. 
	a Under 2021 slutförs arbetet med 
digitalisering av bolagets tidningar och 
tjänster. Bolaget går därefter in i en fas 
där kapitalisering skall ske på genomförda 
investeringar.
	a Rörelseresultatet har kunnat upprätthållas 
trots minskad omsättning. Detta har skett 
genom kostnadsreduktioner, statligt stöd 
samt ökad volym inom uppdragspublicering.
	a vi.se kommer in på IDG:s topp hundra-lista 
över de bästa sajterna i Sverige, där vi.se 
ingår i gruppen de bästa tidskrifterna. 
	a Bolaget erhåller Publishingpriset för bästa 
digitala årsredovisning i sin kategori. 

KF:s kommentar:

Strukturomvandlingen fortsätter inom media- 
branschen med fallande upplagor och mins-
kande annonsmarknad. Vi Media har byggt upp 
digitala koncept i syfte att motverka minskad 
upplaga samt att attrahera nya målgrupper.  

Under 2021 räknar bolaget med ett negativt 
rörelseresultat. Resultatet i bolaget är starkt 
beroende av pandemins utveckling. 

Vi Media AB
Nyckeltal 
Mkr 2020 2019 

Nettoomsättning 37 45

Rörelseresultat –3 –3

Resultat efter finansnetto –3 –2

Medelantalet anställda 13 13

KF:s investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 1 mkr 1 mkr

Styrelseordförande: Maria Hamrefors

Verkställande direktör: Unn Edberg

Ägaransvarig: Anna Wennerstrand
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Viktiga händelser 2020:

	a Omsättningsminskningen mellan 2019 och 
2020 är i sin helhet en effekt av pandemin 
och de nödvändiga restriktioner som införts 
i samhället. Sedan pandemins utbrott har 
i stort sett samtliga företagskonferenser 
ställts in.
	a Styrelsen beslutar att fullfölja den strategi- 
och investeringsplan som antogs i december 
2019. Planen innebär bland annat en 
ökad satsning mot privatmarknaden med 
ombyggnationer och konceptutveckling som 
följd.
	a I september öppnas nytt café, bageri 
och ny vinbar. Flera nya koncept för 
privatmarknaden lanseras med inriktning 
mot träning och hälsa.
	a Vår Gård erhåller utmärkelsen årets 
nytänkare för sitt koncept ”No Waste  
Just Taste”.
	a Under 2021 kommer fortsatt satsning att 
ske på Vår Gård, bland annat anläggs en ny 
bar i anslutning till restaurang Skärtofta, 
dubbelrumskapaciteten utökas och 
centralköket byggs om.

KF:s kommentar:

Bokningsläget under första halvåret  kommer 
att vara fortsatt ansträngt till följd av pande-
min. Bolagets resultat för 2021 är i sin hel-
het beroende av hur pandemin utvecklas. 
Rörelseresultatet 2021 kommer att vara 
negativt. 

Vår Gård Saltsjöbaden AB
Nyckeltal 
Mkr 2020 2019 

Nettoomsättning 25 63

Rörelseresultat –25 –2

Resultat efter finansnetto –25 –2

Medelantalet anställda 45 41

KF:s investering

Ägarandel 100 % 100 %

Bokfört värde  
– investering 1 mkr 1 mkr

Styrelseordförande: Thomas Svensson

Verkställande direktör: Kadi Upmark

Ägaransvarig: Thomas Svensson

(forts)

förvaltningsberättelse
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Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Kassaflöde – löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital 559 208 538 556 691

Eget kapital (exkl. minoritetsintresse) 4 976 5 000 5 045 4 802 4 522

Avkastning på eget kapital –1,8% –1,2% 4,7% 5,7% 18,8%

Avkastning på sysselsatt kapital 1,9% 1,3% 4,6% 5,1% 11,8%

Soliditet 31,2% 33,1% 37% 36,5% 34,6%

Nettofordran (+), Nettoskuld (–) 3 829 1 823 4 167 3 801 3 513

Balansomslutning 19 333 18 415 16 686 16 505 16 483

Likvida medel 1 877 622 767 763 676

Finansiell ställning

	aKassaflödet 
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten ökade till 628 mkr (806). Kassa- 
flödet från investeringsverksamheten upp-
gick till –1 324 mkr (–1  918). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick 
till 1 951 mkr (966). Totalt kassaflöde upp-
gick till 1 255 mkr (–146). Likvida medel 
uppgick vid årets slut till 1 877 mkr (622). 

	a Investeringar och avyttringar
Nettoinvesteringar i materiella och imma-
teriella anläggningstillgångar uppgick för 
perioden till 1 301 (910). Av den totala inves-
teringen avser 485 mkr (414) investering-
ar i butiksledet. Resterande 816 mkr (496) 
avser främst investeringar i koncernens 
IT-system samt pågående investering i nytt 
automatiserat lager.

Förvärv av butiker och fastigheter har 
under året påverkat kassaflödet med 0 mkr 
(2 347). 

2020 har avyttring av butiker till 

konsumentföreningar och avyttring av 
fastigheter påverkat kassaflödet positivt 
till ett belopp om 1 778 mkr (112).

Förändring av finansiella tillgångar 
påverkar kassaflödet negativt med ca  
– 1 801 mkr (1 227). Förändringen utgörs 
främst av ökad utlåning till privatpersoner 
(privatlån).

Totalt har investeringsverksamheten 
påverkat kassaflödet negativt med –1 324 
mkr (–1 918).

	aFinansieringsverksamheten
De största enskilda händelserna inom 
finansieringsverksamheten är ökning av 
räntebärande inlåning i MedMera Bank 
om 2 776 mkr, vilket främst avser ökad 
inlåning från privatpersoner (sparkonton), 
samt lösen av lån i Swedbank om 1,3 mdr. 

Totalt har finansieringsverksamheten 
påverkat kassaflödet positivt med 1 951 
mkr (966).

	aLikvida medel
Likvida medel uppgick till 1 877 mkr (622). 
Vid årsskiftet uppgick värdet på totala 
 placeringar, exkl placeringar i MedMera 
Bank, till ca 1,9 mdr (2,4 mdr) varav 1,7 mdr  
(2 mdr) utgjordes av placeringar i bostads-
obligationer.  

Placeringar styrs av en finanspolicy som 
årligen fastställs av KF:s styrelse.

	aNettofordran
Nettofordran ökade till 3 829 mkr (1 823). 
Balansomslutningen uppgick till 19 333 
mkr (18 415) och soliditeten uppgick till 
31,2 procent (33,1 procent). Eget kapital 
exklusive minoritetsintressen uppgick till 
4 976 mkr (5 000) och avkastningen på 
eget kapital uppgick till –1,8 procent (–1,2 
procent). Ù

*) Definition se not 34

förvaltningsberättelse
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Risker

	aRiskhantering 
Genom den affärsverksamhet som KF- 
koncernen bedriver följer naturligt en 
exponering för risker. Risk definierar vi 
som osäkerhet om framtida händelser och 
deras effekt på verksamhetens möjlighet 
att nå sina mål. Detta innebär att en risk är 
en osäkerhet som både kan innebära hot 
och möjligheter.

Riskhanteringen inom KF-koncernen 
omfattar identifiering, analys och utvärde-
ring av risker.

Styrelsen ansvarar, via revisions- 
utskottet, för finansiella risker och för att 
risker för fel i den finansiella rapportering-
en identifieras och hanteras. Revisions-
utskottet rapporterar löpande till styrel-
sen. Vd svarar för den finansiella rapporte-
ringen.

Vd ansvarar för koncernens operativa 
risker.  För att i tid identifiera och mini-
mera effekter av risker genomförs en årlig 
riskinventering. Inventeringen sker i sam-
band med koncernens affärsplanering där 
identifierade risker bedöms utifrån sanno-
likhet och konsekvens. Risker beskrivs i 
riskmatriser och åtgärdsplaner upprättas 
som en del av respektive bolags affärsplan. 
Utvärdering och uppföljning av identifie-
rade risker samt handlingsplaner sker där- 
efter löpande i respektive bolags styrelse.

Utvärdering och monitorering av kon-
cernens sammantagna risker utförs av KF:s 
risk- och compliance-enhet, som löpande 
rapporterar till KF:s styrelse. 

	aVäsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den verksamhet som KF-koncernen be- 
driver medför finansiell exponering av- 
seende ränte-, valuta- och likviditetsrisker. 
Hanteringen av dessa risker är centralise-
rade i koncernens finansfunktion och reg-
leras av en finanspolicy som årligen fast-
ställs av KF:s styrelse.

KF är genom sin bankverksamhet även 
utsatt för kreditrisker. I syfte att begränsa 
och kontrollera risker i banken har styrel-
sen fastställda policyer för kreditgivning 
och övriga risker, vilka följer regelverk för 
banker och Finansinspektionens allmänna 
råd.

KF har genom sitt fastighetsbestånd 
även en exponering mot den svenska 
 fastighetsmarknaden. I fastighets- 
beståndet finns betydande övervärden. 

KF:s affärsmässiga risker utgörs främst 
av hög exponering mot detaljhandel. 
 Risken består främst i ändrade marknads- 
förutsättningar som påverkar investering-
ens värde. Affärsrisker i dotterbolag 
 hanteras genom att utsedd styrelse i 
 respektive dotterbolag har kontroll över 
affärsutveckling, risker, omvärldsbevak-
ning samt ansvar för att tillförlitliga sys-
tem finns för intern kontroll och finansiell 
 rapportering. 

KF är genom sitt delägande i Coop 
 Sverige AB exponerat för finansierings-
risker under den tid som lagerterminalen  
i Eskilstuna uppförs.

Enligt vd:s och styrelsens bedömning 
inträffade under året ingen händelse inom 
eller utanför KF-koncernen som föranleder 
en revidering av den tidigare riskanalysen. 
Se vidare not 19 om finansiella instrument 
och riskhantering. Ù

förvaltningsberättelse
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Vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören  
för Kooperativa Förbundet ekonomisk 
 förening, med säte i Solna, får härmed 
avge följande årsredovisning och koncern- 
redovisning för verksamhetsåret 2020. Ù

Belopp i kronor

Balanserade vinstmedel 2 405 370 617,31

Årets resultat 292 263 650,07

Totalt att disponera 2 697 634 267,38

Belopp i kronor

Avsättning till reservfonden 43 839 547,51

Balanseras i ny räkning 2 653 794 719,87

Totalt disponerat 2 697 634 267,38

	aTill föreningsstämmans förfogande  
står enligt moderföreningens balansräkning:

	aStyrelsen och verkställande direktören föreslår att till  
förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt:

förvaltningsberättelse
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Belopp i mkr Not 2020 2019

Nettoomsättning 5 38 750 35 923

Kostnad för sålda varor -32 363 -29 897

a Bruttoresultat 6 387 6 027

Försäljningskostnader -6 901 -6 388

Administrationskostnader -462 -310

Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat 11 11 -4

Övriga rörelseintäkter 6 783 435

Övriga rörelsekostnader -5 -1

a Rörelseresultat 7, 8, 9, 10 -186 -242

Resultat från finansiella poster 12

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 17 26

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 219 209

Räntekostnader och liknande resultatposter -94 -67

a Resultat efter finansiella poster -45 -74

Skatt på årets resultat 13 -64 2

a Årets resultat -109 -72

Hänförligt till:

Moderföretagets ägare -27 15

Innehav utan bestämmande inflytande -83 -87

Kommentarer till resultaträkningen

	aNettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 38 750 mkr, vilket är 
en ökning med 7,9 % jämfört med föregående år. Omsättnings- 
ökningen beror i huvudsak på ökad volym i detaljhandels- 
verksamheten, som en konsekvens av ändrat konsumtions- 
mönster till följd av pandemin. 

 

 
	aRörelseresultat

Koncernens rörelseresultat har framför allt påverkats av struk-
turella åtgärder i samband med omställning och nedstängning av 
Nettoverksamheten, som förvärvades den 1 juli 2019. Kostnader-
na uppgår till ca 300 mkr. 

Koncernens rörelseresultat inkluderar reavinster om 156 mkr 
(100) relaterat till avyttring av fastigheter, inklusive avyttringar 
inom delägda fastighetsbolag .

Koncernens resultaträkning

finansiella rapporter | koncernen
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Belopp i mkr om inget annat anges

Belopp i mkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 14

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 356 180

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 57 7

Hyresrätter och liknande rättigheter 0 4

Goodwill 388 1 040

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 606 552

1 408 1 782

Materiella anläggningstillgångar 15

Byggnader och mark 106 1 993

Nedlagda utgifter på annans fastighet 26 41

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 3

Inventarier, verktyg och installationer 1 396 1 456

Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar 444 51

1 975 3 545

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i gemensamt styrda företag 11 5 12

Fordringar hos gemensamt styrda företag 16 98 101

Andelar i intresseföretag 11 129 129

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18, 19 117 128

Uppskjuten skattefordran 13 466 522

Andra långfristiga fordringar 17, 20 4 089 2 782

4 905 3 674

Summa anläggningstillgångar 8 287 9 001

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m 21

Färdiga varor och handelsvaror 1 757 1 913

Förskott till leverantörer 15 15

1 772 1 928

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 568 1 740

Fordringar hos gemensamt styrda företag – 0

Fordringar hos intresseföretag 3 3

Aktuell skattefordran 1 1

Övriga fordringar 17 1 662 995

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 1 029 787

4 263 3 526

Kortfristiga placeringar 19 2 749 2 954

Kassa och bank 2 262 1 007

Summa omsättningstillgångar 11 046 9 414

SUMMA TILLGÅNGAR 19 333 18 415

Koncernens balansräkning

finansiella rapporter | koncernen
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Kommentarer till balansräkningen

	aAnläggningstillgångar
Investeringar (netto) i immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar har gjorts om 1 301 mkr (910), varav 777 mkr (462) 
avser investeringar inom Coop Grossist och 485 mkr (414) avser 
investeringar inom Coop Butik. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar har reduce-
rats med 2 578 mkr, framför allt kopplat till avyttring av butiker 
till konsumentföreningar och avyttring av fastigheter, relaterade 
till Nettoförvärvet under 2019.

Långfristig utlåning till allmänheten i MedMera Bank har ökat 
med 1 484 mkr (253) (nominellt).

	aOmsättningstillgångar
Kortfristig utlåning i MedMera Bank till allmänheten har ökat 
med 213 mkr (–226). 

Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande kortfristiga 
placeringar, uppgår vid årets slut till 4 625 mkr (3 576). Detta 
inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv om 538 mkr (422).

	aEget kapital och skulder
I MedMera Bank har kortfristig inlåning från allmänheten ökat 
med 2 775 mkr (–451).

Lösen har skett av lån i Swedbank om 1 300 mkr i samband med 
avyttring av fastigheter, relaterade till Nettoförvärvet under 2019.

Belopp i mkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital M18

Medlemsinsatser 1 636 1 634

Övrigt tillskjutet kapital 881 881

Balanserade vinstmedel inkl årets resultat 2 459 2 485

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 4 976 5 000

Innehav utan bestämmande inflytande 1 055 1 089

Summa eget kapital 6 031 6 089

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 13 0 0

Avsättningar för övriga skatter 24 25 25

Övriga avsättningar 25 521 498

546 523

Långfristiga skulder 26

Övriga skulder till kreditinstitut 50 –

Övriga skulder 17 433 449

483 449

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 1 300

Förskott från kunder 7 6

Leverantörsskulder 3 667 3 987

Aktuell skatteskuld – 4

Övriga skulder 17, 27 7 212 4 540

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 1 387 1 516

12 273 11 353

Summa skulder 12 756 11 802

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 333 18 415
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Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Koncernen
 Medlems-

insatser

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa eget 

kapital

a Ingående balans 2020-01-01 1 634 881 2 485 5 000 1 089 6 089

Årets resultat enligt  
fastställd resultaträkning – – –27 –27 –83 –109

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning – – – – –2 –2

Resultat från transaktion med ägare till innehav 
utan bestämmande inflytande

– – – – 50 50

Förändring av medlemsinsatser 2 0 – 2 – 2

Summa Transaktioner med ägare 2 0 – 2 48 50

a Utgående balans 2020-12-31 1 636 881 2 459 4 976 1 055 6 031

a Ingående balans 2019-01-01 1 631 877 2 537 5 045 1 123 6 169

Årets resultat enligt  
fastställd resultaträkning – – 15 15 –87 –72

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning – – – – –9 –9

Resultat från transaktion med ägare till innehav 
utan bestämmande inflytande

– – –61 –61 61 –

Förändring av medlemsinsatser 3 4 –6 1 – 1

Summa Transaktioner med ägare 3 4 –67 –60 52 –8

a  Utgående balans 2019-12-31 1 634 881 2 485 5 000 1 089 6 089

Koncernens förändringar av eget kapital

Belopp i mkr om inget annat anges
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Belopp i mkr Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 31 –45 –74

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 604 282

559 209

Betald inkomstskatt – –1

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

559 208

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 156 –165

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 12 737

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder –99 26

Kassaflöde från den löpande verksamheten 628 806

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –956 –433

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 43 35

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –388 –512

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 33 – –2 347

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 33 1 778 112

Förändring av finansiella tillgångar –1 801 1 227

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 324 –1 918

Finansieringsverksamheten

Ökning av medlemsinsatser 2 1

Förändring inlåning 2 769 –463

Övrig förändring av lån –818 1 437

Utbetald utdelning till andelar utan bestämmande inflytande –2 –9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 951 966

Årets kassaflöde 1 255 –146

Likvida medel vid årets början 622 767

a Likvida medel vid årets slut 32 1 877 622

Koncernens kassaflödesanalys



Belopp i mkr om inget annat anges

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsent- 
liga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av 
 denna årsredovisning. Tillämpade redovisningsprinciper för 
moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte 
annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att del-
belopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har 
omklassificerats för att bättre överensstämma med presentatio-
nen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har sär-
skild upplysning lämnats härom.

	aGRUND FÖR UPPRÄTTANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3). 

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M1.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

	aKONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samt-
liga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett 
bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader 
samt orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
 Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med 
intresseföretag och gemensamt styrda företag elimineras i den 
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. 
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade 
vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indika-
tion på något nedskrivningsbehov.  

	aUTLÄNDSK VALUTA
Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om, utan redovisas till 
 kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse- 
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och 
 skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakurs- 
differenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av 
monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår 
de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncern- 
mässiga över- och undervärden, räknas om till redovisnings- 
valutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kost-
nader räknas om till en genomsnittskurs, som utgör en approxi-
mation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. 
 Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redo-
visas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenser-
na som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksam-
het fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämman-
de inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseen-
de avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen.  

	aKLASSIFICERING 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar 
består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen.

Noter, koncernen
Belopp i mkr om inget annat anges
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Not 2 | Segmentredovisning

REDOVISNINGSPRINCIPER

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksam-
het i vilket det kan generera intäkter och ådra sig kostnader och 
för vilket det finns fristående finansiell information. KF-koncer-
nen indelas i rörelsesegment utifrån hur verksamheten följs upp 
och utvärderas utav vd i moderföretaget. Denna indelning mot-
svaras av intern struktur för rapportering och styrning, i enlighet 
med fastställda ägardirektiv.

Fem rörelsesegment har identifierats: 
	aCoop Grossist. Grossistförsäljning av framför allt dagligvaror, 

inkl sortimentsutveckling, inköp och logistik.
	aCoop Butik. Butiksförsäljning av framför allt dagligvaror.
	aMedMera Bank. Tillhandahåller tjänster inom lån och sparande, 

bland annat Coop sparkonto och Coop privatlån.
	aKF Fastigheter.  Utveckling, förädling och avyttring av främst 

mark och projektfastigheter.

Utöver ovanstående fyra segment inkluderas även Coop Online 
i sammanställningen, med dess jämförelsesiffror. Från och med 

2020 har Coop Online upphört som ett eget rörelsesegment. Dess 
onlineförsäljning ingår då i stället i Coop Butik, medan logistik 
och IT-plattform ingår i Coop Grossist. 

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har direkt hänför-
bara poster inkluderats. I tillgångar och skulder inkluderas även 
finansiella poster.

Posten Övrigt innefattar delar av koncernen som ej ingår i 
 identifierade segment. Framför allt avses koncerngemensamma 
funktioner samt dotterbolagen Vår Gård Saltsjöbaden AB och Vi 
Media AB. Vidare ingår här andel av finansnetto, som ej fördelats 
till MedMera Bank.

Vid förekommande transaktioner mellan segmenten tillämpas 
marknadsmässig prissättning.

Tillämpade redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer 
med koncernens.

Den externa nettoomsättningen avser till nästan uteslutande del 
varuförsäljning. Utav koncernens nettoomsättning om 38 750 mkr 
(35 923) är 0 mkr (0) härförbart till övriga Europa. Det finns ingen 
enskild kund som står för mer än 10 % av koncernens netto- 
omsättning. Därmed bedöms ingen större kund finnas utifrån 
detta kriterium. Koncernens immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar om 3 383 mkr (5 327) är hänförbara till Sverige.
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Belopp i mkr om inget annat anges

Coop Grossist Coop Butik Coop Online MedMera Bank KF Fastigheter Övrigt Elimineringar Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

a Resultat

Extern nettoomsättning 18 290 17 158 20 214 18 155 – 292 93 108 30 46 122 166 – – 38 750 35 923

Intern nettoomsättning 14 408 11 976 4 10 – 27 55 91 37 37 99 94 –14 602 –12 235 0 0

Nettoomsättning 32 697 29 134 20 217 18 164 – 318 149 199 67 83 221 260 –14 602 –12 235 38 750 35 923

Avskrivningar och  
nedskrivningar

–124 –78 –550 –433 – –6 –2 –7 –17 –22 –5 –5 – – –698 –550

Andelar i intresseföretags  
resultat och gemensamt  
styrda företags resultat – – – – – – – – 11 –4 – – – – 11 –4

Rörelseresultat 22 66 –200 –165 – –185 –93 –79 93 78 –8 43 – – –186 –242

Ränteintäkter och  
liknande resultatposter 182 135 74 111 –33 –34 223 211

Räntekostnader och  
liknande resultatposter

–75 –50 –52 –50 33 34 –94 –65

Övriga finansiella  
intäkter och kostnader

2 – 11 22 – – 12 22

Resultat efter 
finansiella poster

16 6 –61 –80 – – –45 –74

a Övriga upplysningar

Investeringar i  
anläggningstillgångar ¹)

–777 –462 –485 –414 – –44 –20 –10 –6 26 –14 –6 – – –1 301 –910

Investeringar i intresse-
företag och gemensamt 
styrda företag – – – – – – – – 7 25 – – – – 7 25

Tillgångar 9 452 8 407 4 846 7 234 – – 6 438 4 353 2 506 2 416 4 725 6 268 –8 635 –10 264 19 333 18 415

Skulder 5 534 4 521 3 030 5 189 – – 5 741 3 682 119 122 4 899 6 462 –6 021 –7 650 13 302 12 326

¹)  Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.
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Coop Grossist Coop Butik Coop Online MedMera Bank KF Fastigheter Övrigt Elimineringar Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

a Resultat

Extern nettoomsättning 18 290 17 158 20 214 18 155 – 292 93 108 30 46 122 166 – – 38 750 35 923

Intern nettoomsättning 14 408 11 976 4 10 – 27 55 91 37 37 99 94 –14 602 –12 235 0 0

Nettoomsättning 32 697 29 134 20 217 18 164 – 318 149 199 67 83 221 260 –14 602 –12 235 38 750 35 923

Avskrivningar och  
nedskrivningar

–124 –78 –550 –433 – –6 –2 –7 –17 –22 –5 –5 – – –698 –550

Andelar i intresseföretags  
resultat och gemensamt  
styrda företags resultat – – – – – – – – 11 –4 – – – – 11 –4

Rörelseresultat 22 66 –200 –165 – –185 –93 –79 93 78 –8 43 – – –186 –242

Ränteintäkter och  
liknande resultatposter 182 135 74 111 –33 –34 223 211

Räntekostnader och  
liknande resultatposter

–75 –50 –52 –50 33 34 –94 –65

Övriga finansiella  
intäkter och kostnader

2 – 11 22 – – 12 22

Resultat efter 
finansiella poster

16 6 –61 –80 – – –45 –74

a Övriga upplysningar

Investeringar i  
anläggningstillgångar ¹)

–777 –462 –485 –414 – –44 –20 –10 –6 26 –14 –6 – – –1 301 –910

Investeringar i intresse-
företag och gemensamt 
styrda företag – – – – – – – – 7 25 – – – – 7 25

Tillgångar 9 452 8 407 4 846 7 234 – – 6 438 4 353 2 506 2 416 4 725 6 268 –8 635 –10 264 19 333 18 415

Skulder 5 534 4 521 3 030 5 189 – – 5 741 3 682 119 122 4 899 6 462 –6 021 –7 650 13 302 12 326
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Belopp i mkr om inget annat anges

Not 3 | Uppskattningar och bedömningar

Följande uppskattningar och bedömningar är de som bedöms vara 
de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna med 
hänsyn till graden av betydande bedömningar.

	aNEDSKRIVNINGSPRÖVNINGAR 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar upptas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Redovisat värde prövas närhelst hän-
delser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade 
värdet inte kan återvinnas. Beräknat nyttjandevärde utgörs av ett 
diskonterat kassaflöde. De viktigaste antagandena i dessa beräk-
ningar rör tillväxttakt, vinstmarginaler, investeringsbehov och 
diskonteringsränta.  

För andelar i dotterföretag, innehavda av moderföretaget, görs 
motsvarande bedömning om det finns indikation på att värdet 
understiger redovisat värde. 

	aMEDLEMSPROGRAMMET

Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”, ger 
kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp hos Coop 
eller partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt värde av 

ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan poäng och 
övriga komponenter i försäljningen. Beräkning av verkligt värde 
av intjänade poäng baseras på antaganden om förväntad inlösen-
grad. Ny bedömning av inlösengrad och kundpreferens, vad gäller 
inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle.

	aVÄRDERING AV UNDERSKOTTSAVDRAG

Koncernen bedömer varje år om något nedskrivningsbehov före-
ligger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga 
underskottsavdrag. Dessutom bedöms möjligheten att aktivera 
nya uppskjutna skattefordringar avseende tidigare uppkomna 
skattemässiga underskottsavdrag, vilka hittills inte föranlett 
 aktivering. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i de fall 
det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
 finnas tillgängliga inom överskådlig tid för utnyttjande.
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Not 4 | Rörelseförvärv/avyttringar

REDOVISNINGSPRINCIPER

	aALLMÄNT

Vid upprättandet av koncernredovisningen tillämpas förvärvs-
metoden. 

Förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion var- 
igenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar 
och övertar dess skulder. 

I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstid-
punkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder samt innehav utan bestämmande inflytande. Innehav 
utan bestämmande inflytande värderas till verkligt värde vid för-
värvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas 
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och 
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med 
tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelse-
förvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. 

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet 
vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvs- 
analysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifier-
bara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell ned-
skrivning. När skillnaden i stället är negativ uppkommer en nega-
tiv goodwill, som löses upp baserat på orsaken till dess uppkomst.

	aTILLÄGGSKÖPESKILLING

Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen 
 kommer att justeras vid en senare tidpunkt och beloppet kan upp-
skattas på ett tillförlitligt sätt, ingår beloppet i det beräknade slut-
liga anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.

Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader 
från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/negativ goodwill. 
 Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redo- 
visas i koncernresultaträkningen.  

	aJUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS

I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga 
justeras denna för att bättre återspegla faktiska förhållanden vid 
förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv 
månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv 
månader efter förvärvstidpunkten redovisas som en ändrad upp-
skattning och bedömning.

	aFÖRÄNDRINGAR I ÄGARANDEL

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag, som redan är 
 dotterföretag, upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom 
moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom 
förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart är 

en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst eller för-
lust i resultaträkningen, utan effekten av transaktionen redovisas 
enbart i eget kapital. Av denna anledning uppkommer inte good-
will.

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget 
blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan tidigare 
ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har 
förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden mellan 
verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, redovisas i 
koncernresultaträkningen.

Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande in- 
flytande upphör på annat sätt, anses andelarna som avyttrade i 
koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redo-
visas i koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att 
bestämmande inflytande har upphört redovisas dessa med det 
verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde. 

 
FÖRVÄRV/AVYTTRING AV KONCERNFÖRETAG  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET

	a I mars avyttrade Coop Butiker & Stormarknader de fastigheter 
som förvärvades i samband med köpet av Nettos svenska verk-
samhet.
	a I oktober avyttrade Coop Butiker & Stormarknader AB 26,6 % 

av sitt aktieinnehav i Coop Sydöst AB.

Inom KF Fastigheter har följande förvärv och avyttringar skett:
	a I oktober avyttrade KF Fastigheter Syd AB aktierna i Sjötele- 

grafen AB respektive Sjötelegrafen Kontorshotell AB.



84

noter | koncernen

KF årsredovisning 2020

Belopp i mkr om inget annat anges

FÖRVÄRV/AVYTTRING AV GEMENSAMT STYRDA  
FÖRETAG UNDER RÄKENSKAPSÅRET

	a I februari avyttrade KF Fastigheter AB sitt innehav i Ljusta 
 Projektutveckling KB, motsvarande 50 % av samtliga aktier. 
 
I tillägg har, under året, ett antal vilande bolag avyttrats för 
 likvidation.

Not 5 | Nettoomsättning

REDOVISNINGSPRINCIPER

Intäkter redovisas när de ekonomiska fördelarna som är för- 
knippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla före-
taget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter.

Koncernens nettoomsättning avser framför allt omsättning i 
butik, vilken intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. 
Koncernens kundlojalitetsprogram, Medlemsprogrammet, ger 
kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp hos Coop 
eller partners. Baserat härpå kan kunden plocka ut varor och få 
framtida rabatter. Möjlighet finns också att lösa in poäng mot för-
måner hos partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt värde 
av ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan poäng 
och övriga komponenter i försäljningen. Verkligt värde av intjäna-
de poäng redovisas initialt som avsättning, varvid hänsyn tas till 
hur många poäng som förväntas bli inlösta totalt. Ny bedömning 
av inlösengrad och kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid 
varje bokslutstillfälle. Intäkt som fördelats till poäng redovisas i 
resultaträkningen när poängen löses in alternativt förfaller.

Intäkt vid partihandelsförsäljning redovisas när varorna leve-
reras. Intäkter hänförbara till tillhandahållande av tjänster inom 
områden som exempelvis logistik, marknadsföring, inköp och 
 kategoristyrning, redovisning och IT redovisas i takt med att de 
intjänas.

I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansie-
ring är intäktens verkliga värde nuvärdet av alla framtida betal-
ningar.    

Se vidare not om segmentredovisning.
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Not 6 | Övriga rörelseintäkter

REDOVISNINGSPRINCIPER

Butiker agerar ombud för ett antal företag och erhåller därmed 
provisionsintäkter för utförda tjänster avseende exempelvis spel-
transaktioner och postverksamhet. Dylik provisionsersättning 
redovisas såsom övrig rörelseintäkt.

Koncernen 2020 2019

Realisationsvinst vid avyttring 
av rörelse/ koncernföretag

7 –

Realisationsvinst vid av yttring 
av fastigheter

149 100

Provisionsintäkter avseende 
spel, biljetter mm

108 82

Tjänster, inkl vidare-
fakturerade kostnader

179 93

Hyresintäkter 0 0

Gottgörelse från  
Konsumentkooperationens 
Pensionsstiftelse

197 –

Övrigt 142 160

783 435

Not 7 | Uppgifter om personal och 
 ersättningar till styrelse/ledande 
 befattningshavare
	aMedelantalet anställda

Koncernen 2020 varav män 2019 varav män

Sverige 5 498 47% 6 617 46%

Koncernen totalt 5 498 47% 6 617 46%

	a  Redovisning av könsfördelning i styrelse  
och hos ledande befattningshavare

Koncernen
2020-12-31 

Andel kvinnor
2019-12-31 

Andel kvinnor

Styrelsen 38% 33%

Ledande befattningshavare 38% 35%

	a  Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader

2020 2019

Löner och 
andra  

ersättningar
Sociala 

kostnader

Löner och 
andra  

ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderföretaget 25 15 25 30

(varav pensionskostnad) ¹) ³) (7) (24)

Dotterföretag ⁴⁾ 2 568 970 2 347 967

(varav pensionskostnad) (205) (193)

Koncernen totalt 2 593 985 2 372 997

(varav pensionskostnad) ²) ³) (212) (217)

¹⁾  Av moderföretagets pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 1,5 
mkr (0,7) gruppen styrelse, vd och vice vd.

²⁾  Av koncernens pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 9 mkr (9) 
gruppen styrelse, vd och vice vd.

³⁾  Inkluderar ej förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via 
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även i det fall finansiering skett via 
befintligt överskott i stiftelsen. 

⁴⁾  Gottgörelse har erhållits med 197 mkr ur Konsumentkooperationens Pensions-
stiftelse. Gottgörelsebeloppet minskar löneskatteunderlaget.

Till tidigare vd:ar i moderföretaget finns pensionsförpliktelser 
som säkerställts med företagsägda kapitalförsäkringar. Dessa 
innebär en utfästelse att utbetala pension, i överensstämmelse med 
marknadsvärdet om 13 mkr (14) på berörda kapitalförsäkringar.

	a  Löner och andra ersättningar fördelade mellan 
 styrelseledamöter m fl och övriga anställda

2020 2019

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

Moderföretaget 10 15 9 17

(varav tantiem o.d.) (–) – (–) –

Dotterföretag 35 2 533 31 2 315

(varav tantiem o.d.) (–) – (–) –

Koncernen totalt 45 2 548 40 2 332

(varav tantiem o.d.) (–) (–)
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	a  Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader till 
vd och övriga ledande befattningshavare i moderföretaget

2020

Tkr Lön1)
Pensions-
kostnad2) Förmåner3) Summa

Vd Marie Nygren 3 983 1 695 91 5 769

Vice vd Anders  
Dahlquist-Sjöberg 2 681 968 89 3 738

Koncernledning,  
övriga (4 pers.) 5 916 2 285 247 8 448

Summa 12 580 4 948 427 17 955

2019

Tkr Lön1)
Pensions-
kostnad2) Förmåner3) Summa

Vd Marie Nygren 4) 1 743 620 18 2 381

Vice vd Anders  
Dahlquist-Sjöberg 2 954 492 108 3 554

Koncernledning, övriga 
(3 pers.) 5 766 2 272 308 8 346

Summa 10 463 3 384 434 14 281

1)  Lön inklusive semesterersättning och förändring av semesterlöneskuld.

2)  Inkluderar förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via 
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via 
befintligt överskott i stiftelsen. Pensionskostnad inkluderar särskild löneskatt.

3)  Förekommande förmåner består i huvudsak av bilförmåner.   

4)  Vd:s lön, pensionskostnad och förmåner avser perioden från tillträdet  
den 17 juni 2019.

	aUPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG VD

För vd:s uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 måna-
der. Om uppsägning sker från bolagets sida utgår, utöver lön och för-
måner under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag mot- svarande 
12 månadslöner.

	aPENSION VD

Vd tillförsäkras förutom lagfästa försäkrings- och pensions- 
förmåner, avtalsfästa försäkrings- och pensionsförmåner, såsom 
dessa är avtalade mellan KFO (från och med 2020-01-01 nytt namn 
FREMIA) och dess motparter. För vd tillämpas premiebestämd 
pensionslösning.

	a  Kostnadsförda ersättningar till styrelsen  
i moderföretaget 1)

Tkr
2020  

Styrelsearvode
2019  

Styrelsearvode

Tommy Ohlström, ordförande   2382)   1 1433)

Leif Linde, ordförande   2734)

Ann-Kristine Johansson,  
vice ordförande

  1075)    2896)

Maria Rudolphi, ledamot   2586,7)   2507)

Jan Johnsson, andre vice ordförande   2776)   3076)

Maj Britt Johansson-Lindfors, 
ledamot

  1738)

Håkan Smith, ledamot   196   182

Kenneth Östberg, ledamot   1969)   2059)

Anette Andersson, ledamot   12410)

Stig Nilsson, ledamot   220   229

Kristina Kamp, ledamot    94   2877)

Britt Hansson, ledamot   196   187

Caroline Ullman Hammer, ledamot   2407)   101

Peter Renkel, ledamot   198   104

Bo Jesper Josbrant, ledamot   1527)

Kerstin Wallentin, ledamot   105

Tobias Täpp,  
arbetstagarrepresentant

  165   138

Anneli Eklöf, arbetstagarrepresentant   203   175

Anette Nilsson,  
arbetstagarrepresentant suppleant

   12    36

Summa  3 128  3 930

1)  Förutom styrelsearvode erhåller samtliga ledamöter ett kombinerat samman-
trädes- och inläsningsarvode. Samtliga styrelseledamöter har även rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst.

2)  Arvode för perioden fram till KF:s stämma 2020. Beloppet inkluderar fakturerat 
arvode.

3)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode för ersättningsutskott samt 
arvode som heltidsarbetande styrelseordförande för perioden jan–apr 2019.

4)  Arvodet för perioden efter KF:s stämma 2020, inkluderar förutom styrelse- 
arvode arvode för ersättningsutskott.

5)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode för ersättningsutskott fram 
till KF:s stämma 2020. 

6)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode för ersättningsutskott.
7)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode för revisionsutskott.
8)  Arvodet för perioden fram till KF:s stämma 2019 inkluderar förutom styrelse- 

arvode arvode för revisionsutskott. 
9)  Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode som ordförande i styrgrupp 

för direktanslutna medlemmar.
10)  Arvodet för perioden fram till KF:s stämma 2019 inkluderar förutom styrelse- 

arvode arvode som vice ordförande i styrgrupp för direktanslutna medlemmar.
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PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE  
BEFATTNINGSHAVARE I MODERFÖRETAGET

Med ledande befattningshavare i moderföretaget, som redovisas 
i denna not, avses vd, vice vd samt övriga befattningshavare in- 
gående i koncernledningen. Nuvarande riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare fastställdes på föreningsstämman 2020. 
Lönesättningen ska vara konkurrenskraftig och medverka till att 
verksamheten bedrivs effektivt och rationellt, men inte vara löne- 
ledande. Ersättningen ska återspegla befattning, ansvar, kompe-
tens, prestation och erfarenhet. Huvudprincipen är fast ersättning.

	aPENSION

Vd i KF ska som huvudregel omfattas av premiebestämd tjänste-
pension genom anslutning till kollektivavtalad tjänstepension inom 
ITP1. Pensionsåldern är 65 år och pensionsgrundande lön är kontant 
utbetald lön. ITP1 omfattar ålders- och sjukpension, premie- 
befrielseförsäkring samt efterlevandeskydd i eget val.

För KF:s vd kan särskild överenskommelse träffas om tilläggs-
premie för ålderspension. Den totala pensionspremien för ålders-
pension får maximalt uppgå till 35% av fast lön upp till 500 tkr per 
månad, inklusive grundpremien inom ITP1. Lön över 500 tkr per 
månad ger ingen rätt till tilläggspremie, utöver ordinarie premie om 
30% enligt ITP1.

	aUPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG LEDANDE 

 BEFATTNINGSHAVARE

Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida gäller en upp-
sägningstid om högst sex månader. Anställningen kan sägas upp av 
arbetsgivaren med sex månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag 
kan utgå med maximalt 12 månadslöner. Avgångsvederlaget utbeta-
las månadsvis och ny lön från annan anställning eller ersättning från 
eget företag avräknas. Avgångsvederlag är ej pensionsmedförande 
eller semesterlönegrundande.

Not 8 | Avskrivningar, nedskrivningar och 
återförda nedskrivningar

	aRader i resultaträkning som inkluderar avskrivningar,  
nedskrivningar och återförda nedskrivningar

Koncernen 2020 2019

Kostnad för sålda varor –33 –32

Försäljningskostnader –662 –510

Administrationskostnader 2 –4

Övriga rörelsekostnader –4 –4

–697 –550

Not 9 | Arvode och kostnadsersättning  
till revisorer

Koncernen 2020 2019

PWC

Revisionsuppdrag 8 8

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1 –

Skatterådgivning 0 –

Andra uppdrag 2 16

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag 0 –

Not 10 | Operationell leasing

REDOVISNINGSPRINCIPER

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hän- 
förliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos lease- 
givaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, 
 inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som 
kostnad linjärt över leasingperioden.

	aLeasingavtal där företaget är leasetagare
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 1 138 1 067

Mellan ett och fem år 3 418 3 052

Senare än fem år 3 157 1 408

7 713 5 527

2020 2019

Räkenskapsårets kostnadsförda  
leasingavgifter

1 229 1 159

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare hänför 
sig framför allt till hyra av butiks- och lagerlokaler. Inom koncer-
nen finns ett stort antal hyreskontrakt för butiker och övriga loka-
ler som till sin karaktär skiljer sig åt vad gäller till exempel avtals- 
tider och indexuppräkningar. De flesta avtalen kan vid leasing- 
periodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en 
marknadsmässig avgift. I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift 
som utgörs av en omsättningsbaserad del.
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	aLeasingavtal där företaget är leasegivare
Koncern 2020-12-31 2019-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 61 33

Mellan ett och fem år 216 86

Senare än fem år 221 18

498 137

2020 2019

Variabla avgifter som ingår  
i räkenskapsårets resultat

1 1

De operationella leasingavtalen där företaget är leasegivare hän-
för sig framför allt till uthyrning av butikslokaler. Hyreskon-
trakten skiljer sig åt vad till exempel avser avtalstider och index- 
uppräkningar. De flesta avtal kan vid leasingperiodens slut för-
längas. I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en 
omsättningsbaserad del .

Not 11 | Andelar i intresseföretag  
och gemensamt styrda företag

REDOVISNINGSPRINCIPER

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % 
och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande 
inflytande, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandels-
metoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier 
i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföre- 
tagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga 
över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill 
reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultat- 
räkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” kon-
cernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för 
eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- 
respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/upp-
lösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresse- 
företag minskar redovisat värde.

När koncernens andel av redovisad förlust överstiger redovisat 
värde på andelarna i intresseföretagets egna kapital, reduceras 
andelarnas värde till noll. Avräkning  för förlust sker även mot 
långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin 
ekonomiska innebörd utgör en del av nettoinvestering i intresse- 
företaget. Fortsatta förluster redovisas bara om koncernen har 
lämnat garantier för att täcka dem.

Ett gemensamt styrt företag är ett joint venture som inbegriper 
 bildandet av ett aktiebolag, handelsbolag eller någon annan form 
av företag i vilket varje samägare äger andelar. Joint venture 
är ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemen-
samt bedriver en ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt 
bestämmande inflytande över verksamheten. Innehav i gemen-
samt styrt företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
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	aAndelar i intresseföretag
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 129 122

Avyttring 0 –

Aktieägartillskott – 8

Årets andel i intresseföretags resultat 0 –1

Redovisat värde vid årets slut 129 129

	aSpecifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag
2020-12-31 2019-12-31

Intresseföretag org nr säte Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens 
värde i koncernen Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens 
värde i koncernen

Indirekt ägda

Norra Backaplan Bostads AB 556743-0276 Göteborg 33 129 33 129

129 129

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

	aAndelar i gemensamt styrda företag

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 12 39

Förvärv – 5

Aktieägartillskott – 2

Avyttring –6 –

Årets andel i gemensamt styrda företags resultat 0 –3

Årets utdelning – –31

Redovisat värde vid årets slut 5 12

	aSpecifikation av koncernens innehav av andelar i gemensamt styrda företag
2020-12-31 2019-12-31

Gemensamt styrda företag org nr säte Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens 
värde i koncernen Andelar/antal i % ¹)

Kapitalandelens 
värde i koncernen

Indirekt ägda

Bostadsutveckling Kungens Kurva AB 559056-7888 Stockholm 50 0 50 5

Bro Markutveckling AB 556803-3079 Strängnäs 50 5 50 5

Ljusta Projektutveckling KB 969700-6188 Ljusta – 0 50 1

Övriga, vilande eller av mindre betydelse – 0 – 1

5 12

¹) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.



90

noter | koncernen

KF årsredovisning 2020

Belopp i mkr om inget annat anges

Not 12 | Finansiella poster

REDOVISNINGSPRINCIPER

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. Effektiv- 
räntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida 
 kassaflödena under ett finansiellt instruments förväntade löp-
tid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade netto- 
värde. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om 
att utdelning ska lämnas.  

	a  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Koncernen 2020 2019

Ränteintäkter 4 4

Utdelningar 11 14

Nedskrivningar –4 –2

Återföring nedskrivningar 5 10

Övrigt 0 0

17 26

	a  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen 2020 2019

Ränteintäkter 200 209

Utdelningar – 0

Valutakursresultat 19 –4

Realisationsresultat – 2

Återföring av nedskrivning – 2

Övriga finansiella intäktsposter 0 0

219 209

	a  Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen 2020 2019

Räntekostnader, övriga –51 –31

Nedskrivningar –33 –27

Övriga finansiella kostnadsposter –10 –8

–94 –67

Not 13 | Inkomstskatter

REDOVISNINGSPRINCIPER

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för inne- 
varande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har 
redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare trans-
aktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tempo-
rära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från 
första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redo-
visas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att 
i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen 
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substans- 
förvärv nuvärdeberäknas om värdet på den uppskjutna skatte- 
skulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns 
ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens 
 värdering av den uppskjutna skatteskulden. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 
framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje 
balansdag.  

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på 
uppskjuten skatt och eget kapital.  

Koncernen 2020 2019

Aktuell skatt – –1

Uppskjuten skatt –64 3

–64 2
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	aAvstämning av effektiv skatt
2020 2019

Koncernen % Belopp % Belopp

Resultat före skatt –45 –74

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% 10 21,4% 16

Av-/nedskrivning av koncernmässig goodwill –19 –13

Andra icke-avdragsgilla kostnader –32 –27

Ej skattepliktiga intäkter 51 54

Skatteeffekt försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt –93 18

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt – –45

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 19 –

Justering av skatt i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 –1

Redovisad effektiv skatt –64 2

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i tillgång-
ars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden. 
Temporära skillnader avseende följande poster samt underskotts-
avdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och skatte- 
skulder.

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen

Uppskjuten
skatte- 
fordran

Uppskjuten
skatteskuld Netto

Uppskjuten
skatte- 
fordran

Uppskjuten
skatteskuld Netto

Temporära skillnader

Anläggningstillgångar, inkl ev obeskattade reserver 12 – 12 16 9 7

Avsättningar och långfristiga skulder 8 – 8 9 – 9

Skattemässigt underskottsavdrag 446 – 446 506 – 506

Uppskjuten skattefordran/skuld 466 – 466 531 9 522

Kvittning – – –9 –9

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 466 – 466 522 – 522

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår totalt till 4 888 mkr 
(5 208). Av detta belopp har 2 086 mkr (2 086) beaktats vid beräk-
ning av uppskjuten skattefordran. 
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Not 14 | Immateriella  
anläggningstillgångar

REDOVISNINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings- 
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Vid redovisning av internt upparbetade immateriella till-
gångar tillämpas aktiveringsmodellen. Anskaffningsvärdet för 
en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs 
av samtliga direkt hänförbara utgifter (till exempel material och 
löner). Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken 
redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande- 
period. Vid förvärv av strategisk karaktär, till exempel för att få 
tillgång till nya marknader, tillämpas för goodwill en avskriv-
ningstid på upp till 10 år.

För internt upparbetade immateriella tillgångar, som har akti-
verats från och med 2016, görs en omföring inom eget kapital. 
Motsvarande belopp förs från fritt eget kapital till bunden fond för 
utvecklingsutgifter. Fonden löses upp i samma takt som avskriv-
ningar, nedskrivningar och avyttringar.

Tillämpade avskrivningstider 
Nyttjande- 

period

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3–5 år

Förvärvade immateriella tillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

2–10 år

Hyresrätter och liknande rättigheter 5–7 år

Goodwill 5–10 år

	aNEDSKRIVNING

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att 
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan 
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det 
inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräk-
nas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som 
tillgången hör till. För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare 
skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring 
av nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning 
av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflö-
den som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksam-
heten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonterings-
ränta som används återspeglar marknadsmässiga bedömningar 
av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidiga-
re nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivning-
en har förändrats.  

	a  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 488 405

Övriga investeringar 116 40

Avyttringar och utrangeringar 0 –22

Omklassificeringar 154 65

758 488

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –308 –261

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

0 17

Omklassificeringar 6 –

Årets avskrivning –100 –64

–402 –308

Redovisat värde vid årets slut 356 180
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	a  Goodwill
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 453 380

Rörelseförvärv – 1 080

Avyttringar och nedläggning av verksamhet –6 –

Omklassificeringar – –7

1 447 1 453

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –312 –258

Avyttringar och nedläggning av verksamhet 6 –

Omklassificeringar – 7

Årets avskrivning –91 –61

–397 –312

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –101 –101

Avyttringar och nedläggning av verksamhet –561 –

–662 –101

Redovisat värde vid årets slut 388 1 040

	aFörskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Förskott vid årets början 552 146

Förändring via förvärv/ 
avyttring av dotterföretag

214 475

Omklassificeringar –160 –64

Årets nedskrivningar – –4

Redovisat värde vid årets slut 606 552

	a  Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken samt liknande rättigheter

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 25 25

Rörelseförvärv – 1

Övriga investeringar 57 –

Omklassificeringar – –1

82 25

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –18 –15

Årets avskrivning –7 –3

–25 –18

Redovisat värde vid årets slut 57 7

	a  Hyresrätter och liknande rättigheter
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 17 9

Rörelseförvärv – 8

Avyttringar och utrangeringar –8 –

9 17

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –13 –9

Rörelseförvärv – –3

Avyttringar och utrangeringar 4 –

Årets avskrivning 0 –1

–9 –13

Redovisat värde vid årets slut 0 4
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Not 15 | Materiella anläggningstillgångar

REDOVISNINGSPRINCIPER

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings- 
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande 
utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparatio-
ner redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras even-
tuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Låneutgifter belastar resultatet i den period till vilken de hän-
för sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av materiell anläggningstillgång redovisas i resultaträkningen 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
 Realisationsresultat beräknas med beaktande av avdrag för 
direkta försäljningskostnader.

Tillämpade avskrivningstider 
Nyttjande-

period

Byggnader 10–100 år

Markanläggning  20 år

Nedlagda utgifter på annans fastighet  max 20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10 år

Inventarier, verktyg och installationer 3–20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika 
 nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjande- 
period bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera 
komponenter vars nyttjandeperiod varierar.  

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och 
ligger till grund för avskrivningen på:

Byggnader

Stomme, inkl grund 100 år

Stomkomplettering 25 år

Fasad 50–75 år

Tak 20–40 år

Fasad-/stomkomplettering, ytskikt 10 år

Installationer, allmänna för fastighet 25 år

Normal hyresgästanpassning, byggnad Kontraktstid

Byggnadsinventarier:

Installationer, specifika för verksamheten 25 år

Normal hyresgästanpassning, byggnadsinventarier Kontraktstid

 

	aNEDSKRIVNING

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att 
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan 
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om 
det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde 
beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande 
enhet som tillgången hör till. För tillgångar som tidigare skrivits 
ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av 
nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde.  Vid  beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten 
samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta 
som används återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare 
nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskriv-
ningen har förändrats.  

	aLEASING

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och för-
delarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från 
 leasegivaren till ett företag i KF-koncernen klassificeras i 
 koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella 
leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas 
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och 
skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga 
 värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som 
direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. 
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt 
 effektivräntemetoden. Räntekostnader fördelas därmed över 
leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive 
period redovisade skulden. Variabla avgifter redovisas som kost-
nad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av 
linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. 
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byggrätter enligt detaljplan. För bebyggda projektfastigheter 
används bedömt värde per kvadratmeter byggrätt efter avdrag 
för rivningskostnader och övriga kostnader. Till detta läggs 
 initialt återstående driftnetto av befintliga hyresavtal under 
 kalkylperioden. Projektfastigheter värderas utifrån det upp- 
skattade  värdet av genomfört projekt med avdrag för kvarstående 
 investeringar och ett bedömt riskpåslag, inklusive i vissa fall även 
en kompletterande sammanräkning av de upparbetade investe-
ringarna i projektet.

	aNedlagda utgifter på annans fastighet
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 234 –

Rörelseförvärv – 243

Avyttringar och utrangeringar –109 –9

Omklassificeringar 39 –

164 234

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –175 –

Rörelseförvärv – –176

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

101 7

Omklassificeringar –36 –

Årets avskrivningar –10 –6

–120 –175

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –18 –

Rörelseförvärv – –17

Under året återförda nedskrivningar – 1

Årets nedskrivningar – –2

–18 –18

Redovisat värde vid årets slut 26 41

	aMaskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 62 61

Nyanskaffningar 1 1

Avyttringar och utrangeringar 0 –

63 62

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –59 –58

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

0 –

Årets avskrivningar –1 –1

–60 –59

Redovisat värde vid årets slut 3 3

	a  Byggnader och mark
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 797 788

Nyanskaffningar 0 37

Rörelseförvärv – 2 142

Avyttringar och utrangeringar –2 500 –170

Omklassificeringar –2 –

295 2 797

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –638 –231

Rörelseförvärv – –368

Återförda avskrivningar på avyttringar  
och utrangeringar

498 11

Omklassificeringar 2 –

Årets avskrivningar –28 –50

–166 –638

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –166 –144

Rörelseförvärv – –28

Återförda nedskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

138 –

Under året återförda nedskrivningar 5 6

–23 –166

Redovisat värde vid årets slut 106 1 993

	aVarav mark och markanläggning
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 61 292

Ackumulerade avskrivningar –27 –32

Ackumulerade nedskrivningar –7 –7

Redovisat värde vid årets slut 27 253

	aUpplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade verkliga värden

Vid årets början 461 930

Vid årets slut 171 461

Marknadsvärdet av helägda förvaltningsfastigheter per 31 
 december 2020 uppgick till 171 Mkr (461). Fastigheterna är till 
sin karaktär främst mark och/eller projektfastigheter. Marknads- 
värdet har fastställts genom interna och externa värderingar. 
Byggrätter/mark har värderats utifrån bedömt marknadsvärde 
per kvadratmeter byggrätt i de fall det finns fastställda byggrätter 
enligt detaljplan. Om detaljplan saknas för en fastighet har ett 
 riskavdrag gjorts utifrån bedömda förutsättningar för att erhålla 
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	a Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 384 3 727

Nyanskaffningar 510 360

Rörelseförvärv – 676

Avyttringar och utrangeringar –945 –427

Omklassificeringar 2 48

3 951 4 384

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –2 804 –2 257

Rörelseförvärv – –534

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

795 400

Omklassificeringar 35 –

Årets avskrivningar –454 –413

–2 428 –2 804

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –124 –176

Återförda nedskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

9 4

Under året återförda nedskrivningar 54 59

Årets nedskrivningar –66 –11

–127 –124

Redovisat värde vid årets slut 1 396 1 456

	a  Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 51 93

Avyttringar och utrangeringar –13 –28

Omklassificeringar –40 –48

Investeringar 446 34

Redovisat värde vid årets slut 444 51

Not 16 | Fordringar hos  
gemensamt styrda företag

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 101 29

Tillkommande fordringar 8 72

Reglerade fordringar –9 –

100 101

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – –

Årets nedskrivningar –2 –

–2 –

Redovisat värde vid årets slut 98 101
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Not 17 | MedMera Bank

MedMera Banks uppdrag är att erbjuda bra och konkurrens- 
kraftiga ut- och inlåningsprodukter till privatkunder. Låne- 
produkten, Coop Privatlån, erbjuder utlåning till kunder utan 
säkerhet upp till 350 000 kr. Räntan på Coop Privatlån är rörlig 
och sätts individuellt. Sparprodukten, Coop Spara, vänder sig till 
privatpersoner och erbjuder ett sparande med rörlig ränta till en 
av marknadens bästa räntor.

Utlåning 2020-12-31 2019-12-31

Utlåning till kreditinstitut  
(kortclearingsfordran)

Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Högst 1 år 910 304

910 304

Utlåning till allmänhet

Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Högst 1 år 768 555

Längre än 1 år men högst 5 år 2 615 1 882

Längre än 5 år 2 128 1 378

5 512 3 815

Summa utlåning 6 422 4 118

Osäkra lånefordringar 2020-12-31 2019-12-31

Utlåning till allmänhet

Osäkra lånefordringar 9 7

Reserverat –9 –7

0 0

Förfallna lånefordringar 2020-12-31 2019-12-31

Utlåning till allmänhet

Förfallna 60 dagar eller mindre 508 35

Förfallna mellan 60 dagar och 90 dagar 6 6

Förfallna mellan 90 dagar och 180 dagar – 0

Förfallna mellan 180 dagar och 360 dagar 0 0

514 40

Inlåning 2020-12-31 2019-12-31

Inlåning från allmänhet

Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde

Högst 1 år 5 506 2 731

Längre än 1 år men högst 5 år – 36

5 506 2 767

Not 18 | Andra långfristiga  
värdepappersinnehav

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 222 265

Tillkommande tillgångar 3 4

Avgående tillgångar –15 –45

Omklassificeringar – –2

210 222

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –94 –104

Avgående tillgångar 0 –

Omklassificeringar – 2

Under året återförda nedskrivningar 4 10

Årets nedskrivningar –2 –2

–92 –94

Redovisat värde vid årets slut 117 128

Not 19 | Finansiella instrument  
och riskhantering 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i 
BFNAR 2012:1.

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället 
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kortfristiga 
räntebärande placeringar, omsättningsaktier inklusive fond- 
andelar och derivat värderas kollektivt enligt den så kallade port-
följmetoden till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans- 
räkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 
reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är för-
knippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgång-
en. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den av- 
talade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   
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	aKUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättnings-
tillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas in- 
flyta efter avdrag för osäkra fordringar. Finansiella anläggnings-
tillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaff-
ningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med 
tillägg för eventuella uppskrivningar. Fordringar som är räntefria 
eller som löper med en ränta som avviker från marknadsräntan 
och som har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till dis-
konterat nuvärde. Tidsvärdeförändringen redovisas som ränte-
intäkt i resultaträkningen. Kundfordringars förväntade löptid är 
kort, varför värdet på dessa redovisas till nominellt belopp utan 
diskontering.

	aKORTFRISTIGA PLACERINGAR

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt 
redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande 
värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta 
av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Koncernens värde- 
pappersportfölj ingår i posten korfristiga placeringar. Häri in- 
gående instrument utgörs av räntebärande placeringar, omsätt-
ningsaktier inklusive fondandelar och derivat. Derivatinstrument 
utgörs bland annat av terminskontrakt och swappar som utnyttjas 
för att täcka risker för valutakursförändringar och för exponering 
av ränterisker. För de instrument som ingår tillämpas värderings-
principen på portföljen som helhet. Detta innebär att vid prövning 
av lägsta värdets princip avräknas orealiserade förluster mot orea-
liserade vinster inom portföljen.

	aANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaff-
ningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna till 
anskaffningsvärde med bedömning av om ett nedskrivnings- 
behov föreligger. De räntebärande tillgångarna värderas i efter-
följande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering 
för värdeminskning.

	aLÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER

Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av 
lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats 
enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till 
anskaffningsvärde.

	aDERIVATINSTRUMENT FÖR VILKA SÄKRINGSREDOVISNING  

INTE TILLÄMPAS

Dotterbolagens valutarisker säkras, med vissa avvikelser, mot 
koncernens internbank (MedMera Bank AB). Internbanken 
aggregerar sedan valutarisken i koncernen och säkrar denna mot 
externa motparter. Dotterbolagens import och export av varor 
i utländsk valuta som är kontrakterade och där pris, volym och 
 leveranstidpunkt är fastställda ska säkras i sin helhet. Dotterbolag 
har även rätt att, i samråd med finansavdelningen, valutasäkra 
inköpsavtal utöver orderläggning i syfte att säkerställa vinst- 
marginaler och marknadsandelar. Vidare skall balansexponering 
från nettotillgångar/skulder i andra valutor, förutom genom eget 
kapital i dotter och intressebolag, valutasäkras (förutom avvikelser 
enligt placeringspolicy).

Om det bedöms vara lägligt att justera koncernens ränterisk på 
total nivå kan KF använda sig av räntederivat. 

Derivatinstrument  värderas i enlighet med lägsta värdets prin-
cip, det vill säga endast utestående derivatinstrument med negativt 
värde redovisas i balans-och resultaträkningen.  

	aDERIVATINSTRUMENT FÖR VILKA SÄKRINGSREDOVISNING 

 TILLÄMPAS

Koncernens elprisrisk hanteras genom handel med elderivat. 
Prognostiserad egen förbrukning prissäkras enligt norm fastlagd 
i finanspolicy. För dessa prissäkringar tillämpas säkringsredo- 
visning vilket innebär att inga utestående elderivat tas upp till 
 värdering i balans- och resultaträkningen. När transaktionen 
ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för risk- 
hanteringen och riskhantingsstrategin avseende säkringen. KF 
dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen 
ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som 
används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva 
när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hän-
förliga till de säkrade posterna.

Säkringsredovisningen avbryts om säkringsinstrumentet för-
faller, säljs, avvecklas eller löses in, eller säkringsrelationen inte 
längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt 
resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas 
omedelbart i resultaträkningen.

I vissa fall tillämpas säkringsredovisning även för säkring av 
valutarisker.
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	a  Derivat och finansiell riskhantering 

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Redovisat 

värde
Verkligt

värde
Redovisat

värde
Verkligt

värde

Derivat för vilka 
säkringsredovisning 
tillämpas

Elderivat – 9 – 2

Derivat för vilka 
säkringsredovisning 
inte tillämpas

Valutaterminer – – – 1

– 9 – 3

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Skulder
Redovisat 

värde
Verkligt

värde
Redovisat

värde
Verkligt

värde

Derivat för vilka 
säkringsredovisning 
inte tillämpas

Valutaterminer – 75 – –

– 75 – –

	aPRINCIPER FÖR FINANSIERING OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Hanteringen av finansiella risker och kassaflöden är centrali serad 
för att uppnå ändamålsenlig kontroll, utnyttja stor drifts fördelar 
och uppnå fördelaktiga villkor på de finansiella marknaderna. 
Finansverksamheten i koncernen hanteras av MedMera Bank AB 
på uppdrag av moderföretaget, och regleras av koncernens finans-
policy. Finansverksamheten inom MedMera Bank AB regleras av 
separata policys och är tillsyns pliktig under Finansinspektionen.

Finansverksamheten bär det direkta ansvaret för alla ränte- 
bärande poster i balansräkningen, för koncernens aktiviteter mot 
banker och på de finansiella marknaderna. Finansverksamheten 
ska understödja koncernens operativa verksamhet genom att på 
ett proaktivt sätt delta och stödja i alla finansrelaterade fråge- 
ställningar inom koncernen, med en klar målsättning att:
	a  Tillföra ett bestående mervärde för hela koncernen.
	a  Identifiera, mäta och hantera de finansiella risker som upp-

står från koncernens verksamhet för att därigenom supportera 
 koncernens operativa målsättningar.
	a  Erbjuda god service på det finansiella området gentemot dotter-

bolag, KF:s ledning och konsumentföreningar.

	aFINANSIERING

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga 
kapital försörjningen och begränsa såväl likviditets- som 
 refinansieringsrisken. Upprätthållandet av en tillräcklig 
betalnings reserv i form av kassa och/eller outnyttjade kredit-
faciliteter är av central betydelse. Koncernens finansierings källor 
utgörs i huvudsak av insatskapital, inlåning via MedMera Bank, 
extern inlåning via koncernens cashpool samt övrigt eget kapital.

Refinansieringsrisk

Med refinansieringsrisk avses risken för att kostnaderna blir högre 
och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska förlängas, 
samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till följd av 
otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. 
 Refinansieringsrisken är nära knuten till likviditets risken, vilken 
beskrivs i nästa avsnitt. 

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga 
kapitalförsörjningen och därmed begränsa refinansierings risken. 
Detta betyder att koncernen ska upprätthålla en tillräckligt stor 
likviditetsreserv, ha en jämn förfallostruktur på lån och facili-
teter över tid, samt uppnå diversifiering mellan finansierings-
former och marknader. Refinansierings risk är direkt kopplad till 
den  finansiella risken. Då koncernens  finansiella ställning är god 
och nettoskuldsättningen är positiv är betydelsen av jämn för- 
fallostruktur och diversifiering enligt ovan av marginell betydelse. 
Om situationen förändras och koncernen utvecklas till att bli 
 nettolåntagare skall detta ses över.

Likviditetsrisk

Den kortsiktiga kapitalförsörjningen syftar till att vid var tid 
säkerställa koncernens betalningsförmåga genom att hålla en till-
räcklig betalningsberedskap eller likviditetsreserv. Likviditets-
reserven definieras som likvida medel, finansiella placeringar som 
kan omvandlas till likvida medel inom 3 bankdagar, samt garante-
rade ej utnyttjade kreditfaciliteter.  

Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur 
MedMera Bank och koncernens cashpooler. Likviditets utvecklingen 
följs upp dagligen. 

Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven vid var 
tid ska täcka:
	a  Estimerade nettoinvesteringar kommande 6 månader.
	a  Normala kassaflödesvariationer inom koncernen.
	a  En extra buffert för att täcka betalningsförmågan vid en stressad 

likviditetssituation.
Likviditetsreserven ska vid var tid uppgå till minimum 1 000 

msek.
Per den 31 december 2020 uppgick koncernens likvida medel, 

inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, till 4 625,4 mkr 
(3 576). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv på 
538 mkr, vilken inte är tillgänglig för koncernen på grund av bank- 
lagstiftning. Vid årsskiftet hade koncernen bankkrediter på 50 mkr 
(0).
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	aRÄNTERISK

En förändring av marknadsräntor påverkar koncernens resultat-
räkning. Både räntebärande skulder och tillgångar är exponerade 
för ränterisk. Hur snabbt en varaktig ränte förändring får genom-
slag i koncernens finansnetto beror på ränte bindningstiden, det 
vill säga när i tiden som räntevillkoren förlängs.

Koncernen är för närvarande nettoplacerare, det vill säga finan-
siella tillgångar överstiger finansiella skulder. Ränterisken är där-
för kopplad till de finansiella tillgångarna. Koncernen har tre 
portföljer med placeringar som regleras i separata policys för KF 
 ekonomisk Förening, MedMera Bank samt Coop Sverige.  

Enligt koncernens finanspolicy skall alla placeringar vara deno-
minerade i svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga duratio-
nen för de externa finansiella placeringarna i KF ekonomisk För-
ening får maximalt uppgå till 6 månader (6 månader). Vid års- 
skiftet var durationen 4,4 månader (3 månader), vilket motsvarar 
en ränterisk på 9,9 mkr (6,3) beräknat utifrån ett 1% skift i avkast-
ningskurvan. I MedMera Bank är innehaven uppdelade i en lik- 
viditetsportfölj och en likviditetsreserv. Likviditetsportföljen har 
en benchmarkduration på 1,0 år. Ränterisken tillåts avvika från 
benchmarkrisken med 15 mkr beräknat som ett 1% skift i avkast-
ningskurvan. Vid årsskiftet var durationen för samtliga placering-
ar i MedMera Bank 1,3 år (0,7 år), vilket motsvarar en ränterisk på 
19,5 mkr (4,1) be räknat som ett 1 % skift i avkastningskurvan. Den 
genom snittliga durationen för de externa finansiella placeringarna 
i Coop Sverige ska vara 2–4 år (2–4 år), med ett benchmark på 
3 år (3 år). Vid årsskiftet var durationen 2 år (2,3 år), vilket mot-
svarar en ränterisk på 8,5 mkr (16,6 mkr) beräknat som ett 1 % skift 
i avkastningskurvan. 

Total duration för koncernens samlade externa finansiella 
 placeringar uppgick till 0,81 år (0,71).

31 dec 2020
Räntebindning, 
Mkr 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-5 år över 5 år Totalt

Räntebärande 
tillgångar

8 515 351 253 1 544 54 10 718

Räntebärande 
skulder

6 888 – – – – 6 888

Netto 1 626 351 253 1 544 54 3 829

För att reducera ränterisken och skydda koncernens resultat mot 
en eventuell ränteförändring får räntederivat användas.

	aVALUTARISK

KF-koncernen är i sin verksamhet exponerad mot förändringar 
av växelkurser. Denna exponering uppkommer från inköp 
 respektive försäljning i främmande valutor (transaktions -   
expo nering) och från nettotillgångar/skulder i andra valutor än 
koncernens konsolideringsvaluta (omräkningsexponering). För-
ändringar i valutakurser påverkar därmed både koncernens 
 resultat- och balansräkning. Det är koncernens policy att minska 
denna exponering. 

Valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och 
om räknings exponering.

Transaktionsexponering

Med transaktionsexponering för KF-koncernen avses kontrak-
terade inköp, det vill säga order till leverantörer där pris, volym 
och betalningstidpunkt är fastställd. Transaktionsexponering 
ska valutasäkras för att säkerställa förväntade marginaler,  minska 
osäkerheten i resultaträkningen och därmed öka prognos-
säkerheten. Dotterbolagens valutasäkringar görs via MedMera 
Bank med hjälp av koncerninterna transaktioner som sedan Med-
Mera Bank i sin tur säkrar mot externa motparter. Det är koncer-
nens policy att säkra 100 % av transaktions exponeringen. 

Valutakursexponeringar i balansräkningsposter säkras med 
hjälp av utjämnande balansposter eller derivatinstrument. Inne-
hav av noterade aktier och aktiefonder samt onoterade inne-
hav i utländsk valuta valutasäkras inte. Balansräknings poster i 
utländsk valuta finns i MedMera Bank förutom onoterade innehav 
i utländsk valuta som finns i KF Invest. 

Nedan redovisas koncernens valutaexponering per den 31 
december 2020 i lokal valuta, samt omräknade till SEK.

Omräkningsexponering

Koncernens omräkningsexponering är risken för att förändringar 
i valutakurser får en negativ effekt vid omräkning av de utländska 
dotterföretagens balans- och resultaträkningar till svenska 
 kronor. Omräkningsexponering är en redovisnings mässig risk 
som uppstår vid konsolideringen av koncernens balansräkning, 
men som därmed också påverkar finansiella nyckeltal och 
 financial covenants. 

KF-koncernens omräkningsexponering är i dagsläget 
av begränsad omfattning och därför är även påverkan på nyckeltal 
liten. Det är koncernens policy att inte säkra omräknings- 
exponeringen.
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	aELPRISRISK

Elprisrisk definieras som risken att KF-koncernens resultat- och 
balansräkning påverkas negativt vid förändrade marknadspriser 
på elkraft. KF-koncernen har en elprisrisk genom elförbrukning 
i Coop Butiker & Stormarknader, Coop Logistik, Coop Vardags- 
handel och KF Fastigheter. Det är koncernens policy att säkra 
elprisrisken för innevarande år plus 3 år genom handel med 
 elderivat.

2021 2022 2023

Prognosticerad årsförbrukning MWh: 369 543 413 742 413 742

Elderivat MWh: 199 444 180 456 35 040

Säkringsgrad %: 54% 44% 8%

Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3,   
kapitel 11.

	aÖVRIG MARKNADSRISK

Övrig marknadsrisk definieras som risken för att värdet på finans- 
iella instrument varierar på grund av förändrade marknads priser 
orsakade av andra faktorer än de som redan är beskrivna i denna 
not.

KF:s innehav i noterade aktier uppgick vid årsskiftet till 0 mkr 
(0), innehav i riskkapitalbolag, onoterade aktier och övriga lång-
fristiga finansiella placeringar uppgick till 308 mkr (184). 

KF och MedMera Bank begränsar övrig marknadsprisrisk 
genom ett detaljerat regelverk avseende diversifiering, motparts- 
och kreditrisker i KF:s finanspolicy respektive MedMera Banks 
finanspolicy.

	aKREDIT- OCH MOTPARTSRISK

KF är exponerad mot kreditrisk genom sina placeringar i obliga-
tioner och andra räntebärande instrument och genom inlåning/ 
deposits i banker. Kreditrisken ska begränsas genom att placering-
ar och inlåning i bank endast får genomföras med motparter som 
har hög kreditvärdighet (investment grade eller motsvarande). 
Vidare har KF exponering mot konsument föreningar till följd av 
utlåning. Sådan utlåning får därför endast göras efter noggrann 
kreditbedömning. Dessutom har KF endast en begränsad kredit- 
risk i kundfordringarna, vilket är en naturlig följd av verksamhet-
ens karaktär. 

Kreditrisk finns också hos MedMera Bank genom utlåning till 
allmänheten i form av utnyttjade kortkrediter och blancolån. För 
ytterligare information, se MedMera Banks årsredovisning. 

Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 
2020 var gentemot Swedbank. Marknadsvärdet var totalt 1284 
mkr, varav 464 mkr i säkerställda obligationer. 

Motpartsrisker är de kreditrisker som uppstår genom positiva 
marknadsvärden i finansiella kontrakt på valuta-, ränte-, aktie- och 
elmarknaderna. Motpart i dessa transaktioner är banker, fond-
kommissionärer och elhandelsbolag, såvida de finansiella kontrak-
ten inte är clearade på en börs (central counterparty clearing). 

KF:s motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktio-
ner endast görs med godkända motparter och att transaktionerna 
så långt som det är möjligt clearas på en börs. KF strävar efter 
att fördela finansiella transaktioner mellan flera motparter. Den 
 kreditrisk som uppstår genom finansiella derivatkontrakt som 
ej clearas på en börs, ska reduceras genom ISDA-avtal, för att där- 
igenom möjliggöra kvittning av skulder och fordringar vid mot-
partens obestånd.

Valuta

Transaktions-
exponering  

(mn lokal valuta)

Räntebärande 
tillgångar och 

skulder

Noterade aktier 
och aktiefonder 
samt onoterade 

innehav

Derivat-  
kontrakt mot 

 extern motpart 
(mn lokal valuta)

Nettoexponering 
(mn lokal valuta)

Nettoexponering  
i SEK (mn SEK)

DKK –26,5 1,6 0,0 26,5 1,6 2,2

EUR –224,7 0,9 0,3 226,6 1,1 11,1

NOK –15,2 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0

USD –3,0 0,1 3,3 3,0 3,3 27,1

Total valutaexponering (mkr) 40,4
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Not 20 | Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 796 2 183

Ändrad redovisningsprincip – 0

Tillkommande fordringar 3 215 2 000

Reglerade fordringar –1 789 –1 311

Omklassificeringar –120 –76

Årets valutakursdifferenser 0 –

4 102 2 796

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –14 –16

Under året återförda nedskrivningar 1 2

–13 –14

Redovisat värde vid årets slut 4 089 2 782

Not 21 | Varulager mm

REDOVISNINGSPRINCIPER

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Inkuransrisker har därvid beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in-först ut-principen 
(FIFU). I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även 
utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Not 22 | Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 432 313

Bonus från leverantörer 279 227

Förutbetalda IT-kostnader 51 51

Upplupna ränteintäkter 137 97

Övriga upplupna intäkter 34 22

Övriga poster 96 77

Redovisat värde vid årets slut 1 029 787

Not 23 | Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

REDOVISNINGSPRINCIPER

	aAVGIFTSBESTÄMDA PLANER 

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett 
annat företag, normalt ett försäkringsföretag. KF har inte längre 
någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Stor-
leken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är 
beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkast-
ning som avgifterna ger. Avgifterna för avgiftsbestämda planer 
redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.  

	aFÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att läm-
na de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare 
anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättning- 
arna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels 
 risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntning-
arna (investeringsrisk). Vid redovisning av förmånsbestämda 
 planer tillämpas de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. 
Förmånsbestämda planer för vilka pensionspremier betalas redo-
visas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnads- 
förs i resultaträkningen. I de fall pensionsförpliktelser har 
 tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse, så 
beräknas en avsättning och årlig kostnad utifrån nuvärdet av den 
intjänade framtida förmånen. I de fall stiftelsens förvaltningstill-
gångar överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Nettot av 
ränta på pensionsskuld och förväntad avkastning på tillhörande 
förvaltningstillgångar redovisas i finansnettot. Övriga komponen-
ter redovisas i rörelseresultatet.

I de fall pensionsförpliktelserna uteslutande är beroende av 
värdet på en ägd kapitalförsäkring redovisas pensionsförpliktel-
sen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde. 
Kapitalförsäkringen, vilken ställs som säkerhet för givet pensions-
löfte, redovisas som finansiell anläggningstillgång. 
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	aERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING 

Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncer-
nen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunk-
ten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar 
ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. 
Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk för-
del redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning.

Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den 
ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balans-
dagen.

	aPENSIONSFÖRMÅNER

KF har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensions- 
planer. Enligt avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda 
avgifter till en extern part och har inte några förpliktelser att 
 betala ytterligare avgifter. De förmånsbestämda planerna inne-
bär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss 
 procentsats av slutlönen vid full tjänstetid.

Ersättningar efter avslutad anställning i Sverige är en kombi-
nation av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer. 
Alla planer för kollektivanställda är avgiftsbestämda. Tjänste-
män omfattas av den förmånsbestämda KTP-planen, bestående 
av ålders-, sjuk- och familjepension samt av den avgiftsbestämda 
ITPK-planen, vilket är en kompletterande ålderspension. Åtag-
andet inom ramen för KTP-planen är till största del fonderat via 
Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse, kompletterat med 
kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. Tillgångarna i stiftelsen 
är avskilda från KF. Åtagandet för KTP-planens sjuk- och familje-
pension finansieras via försäkringslösning.

Med verkan från 2009 ändrades KTP-planen. Den nya planen, 
ITP1/KTP1, är avgiftsbestämd och är öppen för nya deltagare i 
KTP-planen, medan nuvarande deltagare fortsätter i den gamla 
planen. KF betalar premier för anställd, som omfattas av ITP1/
KTP1, och den anställde väljer förvaltare. Denna plan är öppen för 
tjänstemän födda 1981 eller senare samt för så kallade tio-taggare 
(lön överstigande 10 ibb). 

Folksam beräknar, enligt uppdrag, pensionsskulden för de 
 företag inom KF-koncernen som har tryggat förmånsbestämda 
 pensionsförpliktelser i stiftelsen. Utifrån denna beräkning 
samt beräkning av förvaltningstillgångarnas värde  fakturerar 
 Konsumentkooperationens pensionsstiftelse arbetsgivaren 
månadsvis så att avsättningarna motsvarar skulden vid varje års-
skifte. Pensionsskuldens storlek bestäms av faktorer som ålder, 
lön, tjänstetid, pensionsålder, kön, förväntad återstående livslängd 
och diskonteringsränta. 

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas av den gemensamma 
avdelningen Kapitalförvaltning inom Folksam. Sammansättning-
en av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och special- 
placeringar syftar till att uppnå önskat realt avkastningsmål, med 
god riskdiversifiering. Stiftelsens styrelse ansvarar för förvaltning-
en av stiftelsens förvaltningstillgångar.

I tillägg förekommer, i begränsad omfattning, direktpensions-
lösningar som  säkerställts med företagsägd kapitalförsäkring.

Kostnad för pensioner, tryggad via stiftelsen, delas upp i en del 
som ingår i rörelseresultatet och en del som ingår i finansiella  
 poster.

Not 24 | Avsättningar för skatter
Avsättningar för skatter för aktuellt år består av särskild löneskatt 
på pensionsförpliktelser, vars utfall är beroende på värdet av ägd 
kapitalförsäkring.

Not 25 | Övriga avsättningar

REDOVISNINGSPRINCIPER

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa 
uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balans-
dag. När effekten av tidpunkten för betalning är väsentlig, beräknas 
avsättningen genom diskontering av förväntat framtida kassaflöde till 
ett nuvärde.

En avsättning för förlustkontrakt, för KF:s del framför allt avseende 
operationella leasingkontrakt, redovisas när förväntade ekonomiska 
fördelar som beräknas erhållas från ett kontrakt är lägre än de ound-
vikliga utgifterna för att infria åtagandena enligt kontraktet.  En 
avsättning för omstrukturering av verksamhet redovisas när det före-
ligger en legal eller informell förpliktelse, vilket innebär att företaget 
har en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och de som berörs 
har en välgrundad uppfattning om att omstruktureringen kommer 
att genomföras.

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Omstruktureringsåtgärder 44 22

Garantiåtaganden 0 9

Kundlojalitetsprogram 246 246

Övrigt 1) 231 220

Redovisat värde vid årets slut 521 498

1) Inkluderar åtaganden relaterat till avyttringar av fastigheter

Avsättning för omstruktureringsåtgärder avser framför allt gjorda 
avsättningar för hyreskostnader avseende ej nyttjade lokaler, 
 relaterat till Coop Butik. Viss återföring av tidigare avsättningar 
har kunnat ske som resultat av förändrade marknadsförutsätt-
ningar och bedömningar om framtiden för enskilda marknads-
platser.
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Koncernen
Omstruktureringsåtgärder 2020-12-31 2019-12-31

Redovisat värde vid årets början 22 53

Avsättningar som gjorts under året1) 56 10

Belopp som tagits i anspråk under året –29 –29

Outnyttjade belopp som har återförts under året –5 –12

Redovisat värde vid årets slut 44 22

Garantiåtaganden 2020-12-31 2019-12-31

Redovisat värde vid årets början 9 4

Rörelseförvärv – 13

Belopp som tagits i anspråk under året – –7

Outnyttjade belopp som har återförts under året –9 –2

Redovisat värde vid årets slut 0 9

Kundlojalitetsprogram 2020-12-31 2019-12-31

Redovisat värde vid årets början 247 270

Avsättningar som gjorts under året1) 152 103

Belopp som tagits i anspråk under året –153 –117

Outnyttjade belopp som har återförts under året – –10

Redovisat värde vid årets slut 246 247

Övrigt 2020-12-31 2019-12-31

Redovisat värde vid årets början 220 361

Avsättningar som gjorts under året1) 34 13

Belopp som tagits i anspråk under året –17 –149

Outnyttjade belopp som har återförts under året –7 –5

Redovisat värde vid årets slut 231 220

1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Not 26 | Långfristiga skulder

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Skulder som förfaller senare än ett år från 
balansdagen:

Medlemsinlåning, femårslån 97 104

Övriga skulder till kreditinstitut 50 –

Övriga skulder 336 345

Redovisat värde vid årets slut 483 449

Not 27 | Övriga skulder

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Inlåning från allmänhet 5 506 2 731

Inlåning från konsumentföreningar 583 831

Övriga poster 1 123 978

Redovisat värde vid årets slut 7 212 4 540

Not 28 | Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Personalrelaterade kostnader 852 828

Kostnader för frakter 100 91

Levererade ännu ej fakturerade varor 19 62

Kostnader i samband med  
avyttringar av fastigheter

30 –

Övriga poster 386 535

Redovisat värde vid årets slut 1 387 1 516
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Not 29 | Ställda säkerheter  
och eventualförpliktelser

I vissa fall har KF gått i borgen för åtaganden i dotterföretag 
 avseende leveranser. Dessutom har moderföretaget ingått gene-
rella gantiåtaganden gentemot KF Invest Förvaltning AB och 
MedMera Bank AB. I koncernen har borgensåtaganden i samband 
med avyttring av företag ställts till köparen avseende fullgörande 
av gjorda utfästelser.

För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser 
har kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskrivits till förmån 
för pensionstagarna. 

KF, tillsammans med dess dotterföretag, är delägare i PRI 
 Pensionsgaranti. Delägarna har ett ömsesidigt ansvar som maxi-
malt uppgår till 2 % av respektive företags pensionsskuld. Moder-
bolaget har gått i borgen för dotterföretagens räkning och har där-
för tagit upp samtliga dotterföretags eventualförpliktelser gente-
mot PRI Pensionsgaranti.

Belopp i mkr 2020-12-31 2019-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Obligationer och andra värdepapper 3 2

Kapitalförsäkring 51 54

54 56

Övriga ställda panter och säkerheter

Kreditförsäkringsgaranti 385 385

385 385

Summa ställda säkerheter 439 441

Eventualförpliktelser

Räkningskrediter, MedMera Bank AB

– Beviljade räkningskrediter 3 1 171

– Avgår: Disponerade räkningskrediter 0 -89

Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti 58 59

Borgensförbindelser ställda i samband med 
avyttring av företag – 50

Investeringsåtaganden 32 37

Summa eventualförpliktelser 93 1 228

Not 30 | Transaktioner med närstående
KF-koncernen har närståenderelationer med dotterföretag, 
intresseföretag, gemensamt styrda företag samt med styrelse- 
ledamöter och koncernledning. Innehav av dotterföretag, 
 intresseföretag och gemensamt styrda företag framgår av not om 
Andelar i koncernföretag samt av not om Andelar i intresseföretag 
och gemensamt styrda företag. 

Som ekonomisk förening har KF till ändamål att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet, 
i villka medlemmarna deltar. I enlighet härmed har inköp eller 
försäljning av varor och tjänster under räkenskapsåret skett mel-
lan KF-koncernen och medlemmar i moderföretaget. På samma 
sätt medverkar medlemmarna i finansieringen av förening-
en, till exempel via tecknade förlagsinsatser och inlåning via 
 koncernens internbankverksamhet. Dessa transaktioner har skett 
i enlighet med föreningens ändamål. Utöver varuförsörjning, 
 konceptutveckling och marknadsföring erbjuder KF föreningarna 
till exempel redovisningstjänster, rådgivning i finansieringsfrågor, 
administration och marknadsföring avseende MedMera-kortet 
samt kortinlösen avseende bankkort och betal- och kreditkort. 
Transaktioner mellan KF-koncernen och medlemmar i moder- 
företaget har skett på marknadsmässiga villkor. 

Några transaktioner med moderföretagets styrelseledamöter 
och koncernledning, utöver lön och andra ersättningar, har inte 
förekommit.   

Försäljning av varor och  
tjänster till närstående 2020-12-31 2019-12-31

Koncernen

Gemensamt styrda företag 0 0

0 0

Finansiella tjänster till närstående

Koncernen

Intresseföretag 0 –

Gemensamt styrda företag 2 2

2 2
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Not 31 | Betalda räntor  
och erhållen utdelning
Koncernen 2020 2019

Erhållen utdelning 11 14

Erhållen ränta 181 135

Erlagd ränta –51 –31

Not 32 | Likvida medel

REDOVISNINGSPRINCIPER

Likvida medel består av kassamedel, disponibla tillgodohavanden 
hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga placeringar 
som utgörs av obligationer och övriga räntebärande värdepapper, 
med maximalt tre månaders löptid från anskaffningstidpunkten. 
Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar 
i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Koncernen 2020 2019

Följande delkomponenter ingår i likvida 
medel ¹⁾:

Kassa och banktillgodohavanden 2) 1 877 622

1 877 622

1)  I likvida medel inkluderas medel som omfattas av kapitaltäckningsrestriktioner 
i MedMera Bank AB. 

2)  Banktillgodohavanden i balansräkning inkluderar även spärrade medel  
om 385 mkr (385), vilka inte klassificeras som likvida medel.

Not 33 | Övriga upplysningar  
till kassaflödesanalysen

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

	aJusteringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Koncernen 2020 2019

Avskrivningar 691 599

Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 39 –32

Orealiserade kursdifferenser 1 2

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 31 10

Rearesultat försäljning av dotterföretag –151 –95

Resultatandelar i intresseföretag  
och gemensamt styrda företag

–11 4

Övriga avsättningar 13 –211

Övriga ej kassaflödespåverkande poster –8 4

604 282

	aFörvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Förvärvade tillgångar och skulder  
samt eget kapital från tidigare  
innehav vid successiva förvärv

Immateriella anläggningstillgångar – –4

Materiella anläggningstillgångar – –1 439

Finansiella anläggningstillgångar – –60

Varulager – –358

Rörelsefordringar – –103

Likvida medel – 39

Summa tillgångar – –1 924

Avsättningar – 11

Räntebärande skulder – 182

Rörelseskulder – 1 002

Summa avsättningar och skulder – 1 195

Köpeskilling – 2 386

Utbetald köpeskilling – 2 386

Avgår:  
Likvida medel i den förvärvade verksamheten – –39

Påverkan på likvida medel – –2 347

	aAvyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Avyttrade tillgångar och skulder

Immateriella anläggningstillgångar 4 –

Materiella anläggningstillgångar 1 906 199

Finansiella anläggningstillgångar 20 0

Rörelsefordringar 3 5

Likvida medel 2 0

Summa tillgångar 1 935 205

Avsättningar – –153

Räntebärande skulder –904 0

Rörelseskulder –55 –28

Summa innehav utan bestämmande  
inflytande, skulder och avsättningar

–959 –181

Försäljningspris 1 780 112

Erhållen köpeskilling 1 780 112

Avgår: Likvida medel i den  
avyttrade verksamheten –2 0

Påverkan på likvida medel 1 778 112
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Not 34 | Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet  Summan av redovisat eget kapital, garantikapital, 

förlagslån samt minoritetskapital i procent av 
balansomslutningen.

Sysselsatt kapital  Summa tillgångar med avdrag för icke ränte-
bärande skulder, inklusive uppskjuten skatte- 
skuld.  

Avkastning på sysselsatt Resultat före kostnadsräntor och kursdifferenser  
kapital på finansiella skulder i procent av genomsnittligt 
 sysselsatt kapital. 

Avkastning på eget kapital  Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt 
redovisat eget kapital.

Nettofordran/nettoskuld  Summan av räntebärande skulder och avsättning-
ar minus kortfristiga placeringar, kassa och bank 
samt räntebärande kortfristiga fordringar och 
finansiella anläggningstillgångar.

Not 35 | Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har 
inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Belopp i mkr Not 2020 2019

Nettoomsättning M2 159 153

a Bruttoresultat 159 153

Administrationskostnader –164 –112

Övriga rörelseintäkter M3 20 2

a Rörelseresultat M4, M5, M6, M7 16 43

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag M8 261 32

Resultat från övriga värdepapper och fordringar   
som är anläggningstillgångar

M9 12 2

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter M9 36 58

Räntekostnader och liknande resultatposter M9 –21 –22

a Resultat efter finansiella poster 303 113

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag, lämnade –10 –16

a Resultat före skatt 293 97

Skatt på årets resultat M10 –1 –1

a Årets resultat 292 96

Moderföretagets resultaträkning
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Belopp i mkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar M11

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 0 0

0 0

Materiella anläggningstillgångar M12

Inventarier, verktyg och installationer 1 1

1 1

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag M8 5 325 6 141

Fordringar hos koncernföretag M13 625 600

Andra långfristiga värdepappersinnehav M14, M15 35 38

Uppskjuten skattefordran M10 4 4

Andra långfristiga fordringar M16 151 52

6 140 6 835

a Summa anläggningstillgångar 6 140 6 835

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 21 859

Övriga fordringar 348 42

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter M17 30 16

399 917

Kortfristiga placeringar M15 1 462 1 712

Kassa och bank 1 271 708

a Summa omsättningstillgångar 3 132 3 337

a SUMMA TILLGÅNGAR 9 272 10 172

Moderföretagets balansräkning
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Moderföretagets balansräkning (forts)

Belopp i mkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL M18

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 1 636 1 634

Reservfond 152 138

1 788 1 772

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 405 2 323

Årets resultat 292 96

2 698 2 419

4 485 4 191

Avsättningar

Avsättningar för skatter 24 4 5

Övriga avsättningar M19 26 41

31 46

Långfristiga skulder M20

Övriga skulder 397 404

397 404

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 7

Skulder till koncernföretag 3 741 4 651

Övriga skulder M21 597 840

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M22 16 33

4 359 5 531

a Summa skulder 4 756 5 935

a SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 272 10 172

finansiella rapporter | moderföretaget
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Koncernen
Medlems-

insatser Reservfond

Balanserat 
resultat inkl årets 

resultat
Summa

eget kapital

a Ingående balans 2020-01-01 1 634 138 2 419 4 191

Årets resultat enligt fastställd  
resultaträkning – – 292 292

Transaktioner med ägare

Förändring av medlemsinsatser 2 – 0 2

Summa transaktioner med ägare 2 – 0 2

Omföring mellan poster i eget kapital

Övrig disposition av föregående års resultat – 14 –14 –

Summa omföringar – 14 –14 –

a Utgående balans 2020-12-31 1 636 152 2 698 4 485

a Ingående balans 2019-01-01 1 631 128 2 334 4 093

a  Årets resultat enligt  
fastställd resultaträkning

– – 96 96

Transaktioner med ägare

Förändring av medlemsinsatser 3 – –1 1

Summa transaktioner med ägare 3 – –1 1

Omföring mellan poster i eget kapital

Övrig disposition av föregående års resultat – 10 –10 –

Summa omföringar – 10 –10 –

a  Utgående balans 2019-12-31 1 634 138 2 419 4 191

Moderföretagets förändringar av eget kapital

finansiella rapporter | moderföretaget
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Belopp i mkr Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster M25 303 113

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet M27 836 206

1 139 319

Betald inkomstskatt 5 4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

1 144 323

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –15 24

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 90 –6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 219 340

Investeringsverksamheten

Lämnat aktieägartillskott –61 –220

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – –1

Avyttring av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan M27 0 4

Förändring av finansiella tillgångar 1 299 –331

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 238 –548

Finansieringsverksamheten

Ökning av medlemsinsatser 2 1

Förändring medlemsinlåning –7 –12

Övrig förändring av lån –1 872 –115

Lämnade koncernbidrag –16 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 892 –125

Årets kassaflöde 564 –333

Likvida medel vid årets början 323 656

a Likvida medel vid årets slut M26 886 323

Moderföretagets kassaflödesanalys

finansiella rapporter | moderföretaget



113KF årsredovisning 2020

noter | moderföretaget

Not M1 | Redovisningsprinciper  
i moderföretaget

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen, om inte annat anges enligt nedan eller i anslutning 
till berörda noter.

	aANDELAR I DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖRETAG  

OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt 
 styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår för-
utom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till för-
värvet. Eventuella lämnade aktieägartillskott läggs till anskaff-
ningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redo- 
visas som intäkt.

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation 
på att en andels värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas andelens återvinningsvärde. 
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinnings- 
värde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenereran-
de enhet som tillgången hör till. För andelar som tidigare skri-
vits ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av 
nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräk-
ning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassa- 
flöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verk-
samheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonte-
ringsränta som används återspeglar marknadsmässiga bedöm-
ningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. 
En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen har förändrats. 

	aKONCERNBIDRAG

Koncernbidrag som erhålls/lämnas redovisas som en boksluts-
disposition i resultaträkningen. Erhållet/lämnat koncernbidrag 
påverkar företagets aktuella skatt.

Not M2 | Nettoomsättning 
Moderföretaget 2020 2019

Varumärkesavgifter 136 130

Övrigt 23 23

159 153

Not M3 | Övriga rörelseintäkter
Moderföretaget 2020 2019

Övrigt 1⁾ 20 2

20 2

¹⁾  Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av tidigare gjorda avsättningar som 
lösts upp.

Not M4 | Uppgifter om personal och  
ersättningar till styrelse/ledande  
befattningshavare
	aMedelantalet anställda

Moderföretaget 2020 varav män 2019  varav män

Sverige 18 45% 15 50%

Totalt i moderföretaget 18 45% 15 50%

	aRedovisning av könsfördelning i företagsledning

Moderföretaget
2020-12-31  

Andel kvinnor
2019-12-31 

Andel kvinnor

Styrelsen 38% 47%

Övriga ledande  
befattningshavare

40% 50%

För ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare  
i moderföretaget hänvisas till motsvarande not för koncernen.

Not M5 | Avskrivningar, nedskrivningar och 
återförda nedskrivningar 

Moderföretaget 2020 2019

Administrationskostnader 0 0

0 0
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Not M6 | Arvode och  
kostnadsersättning till revisorer 

Moderföretaget 2020 2019

PWC

Revisionsuppdrag 1 1

Andra uppdrag 1 11

Not M7 | Operationell leasing

REDOVISNINGSPRINCIPER

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som 
operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiel-
la eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

	aLeasingavtal där företaget är leasetagare
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal

Inom ett år 1 1

Mellan ett och fem år 4 4

Senare än fem år 0 1

5 6

2020 2019

Räkenskapsårets kostnadsförda  
leasingavgifter

1 2

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare hän-
för sig framför allt till hyra av lokaler och leasingbilar.
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	aResultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget 2020 2019

Utdelning 1 112 278

Nedskrivningar –851 –246

261 32

	aAndelar i koncernföretag
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 7 939 7 697

Förvärv 35 246

Avyttring 0 –4

7 974 7 939

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –1 798 –1 552

Årets nedskrivningar –851 –246

–2 649 –1 798

Redovisat värde vid årets slut 5 325 6 141

	aSpec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2020-12-31 2019-12-31

Dotterföretag org nr säte Antal andelar
andel  

i % 1⁾
Redovisat

värde
Redovisat

värde

Coop Sverige AB 556710-5480 Solna 4 982 730 67 3 157 3 157

Coop Butiker & Stormarknader AB 556030-5921 Solna 100

Coop Logistik AB 556710-2453 Solna 100

Coop Online AB 556011-2822 Solna 100 –

KF Fastigheter AB 556033-2446 Solna 100 000 100 1 112 1 112

KF Invest AB 556027-5488 Solna 800 000 100 390 1 194

MedMera Bank AB 556091-5018 Solna 3 000 000 100 663 663

Vi Media AB 556041-3790 Stockholm 10 000 100 1 7

Vår Gård Saltsjöbaden AB 556035-2592 Nacka 35 000 100 1 7

Övriga dotterföretag, vilande  
eller av mindre betydelse 0 0

5 325 6 141

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not M8 | Andelar i koncernföretag
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Not M9 | Övriga finansiella poster

	a  Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

Moderföretaget 2020 2019

Ränteintäkter, koncernföretag 9 –

Ränteintäkter, övriga 3 0

Utdelningar 0 2

Övrigt 0 –

12 2

	a  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Moderföretaget 2020 2019

Ränteintäkter, koncernföretag 6 18

Ränteintäkter, övriga 3 –2

Valutakursvinster 24 14

Övriga finansiella intäkter 3 28

Övrigt 0 –

36 58

	a  Räntekostnader och liknande resultatposter
Moderföretaget 2020 2019

Räntekostnader, koncernföretag 0 0

Räntekostnader, övriga –5 –3

Valutakursförluster –12 –14

Övriga finansiella kostnader 
koncernföretag –4 –4

Övriga finansiella kostnadsposter –1 –2

Övrigt 0 –

–21 –22

Not M10 | Inkomstskatter

REDOVISNINGSPRINCIPER

I moderföretagets balansräkning redovisas obeskattade reserver 
utan uppdelning mellan eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 
I moderföretagets resultaträkning görs på motsvarande sätt  ingen 
fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skatte- 
kostnad.

Moderföretaget 2020 2019

Uppskjuten skatt –1 –1

–1 –1

	aAvstämning av effektiv skatt
2020 2019

Moderföretaget % Belopp % Belopp

Resultat före skatt 293 97

Skatt enligt gällande skatte-
sats för moderföretaget

21,4% –63 21,4% –21

Ej avdragsgilla kostnader –183 –54

Ej skattepliktiga intäkter 240 64

Ökning av underskottsavdrag 
utan motsvarande aktivering av 
uppskjuten skatt 5 11

Effekt av ändrade skatte-
satser/och skatteregler 0 0

Redovisad effektiv skatt –1 –1

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i 
 tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga 
 värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt 
underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder.
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2020-12-31 2019-12-31

Moderföretaget

Uppskjuten
skatte- 
fordran

Uppskjuten
skatteskuld Netto

Uppskjuten
skatte- 
fordran

Uppskjuten
skatteskuld Netto

Avsättningar och långfristiga skulder 4 – 4 4 – 4

Uppskjuten skattefordran/skuld 4 – 4 4 – 4

Kvittning – – – –

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 4 – 4 4 – 4

Not M11 | Immateriella  
anläggningstillgångar

Not M12 | Materiella  
anläggningstillgångar

	a  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten

Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 0 0

Vid årets slut 0 0

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början 0 0

Vid årets slut 0 0

Redovisat värde vid årets slut 0 0

	a  Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken samt liknande rättigheter

Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 2

Vid årets slut 2 2

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –2 –2

Årets avskrivning 0 0

Vid årets slut –2 –2

Redovisat värde vid årets slut 0 0

	a  Inventarier, verktyg och installationer
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 0

1 1

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början 0 0

0 0

Redovisat värde vid årets slut 1 1

Not M13 | Fordringar hos koncernföretag
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 600 –

Tillkommande fordringar 25 600

Redovisat värde vid årets slut 625 600
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Not M14 | Andra långfristiga 
 värdepappersinnehav
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 38 67

Tillkommande tillgångar 0 0

Avgående tillgångar –3 –29

35 38

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början 0 0

Avgående tillgångar 0 –

0 0

Redovisat värde vid årets slut 35 38

Not M15 | Finansiella instrument  
och riskhantering 

REDOVISNINGSPRINCIPER

För redovisningsprinciper, se motsvarande not för koncernen.

	aDerivat och finansiell riskhantering 

Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Redovisat 

värde
Verkligt

värde
Redovisat

värde
Verkligt

värde

Derivat för vilka  
säkringsredovisning 
inte tillämpas

Valutaterminer – – 0 0

– – 0 0

Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Skulder
Redovisat 

värde
Verkligt

värde
Redovisat

värde
Verkligt

värde

Derivat för vilka  
säkringsredovisning 
inte tillämpas

Valutaterminer 0 0 – –

0 0 – –

Not M16 | Andra långfristiga fordringar
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 52 52

Tillkommande fordringar 100 –

Reglerade fordringar 0 0

Redovisat värde vid årets slut 151 52

Not M17 | Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna ränteintäkter 8 15

Övriga poster 22 1

Redovisat värde vid årets slut 30 16

Not M18 | Eget kapital 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
 årsredovisningslagens indelning.

	a INSATS DIREKTMEDLEM

Varje direktmedlem ska enligt KF:s stadgar delta med en insats på 
100 kr. Medlem får delta med högre insats. Insatskontot kan ökas 
genom kontant betalning samt genom överföring av medel som 
medlemmen erhåller vid överskottsfördelning. Överskottsmedel 
kan delas ut till direktmedlem i förhållande till gjorda köp inom 
KF:s medlemsprogram, enligt principer fastställda av stämman.

	a INSATS KONSUMENTFÖRENING OCH ORGANISATION

Enligt KF:s stadgar deltar varje medlem, Konsumentförening eller 
organisation med minst en insats på 10 000 kr. Konsumentfören-
ing eller organisation ska varje år till sitt insatskonto i KF överföra 
2/3 av överskottsmedel hänförbart till, av KF:s ordinarie stämma, 
beslutad utdelning på insatskapitalet. Medlem som utträder eller 
utesluts ur KF kan, efter styrelsens medgivande, få ut sina insatser. 
Medlem får vidare efter anmälan till KF:s styrelse, överlåta sin 
insats helt eller delvis till annan medlem.

Utöver medlemsinsatser kan kapital tillföras i form av förlags-
insatser. Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande 
eget kapital som vid förenings upplösning skall ha rätt efter för-
eningens fordringsägare men rätt framför medlemsinsatserna. 
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Not M20 | Långfristiga skulder
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Skulder som förfaller senare  
än ett år från balansdagen

Medlemsinlåning, femårslån 97 104

Övriga poster 300 300

Redovisat värde vid årets slut 397 404

Not M21 | Övriga skulder

Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Inlåning från konsumentföreningar 583 831

Övriga poster 14 9

Redovisat värde vid årets slut 597 840

Not M22 | Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Personalrelaterade kostnader 7 15

Övriga poster 10 18

Redovisat värde vid årets slut 16 33

Not M23 | Ställda säkerheter  
och eventualförpliktelser

	aStällda säkerheter
Belopp i mkr 2020-12-31 2019-12-31

För egna skulder och avsättningar

Kapitalförsäkring 13 15

13 15

Övriga ställda panter och säkerheter

Kreditförsäkringsgaranti 385 385

385 385

Summa ställda säkerheter 398 400

Eventualförpliktelser

Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti 58 59

Borgensförbindelser till förmån  
för koncernföretag 2 655 1 618

Borgensförbindelser ställda i samband  
med avyttring av företag – 50

2 713 1 727

Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år från det att tillskottet 
 gjordes. Från innehavarens sida gäller en uppsägningstid av minst 
två år. Förlagsinsatser förräntas i enlighet med utfärdade förlags-
andelsbevis.

Reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte 
går åt för täckning av balanserad förlust. Balanserade vinstmedel 
utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reserv-
fondsavsättning och efter att eventuell vinstutdelning lämnats.

	aVINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören har för 2020 föreslagit att 
44 mkr avsätts till reservfond och 2 654 mkr avsätts i ny räkning.
För närmare information om förslag till vinstdisposition, hänvisas 
till förvaltningsberättelsen.

Not M19 | Övriga avsättningar
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Garantiåtaganden – 11

Utbildning av ägarombud, övriga förtroende- 
valda samt föreningsstyrelser mm 14 15

Övrigt 13 15

26 41

Moderföretaget

Övrigt 2020-12-31 2019-12-31

Redovisat värde vid årets början 41 71

Avsättningar som gjorts under året1) 0 0

Belopp som tagits i anspråk under året –15 –30

Redovisat värde vid årets slut 26 41

1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.
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noter | moderföretaget Belopp i mkr om inget annat anges

Not M24 | Transaktioner med närstående

	aFörsäljning av varor och tjänster till närstående
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Koncernföretag 91 83

91 83

	a Inköp av varor och tjänster från närstående
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Koncernföretag 103 18

103 18

Not M25 | Betalda räntor  
och erhållen utdelning

Moderföretaget 2020 2019

Erhållen utdelning 1 112 280

Erhållen ränta 19 7

Erlagd ränta –5 –3

Not M26 | Likvida medel

Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida 
medel:

Kassa och banktillgodohavanden 1) 886 323

886 323

1)  I banktillgodohavanden ingår spärrade medel om 385 mkr (385), vilka inte 
 klassificeras som likvida medel.

Not M27 | Övriga upplysningar  
till kassaflödesanalysen

	aJusteringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Moderföretaget 2020 2019

Avskrivningar 0 0

Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 851 246

Orealiserade kursdifferenser 0 0

Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag 0 –

Övriga avsättningar –15 –40

836 206

	aAvyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
Moderföretaget 2020-12-31 2019-12-31

Försäljningspris 0 4

Erhållen köpeskilling 0 4
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	aUTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisning-
en och koncernredovisningen för Koope-
rativa Förbundet (kf), ekonomisk förening 
för år 2020. Föreningens årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 
62–121 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upp- 
rättats i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens och koncer-
nens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2020 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredo- 
visningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och 
 koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förenings- 
stämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderföreningen och 
koncernen.

	aGRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisions- 
sed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt 
denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den 
auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till för- 
eningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag 
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har 

inhämtat är tillräckliga och ändamåls- 
enliga som grund för våra uttalanden.

	aANNAN INFORMATION ÄN 

 ÅRSREDOVISNINGEN OCH  

KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
 koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1–61. Det är styrelsen och verk- 
ställande direktören som har ansvaret för 
den informationen.

Vårt uttalande avseende årsredo- 
visningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredo- 
visningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om 
 informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och 
 koncernredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 

slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

	aSTYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att årsredo- 
visningen och koncernredovisningen upp-
rättas och ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåll-
er några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar 
 styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift till-
lämpas dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera 
 föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.  

Rapport om  
årsredovisningen
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	aDEN AUKTORISERADE REVISORNS 

ANSVAR

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentlig- 
heter eller misstag. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt isa och 
god  revisionssed i Sverige alltid  kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller till- 
sammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare 
 fattar med grund i årsredovisningen och 
 koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt isa an- 
vänder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

	a  identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen  
och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och in- 
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund 

för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute- 
lämnanden, felaktig information eller 
 åsidosättande av intern kontroll.
	a  skaffar vi oss en förståelse av den del 

av föreningens interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala oss om effektiviteten i den 
 interna kontrollen.
	a  utvärderar vi lämpligheten i de redo- 

visningsprinciper som används och rimlig-
heten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.
	a  drar vi en slutsats om lämpligheten i att 

styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen 
och  koncernredovisningen. Vi drar ock-
så en slutsats, med grund i de inhämtade 
 revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om för-
eningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns 

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
 revisionsberättelsen fästa uppmärksam- 
heten på upplysningarna i årsredovisning-
en och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller för- 
hållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.
	a  utvärderar vi den övergripande presenta-

tionen, strukturen och innehållet i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, där-
ibland upplysningarna, och om årsredo- 
visningen och koncernredovisningen åter-
ger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rätt- 
visande bild.
	a  inhämtar vi tillräckliga och ändamåls- 

enliga revisionsbevis avseende den finan-
siella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att 
göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Vi ansvarar för styrning, övervak-
ning och utförande av koncernrevisionen. Vi 
är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning 
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och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

	aDE FÖRTROENDEVALDA REVISORERNAS 

ANSVAR

Vi har att utföra en revision enligt 
 revisionslagen och därmed enligt god 
 revisionssed i Sverige. Våra mål är att upp-
nå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisning- 
en har upprättats i enlighet med årsredo- 
visningslagen och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen ger en rätt- 
visande bild av föreningens och  koncernens 
resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

	aUTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Kooperativa 
Förbundet (kf), ekonomisk förening för 
år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman 
 disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

	aGRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god 
 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet 
 Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till föreningen och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls- 
enliga som grund för våra uttalanden.

	aSTYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för för-
slaget till dispositioner beträffande 
 föreningens vinst eller förlust. Vid för-
slag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som 
 föreningens och koncernens verksamhets-
art, omfattning och risker ställer på stor-
leken av föreningens och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens 
 organisation och förvaltningen av för- 
eningens angelägenheter. Detta innefattar 

bland annat att fortlöpande bedöma för- 
eningens och koncernens ekonomiska 
 situation och att tillse att föreningens 
 organisation är utformad så att bokföring-
en, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kont-
rolleras på ett betryggande sätt. Den verk-
ställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de 
 åtgärder som är nödvändiga för att fören-
ingens bokföring ska fullgöras i överens- 
stämmelse med lag och för att medels- 
förvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

	aREVISORERNAS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisions- 
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
 kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
	a  företagit någon åtgärd eller gjort sig 

 skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
 f öreningen, eller
	a  på något annat sätt handlat i strid med 

lagen om ekonomiska föreningar, årsredo-
visningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av 

revisionsberättelse
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förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust, och därmed vårt ut- 
talande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att 
ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god 
 revisionssed i Sverige använder den aukto-
riserade revisorn professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskning-
en av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på den auktoriserade revi-
sorns professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som 

är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
 betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt ut- 
talande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om 
 styrelsens förslag till dispositioner be- 
träffande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar. Ù
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Detta är KF
VERKSAMHETEN ÄR I HUVUDSAK INDELAD I SEX OMRÅDEN
 aCoop Sverige ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, mark-

nadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 694 Coopbutiker (per 31 december 2019).
 aMedMera Bank  tillhandahåller spar- och låneprodukter till privatpersoner.
 aKF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter. Syftet med verksamheten 

är att skapa värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort.
 aVi Media producerar och ger ut Vi och Vi Läser. Bolaget har dessutom en kund- 

tidningsverksamhet och en reseklubb.
 aVår Gård Saltsjöbaden är konsumentkooperationens mötesplats och erbjuder  

konferenslösningar för företag, myndigheter och organisationer samt olika koncept 
riktade till privatgäster.
 aCoop Butiker & Stormarknader AB ägs av Kooperativa Förbundet (KF) och Konsu-

mentföreningen Stockholm (KfS). Bolaget driver 250 Coopbutiker i södra, sydöstra och 
mellersta Sverige (per 31 december 2019).
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Detta är KF
Kooperativa Förbundets – KF:s – medlemmar  

består av 28 konsumentföreningar, Folksam Sak,  
Folksam Liv, Fonus och fem OK-föreningar. 

Tillsammans samlar ägarkretsen en stor del av 
svensk konsumentkooperation.

3,7 miljoner människor är medlemmar i någon av 
landets konsumentföreningar eller direkt- 

anslutna till KF. Genom föreningarnas medlem-
skap i KF äger dessa detaljhandelskoncernen KF.

 
Det finns totalt 825 Coop-butiker i Sverige. De 

detaljhandelsdrivande föreningarna inom  
konsumentkooperationen äger 500 av dessa  
butiker. Vid årsskiftet 2020/2021 fanns totalt  

28 konsumentföreningar och KF:s direktanslutna 
medlemmar. 27 av föreningarna är detalj- 

handelsdrivande och en – Konsumentföreningen 
Stockholm – är en medlemsförening som också 
är minoritetsägare av Coop Sverige AB (CSAB). 

KF är huvudägare av CSAB. CSAB har ett dotter-
bolag, Coop Butiker och Stormarknader (CBS), 

som driver ytterligare 325 butiker.
 

KF-koncernen har sitt huvudkontor i Solna och 
huvuddelen av verksamheten finns i Sverige.




