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100 år av
aktivt ägande
Den hundraåriga ägartraditionen inom familjen Bergendahl
förvaltas av dagens ägare Elisabeth Bergendahl och barnen
Sophia och Carl-Mikael Bergendahl, som alla är aktiva i
koncernens bolag och styrelser.
2021
Bergendahl breddas genom ett affärsområde för
investeringar. Partihandeln och en minoritetspost i
City Gross säljs till Axfood och ett partnerskap inleds.

2000
Handelshuset växer genom förvärv av bland annat Glitter
(2004), Granit (2008) och varumärket Duka (2009). EKOkedjan utvecklas och antalet fria kunder ökar väsentligt.
Den fjärde generationen Bergendahl skolas in.

”Det är fantastiskt att få vara
med och utveckla det företag som
min farfar startade 1922. Det är
många minnesvärda stunder,
engagerade medarbetare och en
del tuffa beslut på vägen som har
format dagens Bergendahls. Vi
firar de första hundra åren 2022
och planerar för framtiden.”
ELISABETH BERGENDAHL-MYLONOPOULOS

2022
2010
Bergendahls inviger nya höglagret i Hässleholm.
City Gross lanserar Matkassen och e-handeln
utvecklas. Granit startar internationalisering.

1990
Den första City Gross-butiken öppnas 1993 i skånska
Hyllinge, en butik som snart blir Sveriges största
dagligvarubutik. I dag finns det 42 City Grossbutiker.

1980
Sixtens dotter Elisabeth Bergendahl tar över
tillsammans med maken Spiros Mylonopoulos, som blir
koncernchef 1988. Bolaget omsätter 800 miljoner.

1970
Detaljhandelsverksamheten byggs upp, bl a genom
förvärv av AG:s Favör och Ekohallen. Verksamheten
flyttar till Läreda industriområde i Hässleholm.

1960
Samarbete med detaljistkedjor startar och färskvaror
tillkommer. Utvecklingen går från special- till
fullsortimentsgrossist.

1940-1950
Sortimentet utökas med produkter som kaffe
och kryddor. Sixten Bergendahl blir vd 1945 och
Bergendahl & Son AB bildas.

1930
Verksamheten utökas med fler produkter
och leveranser till detaljhandel, bagerier och
restauranger startar. Sonen Sixten Bergendahl
börjar arbeta i verksamheten.

1922
4

Mikael Bergendahl startar agentur för
Margarinbolaget Svea i skånska Hässleholm.
1926 blir namnet M. Bergendahl Partiaffär.
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Starka värderingar utgör
ett viktigt ramverk för
koncernens bolag
Det som har format Bergendahls är ett starkt och resultatfokuserat entreprenörskap. Närheten till människor och viljan
att bygga en personlig relation till medarbetare, kunder och leverantörer är viktig för ägarfamiljen. Långsiktigheten
är central för familjens företagande och har betydelse för synen på hållbarhet och framtida investeringar. Nyligen har
koncernens värderingar uppdaterats. De utgör ett viktigt styrmedel gentemot befintliga och nya dotterbolags ledningar.
Respektive bolag förväntas använda värderingarna som ett ramverk att jobba utifrån.

ANSVARSTAGANDE
Vi arbetar självständigt och tillsammans utifrån respekt,
tillit och omtanke för varandra och för vår omgivning.
Affärsmässighet, hållbarhet och långsiktighet är våra
prioriteringar.

INKLUDERANDE
Vi står för lika rättigheter och möjligheter för alla
medarbetare. Vars och ens potential tas tillvara. Våra
belöningssystem och arbetsvillkor är jämlika.

KUNDFOKUSERADE
I varje situation möter vi kunden utifrån dennes
perspektiv och förväntningar. En positiv kundupplevelse
är en angelägenhet för alla i koncernen.

RESULTATDRIVNA
Vi tar alla eget ansvar för att fullfölja påbörjat arbete,
nå våra uppsatta mål och ständigt söka förbättringar.
Genom innovativa lösningar och goda affärer lägger vi
grunden för framtiden.
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”Det som har format vårt bolag ända sedan vår

”Bergendahls ska vara en spelare att räkna med på

morfars far startade det för 100 år sedan är ett

lång sikt och då gäller det att ha en gedigen grund

starkt och resultatfokuserat entreprenörskap.

och visa vad vi står för. Vårt värderingsstyrda

Det är också närheten till människor och viljan att

arbetssätt ska alltid vara ett kännetecken för oss.

bygga personliga relationer. Denna grund står vi

Jag ser det som nyckeln till att skapa en stark

för än idag och vi vill att den präglar alla våra bolag.”

gemenskap och ett framgångsrikt företag.”

CARL-MIKAEL BERGENDAHL

SOPHIA BERGENDAHL

Resultatdrivna
Joanna Sjöström, HR-chef GRANIT
För mig handlar det om tydliga mål och förväntningar.
Men också om ansvar och engagemang. Det kan vara
ansvar genom att slutföra det man påbörjat i utsatt tid
eller att komma med idéer på nya arbetssätt som tar
oss framåt snabbare och enklare.

Inkluderande
Nemrud Gulo, Driftchef City Gross
För mig handlar det om att alla ska känna sig sedda
och hörda, oavsett kön eller bakgrund. Mångfald
och jämställdhet är två viktiga grundpelare för att
skapa en inkluderande arbetsplats, som är trygg
och utvecklande. Det handlar också om att skapa en
plats där man vågar vara annorlunda.

Kundfokuserade
Linda Ojeda Palma, Butikschef, Glitter
Vi utgår alltid från våra kunders behov, det vill säga
att vi har med oss kundperspektivet i allt vi gör. Vi
lyssnar och lär känna våra kunder för att kunna
leverera en upplevelse utöver det vanliga.
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Värdet av
långsiktighet och
modet att förändras

Som styrelseordförande
har jag bidragit genom
att föra upp hållbarhet
som en stående punkt på
agendan vid styrelsemötena i
koncernbolaget och vi jobbar
aktivt med frågorna.

När Bergendahls fyller 100 år påminns vi om värdet av
långsiktighet, men också om modet att våga ta nya steg. För oss
i familjen handlar hållbarhet ytterst om långsiktigt tänkande,
om ansvarstagande och handlingskraft. Det är värden som är
inbyggda i de värderingar vi vill se vägleda Bergendahls även i
framtiden. Så lägger vi grunden för fortsatt framgång.
Det gångna verksamhetsåret var – trots
pandemin – ett fantastiskt år med
fina resultat, vilket visar att ledningen
har lyckats vända trenden efter några
tuffare år. Vi har stärkt vår finansiella
ställning, vilket banar väg för nya
investeringar och framtidssatsningar.
Genom åren har många uppvaktat
oss. Vi har tidigare alltid tackat nej,
även om vi har varit öppna för dialog.
Men under 2021 valde vi en annan
väg för våra verksamheter inom
dagligvaruhandeln och ingick ett
långsiktigt partnerskap med Axfood. Det
är ett familjeägt företag med värderingar
som påminner om våra, vilket bidrog
till att steget kändes naturligt att ta.
Det finns också en ömsesidig respekt
och ödmjukhet för att affären innebär
en stor förändring för en familj med
rötterna i – och ett stort hjärta för –
handeln. Viktigt är också att affären
skapar möjlighet till fler arbetstillfällen
på sikt, på de orter vi verkar eller vill
etablera oss.
Långsiktighet är det främsta motivet
till förändring
Det finns en tydlig logik bakom affären
och våra motiv drivs av ett långsiktigt
perspektiv. De stora förändringarna i
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dagligvaruhandeln ställer allt högre krav
på stora volymer, vilket gör det svårare
att på sikt utmana stora aktörer som ICA,
Coop och Axfood. En annan aspekt är
de allt större investeringar som krävs för
fortsatt digitalisering och ännu bättre
hållbarhet; två områden där Axfood hör
till de bästa i branschen. Samarbetet
stärker dessutom City Gross möjligheter
att expandera och ger en bättre position
i framtida förhandlingar om pris och
sortiment.

Genom åren har många
uppvaktat oss. Vi har
tidigare alltid tackat
nej. När vi nu har
valt en annan väg är
Axfood den lämpligaste
partnern.
Förändringen handlar även om
lyhördhet inför vad nästa generation
vill med sitt ägande, där resonemanget
i familjen bland annat har handlat om
att bredda verksamheten. Vi skapar nu
en långsiktigt hållbar struktur för detta
strategiska skifte, samtidigt som ansvar

och ägande successivt traderas till nästa
generation. De har en klar bild av vad
de vill och känner stort engagemang
för uppgiften att axla rollen som aktiva
ägare.
Hållbarhet på agendan
Som styrelseordförande har jag bidragit
genom att föra upp hållbarhet som
en stående punkt på agendan vid
styrelsemötena i koncernbolaget och vi
jobbar aktivt med frågorna. Det finns en
tydlig strategi för arbetet. Det är viktigt
att hållbarhet inte bara blir vackra ord,
utan även innebär stort fokus på de
många små stegen i rätt riktning och
allt arbete som sker i det tysta. Och
hållbarhet handlar om mer än miljö; det
är en fråga om socialt ansvar, om att ge
möjligheter för människor att komma in i
samhället, att växa och utvecklas. Vi har
en lång tradition av engagemang för att
ge tillbaka och hjälpa till, ett arbete som
kommer att vara minst lika viktigt under
de kommande hundra åren.

Spiros Mylonopoulos, ordförande
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En händelserik period
med goda resultat
Bergendahlskoncernens nettoomsättning uppgick till 14,4
miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,6 procent jämfört
med föregående år. Rörelseresultatet blev 205 miljoner kronor,
vilket är i nivå med föregående år.

4000

medarbetare i Sverige,
Norge, Danmark,
Finland och
Tyskland

86%

svarsfrekvens på
medarbetarundersökningen

Det gångna verksamhetsåret kännetecknades av en stark utveckling men
också av en splittrad bild till följd av
pandemin. Medan dagligvarusegmentet med City Gross och EKO växte med
god lönsamhet var läget tuffare för
detaljhandel med verksamhet i länder
som var nedstängda, vilket påverkade
inte minst Granit men även Glitter.
Sammantaget ökade Bergendahl & Son
försäljningen med ett stabilt resultat.
Det snabbväxande e-handelsbolaget
KitchenTime förvärvades. Under perioden togs även de första stegen för att
bygga upp en investeringsverksamhet
med fokus på innehav i verksamheter

som bidrar till att sprida riskerna och
öka möjligheterna att skapa värde för
koncernen.

”Bergendahl & Sons hundrade
verksamhetsår går till historien som ett förändringens
år. Den enskilt viktigaste
händelsen är affären och
samarbetet med Axfood, som
i sin tur banar väg för en
strategisk omstöpning av
koncernen i linje med vår
nya strategi.”
Lars Ljungälv, koncernchef

Nyckeltal (Mkr)

2021

2020

12 789

12 459

271

108

1 100

946

53

37

490

574

21

40

Försäljning

266

298

Rörelseresultat (EBIT)

-47

-29

14 431

14 064

205

206

Bergendahls Food

Försäljning

inkl. City Gross

Rörelseresultat (EBIT)

EKO

Försäljning
Rörelseresultat (EBIT)

17%

av medarbetarna
i Sverige har
internationell
bakgrund
enligt SCB:s
definition
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Glitter

Försäljning
Rörelseresultat (EBIT)

GRANIT

Bergendahl & Son

Försäljning
Rörelseresultat (EBIT)

Viktiga händelser under året
• Partihandelsverksamheten
säljs till Axfood. I affären
ingår en minoritetsandel i City
Gross, vilket är början på ett
partnerskap för att ytterligare
stärka City Gross position.
• Bergendahls blir majoritets
ägare i e-handelsbolaget
KitchenTime, vilket stärker
koncernens position inom köks& heminredningsprodukter
med ökat fokus på e-handel.
• Bergendahls Food rapporterar
ett rekordstarkt helårsresultat
med en vinst på 271 miljoner
kronor och omsättningen växer
med drygt sex procent.
• Koncernen etablerar ett nytt
affärsområde med fokus på
investeringar.
• Thomas Dunaker utses till ny vd
för GRANIT från och med den 1
oktober 2021.

• EKO Stormarknader når för
första gången en omsättning
på över en miljard

•

• EKO inviger stormarknad
nummer 9 och 10 i Uppsala
respektive Skövde hösten 2021.

• City Gross öppnar butiker i
Stockholm-Häggvik och MalmöHyllie.

• Genom en riktad emission i
Doxa blir Bergendahl & Son
den fjärde största ägaren i
fastighetsbolaget.

• GRANIT stärker sin närvaro i
Norge med e-handel och två
nya butiker i Osloregionen.

• Bergendahls går in som
huvudpartner till Rädda Barnen
för att stötta verksamheten i
Sverige och internationellt.
• Koncernen tar fram en
ny hållbarhetspolicy och
en uppförandekod för
medarbetare samt en
strategisk plattform för
hållbarhetsarbetet.

86 procent av medarbetarna
svarar på koncernens
medarbetarundersökning.

• Glitter utvecklar sin e-handel
och ett nytt affärssystem.
• Bergendahls förvärvar
andelar i Viva Wine Group
i samband med att bolaget
börsintroduceras i december
2021.
• City Gross har skrivit ramavtal
med Swede Energy gällande
elköp från solceller placerade
på City Gross-butikernas tak.
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Ett förändringens
år för Bergendahls
Bergendahl & Sons hundrade verksamhetsår går till historien som ett
förändringens år. Den enskilt viktigaste händelsen är affären och samarbetet
med Axfood, som i sin tur banar väg för en strategisk omstöpning av
koncernen i linje med vår nya strategi. Ett nytt ben som omfattar investeringar
i andra verksamheter än detaljhandel skapas för att aktivt sprida riskerna,
stärka marginalerna och nå en långsiktigt stabil avkastning.
Affären med Axfood innebär dels en
transaktion där partihandeln och en
minoritetspost i City Gross avyttras, dels
ett strategiskt och långsiktigt samarbete
kring framtida utveckling, leveranser
och it. För partihandeln, som slås
samman med Dagab, ger affären ökade
möjligheter att investera i moderna
it-lösningar och logistik till nytta för
kunderna. För City Gross innebär
samarbetet ännu bättre förutsättningar
för den fortsatta expansionen. Avtalet
ger Axfood en option att stegvis
förvärva ytterligare aktier i City Gross
upp till ett ägande på 30 procent, vilket
innebär att Axfood blir en strategisk
partner för Bergendahls.
Bergendahl & Foods fastighet i
Hässleholm har tidigare sålts till Swedish
Logistic Property (SLP), ett svenskt
fastighetsbolag med fokus på lageroch logistikfastigheter. Bergendahl &
Son blev genom den affären delägare
i SLP som ett första steg i att bredda
portföljen och ta position i stabila och
långsiktigt intressanta branscher som
fastigheter. Genom en riktad nyemission
tog koncernen plats som fjärde största
ägare i fastighetsbolaget Doxa. Efter
periodens utgång har koncernen även
förvärvat aktier i Viva Wine Group och i
Aeternum Capital.
Handeln utvecklades väl
Under verksamhetsåret har detalj
handeln påverkats av pandemin.
Konsumenterna har lagt mer pengar på
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dagligvaror medan andra konsumtions
möjligheter begränsades, vilket har
gynnat dagligvaruhandeln med City
Gross och EKO som båda växte. För
Bergendahls Foods, där partihandeln
i kombination med City Gross stod
för cirka 90 procent av koncernens
omsättning, blev resultatet rekordstarkt.
EKO fortsätter att expandera i snabb
takt med fler stormarknader och stabil
lönsamhet. Både Glitter och Granit
påverkades negativt av Corona, i Granits
fall har restriktioner medfört stängda
butiker på bland annat den tyska
marknaden.

”Hållbarhet är
avgörande för framtiden,
såväl när koncernens
befintliga bolag ska
utvecklas som när nya
investeringar görs.”
Koncernen förvärvade i augusti 2021
en majoritetspost i e-handelsbolaget
KitchenTime, som är en av Nordens
största online-aktörer inom köks
produkter. Det finns tydliga synergier
med våra verksamheter inom handel
samtidigt som det är en intressant
investering. KitchenTime har en bra
plattform och bidrar till vår digitalisering,
samtidigt som bolaget får stöd att växa.

Hållbarhet i fokus
Hållbarhet är avgörande för framtiden,
såväl när koncernens befintliga bolag
ska utvecklas som när nya investeringar
görs. Därför har vi kartlagt vår påverkan
utifrån FN:s 17 globala mål och har
tagit beslut om en övergripande
hållbarhetsstrategi som gäller för
koncernens samtliga bolag. Nu pågår
implementering av strategin, i vilken
vi pekar ut ett antal fokusområden.
Bland annat arbetar vi för att bli
klimatneutrala till 2030, vi arbetar också
för ökad jämställdhet och mångfald i
organisationen.
Utifrån den gemensamma plattformen är det upp till varje bolag att
identifiera sina viktigaste frågor, i
syfte att göra bästa tänkbara nytta
utifrån såväl ett samhälls- som ett
affärsperspektiv. Denna rapport är
ett första steg för att på koncernnivå
rapportera om det arbetet, samtidigt
som vi berättar om perioden som gått
och viktiga händelser på koncernnivå
och i bolagen.

Lars Ljungälv, Koncernchef

”Den enskilt viktigaste
händelsen är affären och
samarbetet med Axfood,
som i sin tur banar väg för
en strategisk omstöpning
av koncernen i linje med
vår strategi.”
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Vår
hållbarhetsstrategi
På Bergendahl & Son strävar vi efter att samtliga aspekter kopplade till
hållbarhet tas i beaktande i affärsbesluten. Det gäller såväl i den dagliga
verksamheten som vid den långsiktiga planeringen och inte minst i den
operativa verksamheten i dotterbolagen.
Koncernövergripande
hållbarhetsstrategi
Att vi har en engagerad ägarfamilj
möjliggör en långsiktighet som
ger oss tryggheten att successivt
ställa om verksamheten till att
bli alltmer hållbar. Under 2021
lanserades en koncernövergripande
hållbarhetsstrategi som kombinerar
kundbehov med hållbar utveckling och
affärsnytta. Strategiarbetet tar avstamp
i en omvärldsanalys och linjerar med
Sveriges miljömål, Agenda 2030, svensk
lag och regleringar och FN:s vägledande
principer för mänskliga rättigheter.
Genom en väsentlighetsanalys har de
frågor där koncernen kan göra störst
nytta identifierats. Utifrån de strategiska
områdena Hållbara affärer med kunden
i fokus samt en Värderingsbaserad
verksamhet, har koncernen satt skarpa
målsättningar. Vi har höga ambitioner
och det är en resa som kräver stora kliv.

Vårt bidrag till Agenda 2030 och
globala målen för hållbar utveckling
Agenda 2030 består av 17 globala mål
och 169 delmål som syftar till att utrota
fattigdom, stoppa klimatförändringarna
och skapa fredliga och trygga samhällen.
Genom att arbeta för att nå målen
främjas en miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbar utveckling.
Bergendahls har identifierat sju av
de globala målen som bolaget särskilt
bidrar till, dessa är 3-5, 8, 12-13 och
16. Vid urvalet granskades även de 169
delmålen. Genom att integrera målen i
vår strategi och verksamhet, försäkrar vi
oss om att vårt arbete bidrar till visionen
i Agenda 2030.

hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt
perspektiv och sätter den långsiktiga
riktningen. Dotterbolagen har
olika förutsättningar för sitt
hållbarhetsarbete. Här verkar
hållbarhetsstrategin som ett
koncerngemensamt ramverk, där
varje bolag själva ansvarar för att
implementera strategin i verksamheten.
Ansvaret för respektive bolags
hållbarhetsstrategi ligger hos VD.
Ansvarig för att säkerställa att arbetet
följs upp och fortlöper enligt plan på
ledningsnivå är ytterst Bergendahls HRoch kommunikationsdirektör.

Hållbarhetsstyrning
För att förverkliga hållbarhetsarbetet
krävs god styrning, ledning och
uppföljning. Det är Bergendahls
& Sons styrelse som behandlar

STRATEGISKT FOKUS

Hållbara affärer
med kunden
i fokus
Värderingsbaserad
verksamhet

AMBITIONER

STÖDJER EN HÅLLBAR FRAMTID

Klimatbra och effektiv
verksamhet

Ansvarstagande
leverantörer

Noga utvalt sortiment
och cirkulära framsteg
Värderingsstyrd och
inkluderande arbetsplats

Socialt
ansvarstagande

Resultatdrivet ledaroch medarbetarskap

På koncernövergripande nivå är det framför allt följande policydokument
som styr och vägleder inom hållbarhetsområdet: hållbarhetspolicy,
investeringspolicy, leverantörskod, medarbetarkod, antikorruptionspolicy.
Därutöver har respektive bolag olika styrande dokument som; kvalitetspolicy,
mångfaldsplan och varuspecifika policydokument.
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Väsentlighetsanalys
Under 2020/21 genomförde koncernen en väsentlighetsanalys
för att säkerställa att hållbarhetsarbetet går i rätt riktning.
Resultatet av analysen utgör grunden för koncernens
hållbarhetsstrategi.
Genom väsentlighetsanalysen identifierades och prioriterades viktiga
hållbarhetsfrågor med hänsyn till
intressenternas förväntningar på
koncernen. De intressentgrupper
som bedöms ha en direkt eller
indirekt koppling till Bergendahl &
Sons verksamhet är företagskunder,
leverantörer, myndigheter och
kommuner, samt samarbets- och
intresseorganisationer. Genom
intervjuer fick vi en fördjupad kunskap
om vilka hållbarhetsfrågor som ansågs
vara särskilt viktiga att arbeta med.

Riskhantering
En affärsverksamhet medför risker
och Bergendahlskoncernen arbetar
därför systematiskt med riskhantering.
Styrelsen följer upp koncernbolagens
risker för att säkerställa ett konsekvent
ansvarstagande och förmågan att nå
uppsatta mål.
En proaktiv riskhantering
är betydelsefull för en effektiv
styrning och samtliga bolag inom
Bergendahlskoncernen ansvarar för
att kartlägga och hantera riskerna i sin
respektive verksamhet. Samtliga risker
sannolikhets- och konsekvensbedöms.
Vid behov beslutas om förebyggande
åtgärder för att minimera effekten av en
specifik risk, det kan exempelvis handla

om investeringar, arbetsprocesser eller
utbildningar. Riskhantering är också
en del av det dagliga arbetet där varje
bolag ansvarar för att regler och rutiner
efterlevs och att en god riskmedvetenhet
är förankrad i verksamheten.
Riskkartläggningarna rapporteras in
årligen och koncernens väsentliga risker
sammanställs i en koncernövergripande
riskkarta. Riskerna delas in i fyra
områden; strategiska risker, operativa
risker, finansiella risker och
efterlevnadsrisker.
Visselblåsarfunktion
För Bergendahls är hög affärsetik och
ett öppet företagsklimat av största
vikt. En konkreta åtgärd för att uppnå

detta är vår whistleblower-policy. Syftet
är att stärka medarbetarnas trygghet
på arbetsplatsen och upprätthålla
allmänhetens och kundernas
förtroende för verksamheten. Genom
att informationen är krypterad och att
visselblåsarens identitet behandlas
konfidentiellt genom hela processen,
ges medarbetaren bästa möjliga
förutsättningar att våga berätta om
misstänkta beteenden som går utanför
våra riktlinjer, övriga policys, eller
sådant som kan skada personer, miljön
eller företaget. Under året som gått
har det inkommit ett fåtal ärenden via
whistleblower-systemet.

för koncernen med utgångspunkt
i Bergendahl & Sons strategi och
värderingar. För att fokusera våra
resurser där vi gör mest skillnad har vi
rangordnat hållbarhetsfrågorna i två
kategorier. De frågor som bedöms ha hög
väsentlighet kommer vara koncernens
fokus att utveckla sitt arbete kring. De
hållbarhetsfrågor som anses vara viktiga,
men inte är de mest väsentliga, bevakar
och informerar vi kring.

Dessa insikter sattes sedan i relation
till intervjuer med interna intressenter
som ägare, koncernchef, VD och
relevanta nyckelpersoner, samt en
kvantitativ medarbetarundersökning
som genomfördes i hela
Bergendahlskoncernen. Processen
inkluderade även en betydelse- och
påverkansbedömning av Agenda 2030
med en genomgång av samtliga 17
globala mål och 169 delmål.
Avslutningsvis gjordes en
bedömning och rangordning av
varje hållbarhetsfrågas betydelse

UPPFYLLA & INFORMERA

FOKUSERA & UTVECKLA

• Affärsetik, antikorruption & mutor

• Ekonomisk hållbarhet

• Mänskliga rättigheter & goda arbetsvillkor

• Hållbart sortiment

• Ursprung & spårbarhet

• Minskad klimat- & miljöpåverkan

• Kvalitets- & hållbarhetsmärkningar

• Kontroll av leverantörskedjan

• God kundkommunikation, hållbara val

• Jämställdhet & mångfald

• God djuromsorg

• God arbetsmiljö & utveckling

• Biologisk mångfald

• God samhällsaktör

Hög
Medel
Väsentlighet
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Hållbara affärer
Ett brinnande intresse för kundupplevelsen genomsyrar vår
hela koncern. Med hållbara affärer i fokus möter vi kundernas
behov idag - och deras önskemål och krav inför framtiden. Vår
ambition är att driva en klimatbra och effektiv verksamhet, med
ett noga utvalt sortiment och cirkulära framsteg, som bedrivs på
ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
Klimatbra och effektiv verksamhet
Bergendahl & Son ska minska
koncernens klimatpåverkan och har
under 2021 beslutat att samtliga
bolag ska vara klimatneutrala sett till
den egna verksamheten till 2030. Ett
grundläggande första steg är att mäta
de utsläpp som koncernbolagen gör
enligt en etablerad metod. Greenhouse
Gas Protocol GHG-protokollet är
den mest använda internationella
standarden för att beräkna och
rapportera utsläpp av växthusgaser.
Den kommer att ge en helhetsbild
över våra verksamheters direkta och
indirekta växtgasutsläpp, vilka blir
vägledande i framtida hållbarhetsbeslut.
Senast vid utgången av 2023 ska
samtliga bolag inom koncernen ha

mätt respektive bolags klimatutsläpp
och energiförbrukning enligt GHGprotokollet.
Vi strävar efter att ha ett noga utvalt
sortiment som alltid utgår från kundens
behov. Samtidigt har vi också möjlighet
att informera och inspirera våra kunder
till att göra fler medvetna val. På
Bergendahls vill vi kontinuerligt arbeta
med att utveckla erbjudandet med fler
hållbara produkter, förpackningar och
koncept men även ta hand om det svinn
och avfall som bolaget ger upphov till.
Här har varje bolag olika förutsättningar
och därmed även egna målsättningar.
Vid utgången av 2022 ska samtliga bolag
ha formulerat egna målsättningar för ett
hållbart erbjudande.

2023

Samtliga bolag har
formulerat egna
målsättningar för ett
hållbart erbjudande.

2021

Till 2023

Samtliga bolag inom
koncernen ska mäta
klimatutsläpp och
energiförbrukning
enligt GHG-protokollet

Till 2022

2022

Samtliga bolag har
kartlagt risker i
leverantörskedjan

2023
Till 2022
100 % av leverantörerna har signerat
Bergendahls code of conduct.

100 %
20

Ansvarstagande leverantörer
Bergendahl & Sons uppförandekod
är ett viktigt verktyg för koncernens
hållbarhetsarbete. Där sammanställs
de riktlinjer vi har för våra
samarbetspartners och leverantörer
om ett etiskt, socialt och miljömässigt
arbetssätt. Uppförandekoden bygger på
konventioner och dokument från FN och
Internationella arbetsorganisationen
och innehåller de förväntningar vi
har på leverantörer och producenter.
Vid utgången av 2022 ska samtliga
koncernens leverantörer ha signerat
Bergendahls uppförandekod. Vid
utgången av 2023 ska samtliga bolag
arbeta systematisk med riskkartläggning
av leverantörskedjan.

2030 skall samtliga våra bolag

100 %

vara klimatneutrala i den egna verksamheten
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Värderingsbaserad
verksamhet
Bergendahl & Son är en värderingsstyrd och inkluderande
arbetsgivare där våra medarbetare ges möjlighet att utvecklas
för att nå våra gemensamma mål. Innanför våra dörrar känner
du puls, gemenskap och energi. Som familjeägt företag står vi för
ärlighet, trygghet och stabilitet med stolt tradition att vara en
engagerad aktör i samhället.
Värderingsstyrd och inkluderande
arbetsplats
Inom Bergendahls & Son arbetar
omkring 4300 medarbetare där alla
bidrar utifrån sin kompetens, sina
erfarenheter och idéer. Vi tror att
olikheter berikar och vill skapa en
atmosfär av öppenhet och förtroende
på arbetsplatsen. Arbetsmiljön ska
alltid vara trygg och säker och vi har
en nollvision för arbetsplatsolyckor.
Under året har vi genomfört en
medarbetarundersökning och tagit fram
en uppförandekod för medarbetare
baserat på undersökningens resultat. I
den förtydligas vad företaget står för.
Medarbetarkoden kommer att lanseras
för alla medarbetare under 2022.

Vi tar till vara på våra medarbetares
drivkrafter och vill skapa en arbetsplats
där varje individ ges möjlighet att
utvecklas, utmanas och lära sig nya
saker. Samtidigt är vi måna om att våra
medarbetare ska ha balans i livet, med
energi över till annat efter arbetsdagens
slut. För att lyckas med detta krävs
moderna ledare, där samtliga bolag
satsar på sina chefer för att ge dem
rätt förutsättningar att lyckas som
ledare. För att följa utvecklingen mäter
vi årligen medarbetarlojalitet, samt
ledarskapsindex på samtliga bolag.
Genom att prioritera ett resultatsdrivet
ledar- och medarbetarskap verkar vi för
en lönsam och långsiktigt hållbar tillväxt.

Socialt ansvarstagande
Som familjeägd koncern är vår önskan
att socialt ansvarstagande och
välgörenhet genomsyrar samtliga bolag.
I vår hållbarhetsstrategi säkerställer vi
ett omfattande socialt ansvarstagande,
med målsättningen att samtliga
bolag inom Bergendahlskoncernen
årligen ska vara aktiva i minst ett
samhällsengagemang. Kärnan för dessa
samarbeten är att stödja framtida
generationer och gå hand i hand med
koncernens värderingar.

Samtliga bolag inom Bergendahlskoncernen
var aktiva i olika samhällsengagemang under året.
Exempel på organisationer som stöttats är: Rädda Barnen,
Cancerfonden, Operation Smile, Stadsmissionen, Svenska Kyrkan
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Resultat 2020/21
Rapporterade
incidenter av
korruption:

0

Rapporterade
incidenter av
diskriminering:

0

st.
MÅL: 40/60
fördelning män
och kvinnor i
ledande positioner

100 %
Senast vid utgången av 2022
ska 100 % av våra medarbetare
känna till bolagets
uppförandekod
och visselblåsarfunktion.

2021
Senast vid utgången av 2023 ska
medarbetarlojalitet vara 20
( 20/21: 13)

20/21: Andel ledare
med internationell
bakgrund: 10 %
Andel medarbetare
med internationell
bakgrund: 17 %

Andel kvinnor i bolagens
företagsledningar 20/21:
City Gross
29 %
Glitter
75 %
Granit
67 %
EKO
16 %
KitchenTime
50 %

Senast vid utgången
av 2024 ska minst
20 % av våra ledare
och medarbetare
ha internationell
bakgrund.

Bergendahl & Son totalt: 47 %

2022

20

2023

st.

2024

80 av 100
Senast vid utgången av 2023 ska
Ledarskapsindex vara 80 av 100.
(20/21: 75)
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En värderingsstyrd
verksamhet med stort
samhällsengagemang
Bergendahl & Sons vision är Affärsmässigt hållbart ägande för
framtida generationer. I visionen framgår att hållbarhet är viktigt
för Bergendahls, liksom ett långsiktigt perspektiv.
Koncernen arbetar brett med hållbarhet
i verksamheterna, både med sociala och
miljömässiga aspekter. Även ekonomiskt
ansvarstagande är viktigt, ett sunt
vinstdrivande perspektiv ger mervärden.
För Bergendahls är det sociala
ansvarstagandet sedan länge högt
prioriterat. Det är viktigt att ge
tillbaka, att vara en engagerad aktör

i samhället och att bidra till bättre liv
även för utsatta. Kärnan i det sociala
ansvarstagandet handlar i dag om att
stötta framtida generationer. Barnen är
framtiden och att uppmärksamma och
stötta utsatta barn är därför angeläget.
Koncernen har gått in som
huvudpartner till Rädda Barnen under
verksamhetsåret. Rädda Barnen är

en organisation som gör ett stort
arbete med insatser i Sverige och
utomlands. Framöver finns planer
på fler samarbeten och varje bolag
förväntas arbeta med minst ett
samhällsengagemang.

”För oss är Rädda Barnens arbete otroligt viktigt, i
både Sverige och världen. Vi är ett värderingsstyrt
familjeföretag där ansvarstagande är en
grundpelare. Att engagera oss där vi kan göra mest
nytta, både här och nu men också långsiktigt, är
väldigt viktigt för oss. Genom Rädda Barnen kan vi
vara med och göra skillnad på riktigt, för de som är
vår framtid - barnen.”
SOPHIA BERGENDAHL
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Rädda Barnen
Under 2021 gick Bergendahls in som huvudpartner till Rädda
Barnen och stöttar därigenom en verksamhet som alltid arbetar
där den gör mest nytta för barn – i Sverige och internationellt.
Stödet kan med andra ord komma att användas till insatser
inom bland annat utbildning, hälsa, trygghet och katastrofer.

”Partnerskapet med Bergendahls betyder mycket för
att vi på Rädda Barnen ska ha möjlighet att nå ut till och
göra skillnad för fler barn i Sverige, och i världen. Redan
under de första två månaderna av vårt samarbete har
vi sett ett fantastiskt engagemang från Bergendahls
medarbetare och kunder. Stort tack Bergendahls för
att ni bidrar till våra insatser, och är med oss i kampen
för att göra barns röster hörda. Och stort tack till
alla kunder som är med och stöttar oss genom olika
kampanjer och initiativ på både City Gross och Glitter,
och förhoppningsvis genom samarbeten med fler av
Bergendahls bolag framöver”, säger Helena Thybell,
generalsekreterare på Rädda Barnen.

Glitter
Glitter genomfördes en
lyckad julkampanj där
deras kunder kunde välja
att ”Runda upp” i kassan
och skänka valfri summa.
Totalt samlade kampanjen
in 270.000 kronor.
”Vi är verkligen glada och
stolta över att få ihop en så
stor summa endast under
december. Det är första
gången vi har en ”Runda
upp-kampanj” där vi fick
bekräftat att våra kunder
gärna är med och stöttar
barn där det behövs som
mest. Vi ser fram emot
fler liknande initativ” vd
Susanne Börjesson.

City Gross
Under året byttes
gåvoknappen på City Gross
pantmaskiner ut och panten
kan numera skänkas till
Rädda Barnens verksamhet.
All pant som kunderna
skänkte under julen valde
dessutom City Gross att
dubblera. De stöttade även
kampanjen Pippi of Today,
som Rädda Barnen driver
ihop med Astrid Lindgren
Aktiebolag. Samtliga butiker
sålde Pippi-armband för att
stötta flickor på flykt.
Totalt under året donerade
City Gross, tillsammans med
sina kunder, 420 513 kronor.

GRANIT
Under 2021 påbörjades
ett spännande arbete med
att ta fram produkter där
10 procent av försäljningen
går oavkortat till Rädda
Barnen. Kollektionen
består av block
tillverkade av 100 procent
återvunnen wellpapp,
växtbaserat mobilskal
som är 100 procent
nedbrytbara samt en
ballograf-penna tillverkad
av insamlad plast från
gammal elektronik
som använts i Sverige.
Försäljningen påbörjas i
butik och online i början
av 2022.
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Ett rekordår med tillväxt
och bättre marginal
City Gross summerar ett rekordår med en omsättning på närmare
tio miljarder. Trots att pandemin innebar ständigt skiftande
förutsättningar, fortsatte bolaget att fokusera på den kommersiella
kundresan och målet att alltid ha Sveriges mest nöjda kunder. Nu
väntar en kraftfull accelerering av expansionstakten.
City Gross riktar sig till matintresserade,
kvalitetsmedvetna kunder som vill ha
möjlighet att göra en bra affär. Kärnan
i verksamheten är att erbjuda färskvaror och storhandel under samma tak.
Med en strategisk position inom pris,
sortiment och bemötande är strävar
bolaget mot att alltid ha Sveriges mest
nöjda kunder. Samtliga City Gross-butiker är Svanenmärkta, en certifiering som
ställer stora krav på allt från personal
och butiksmiljö till sortiment. Under
verksamhetsåret har även stora investeringar gjorts för att byta köldmedium
i butikerna.
För ett par år sedan var City Gross
olönsamt och gick med underskott. Nu
gör bolaget sitt bästa resultat i bolagets
historia. Den starka försäljningsutvecklingen är ett resultat av den turn around
bolaget gjort med fokus på grundläggande rutiner, roller, ansvar och processer. Det skapade en stabil verksamhet
som står stadigt, även när världen är
osäker. Nu siktar bolaget på en kraftfull
expansion med planen att etablera cirka
15 butiker ytterligare.
Tillväxtstrategin går ut på att både renovera befintliga butiker och bygga nya.
Under verksamhetsåret genomfördes
två butiksöppningar. En butik är belägen
i Häggvik norr om Stockholm. Den andra
butiken är placerad i botten av ett stort
bostadshus i Hyllie och erbjuder ett
citynära butikskoncept i Malmös snabbt
växande stadsdel. Idag har City Gross
totalt 42 stormarknader utspridda från
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Trelleborg till Sundsvall. Affären med
Axfood ger skalfördelar vid expansion
i norr. Synergier skapas framför allt genom Dagabs inköp, lager, logistiknätverk
och IT-system. I samband med affären
rekryterades 55 nya tjänstemän till City
Gross supportkontor. Under sommaren
bemannades även huvudkontoret med
en egen inköp- och marknadsavdelning
samt en lön- och ekonomiavdelning.

”De senaste två åren
har vi fokuserat på
att få ordning på
rutiner, roller och
ansvar och våra
processer. Det har varit
ett omställningsarbete
som skapat en stabil
grund och positiv
resultatutveckling att
fortsätta expandera.”
Omställning under pandemin
Verksamhetsåret innebar stora omställningar för City Gross, där pandemins
olika stadier skapade kraftiga skiftningar
i konsumtionsmönstret. Under perioder
upplevde vissa butiker en tiodubblad
digital försäljning, som sedan vände när
restriktionerna lättade. För att kunna

möta efterfrågan fokuserade City Gross
på att koppla ihop butik och digital verksamhet i en tydlig omnikanalstrategi. För
att skapa kapacitet i butikerna krävdes
en anpassad organisationsstruktur, bra
tekniklösningar och inte minst förberedelser och samspel bland medarbetare
som plockade och levererade alla varor.
Totalt ökade City Gross digitala försäljning med närmare 200 procent under
perioden.
Även om pandemin drev upp försäljningen online var det fortsatt försäljning i butik som dominerade. För att
underlätta för kunder och medarbetare
att skydda sig, vidtogs flera åtgärder och
systematiska arbetsrutiner för att coronasäkra butikerna. Under pandemin
dubblades sjukfrånvaron vilket innebar
utmaningar att bedriva verksamheten
och samtidigt rekrytera medarbetare
med snabb intensitet. Omställningen
liknade inte någon annan med ständiga
anpassningar efter skiftande förutsättningar. Här bidrog varje medarbetare
med en betydande insats och stort
engagemang.

Vi gör vårt bästa
resultat någonsin i
City Gross historia.
Att vi lyckas med ett
starkt resultat under
ett så pass udda
år skulle inte varit
möjligt utan våra
medarbetares insats
och engagemang.

Ägarandel....................................................................................................... 90,1 %
vd:.......................................................................................... Anders Wennerberg
Nettoförsäljning: ......................................................................9,85 mdr kronor
Medarbetare:...................................................................................................2 800
Butiker:.................................................................................................. 42 + 1 Cash
Huvudkontor:......................................................................................Hässleholm
Marknader:..................................................................................................Sverige
Highlights under året:

VD,ANDERS WENNERBERG

•

Öppning av butiker i Häggvik och Hyllie

•

Supportkontoret har förstärkts med 55 nya tjänster

•

E-handeln ökade 200 % under året

•

Matsvinnet minskade till 1,43 %

•

Fokus på att utveckla det gröna sortimentet genom
utbildning av grönsaksmästare
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Hållbarhet på
City Gross
City Gross lägger stort fokus på hållbarhetsfrågorna och
arbetar med hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt
och ekonomiskt perspektiv. Här beskrivs några av de
hållbarhetsinitiativ som pågår på City Gross.

Grön el med ökad egenproduktion
Som ett led i sitt aktiva hållbarhetsarbete tog City
Gross under 2021 steget att satsa på egenproducerad
solenergi. Genom en trepartslösning med Castellum
och Swede Energy kommer City Gross köpa grön el
från solcellsanläggningar. Under hösten byggdes två
anläggningar på City Gross butiker i Linköping och
Jönköping, och fler är planerade. Solpanelerna blir ett
miljövänligt komplement som producerar mest el under
sommaren, samma period som butikerna förbrukar som
mest. Butikerna är dessutom relativt nybyggda med snåla
aggregat som tar hand om spillvärmen till uppvärmning av
butiken. Ambitionen är att minska energiförbrukningen per
kvadratmeter jämfört med föregående år.

Hållbart sortiment
med färska varor

Utveckling och utbildning av
medarbetare

Ökat fokus på svenskt och lokalproducerat
Intresset för att köpa lokala produkter ökar. City Gross
vill gynna de lokala aktörerna genom att addera nya,
kvalitativa livsmedel i butikerna. Lokalproducerad mat
ska vara en naturlig del av sortimentet i alla butiker. För
att lyckas med ett starkt lokalt erbjudande uppmuntras
varje butik samarbeta med närliggande gårdar och
producenter. Genom att strategiskt paketera och lyfta
svenska råvaror i butik ska det vara enkelt för kunderna
att välja lokal mat.

På City Gross ska det vara möjligt att växa och göra
karriär utan att behöva lämna bolaget, det finns en tydlig
modell för internutbildning och internrekrytering inom
organisationen. Utbildningen Ung Talang syftar till att
motivera, utveckla och bedöma unga medarbetare som
har potential att göra karriär i företaget. Utbildningen har
alltid minst 50 procent kvinnliga deltagare, som är viktigt
för arbetet med att öka andelen kvinnliga butikschefer.
Bland de längre utbildningarna finns även Diplomerat
Ledarskap som är vår ledarskapsutbildning för chefer.
Framåt sker även satsningar inom kompetensutbildning
kring kunddrivet ledarskap. På en kompetensportal
hålls webbaserade kurser. Under 2020/21 har 58
medarbetare genomgått någon av våra längre
diplomerande utbildningar.

Färskvaruhantering och utbildning
City Gross lägger stor vikt vid hantering av färskvaror där
en nyckelfaktor är att ha kompetensen på plats i butik.
I butikerna sköter diplomerade köttmästare styckning
och packning av olika köttdetaljer. Köttmästarna kan
erbjuda 250 olika styckdetaljer och tar därmed tillvara
på hela djuret. City Gross vill bidra till en ansvarsfull
och medveten köttkonsumtion, därför är över 99% av
allt kött i butik svenskt. 2021 lanserade City Gross en
Grönsaksmästarutbildning. En grönsaksmästare är
proffs på den dagliga driften i avdelningen, men har
även förståelse för lönsam försäljning med minskat
svinn. I utbildningen får deltagarna djupgående
kunskap om hanteringen av frukt och grönt med
hänsyn till säsong, smak och användningsområde.
Utbildningen avslutas med en tentamen och under året
diplomerades 50 medarbetare. Idag finns det minst en
Grönsaksmästare i varje butik som med sin kunskap och
passion inspirerar kunder till att testa nytt, samt ger tips
om förvaring eller förslag på ersättningsvara

Arbete för att minska matsvinnet
City Gross arbetar med innovativa arbetssätt och verktyg för att nå sitt
mål: matsvinnet från egen verksamhet ska minska till 1 procent till år
2025. Under verksamhetsåret var matsvinnet 1,43 procent, vilket är en
minskning jämfört med föregående år (1,54%). För att lyckats minska
matsvinnet krävs ett aktivt och medvetet arbete. Bolaget har bland
annat ett system för autoorder av livsmedel som anpassar leveranserna
till efterfrågan. I butikerna används ett digitalt verktyg som varnar
när mejeriprodukter, ost och chark närmar sig sitt hållbarhetsdatum.
Därmed kan medarbetare i god tid vidta åtgärder för att maten inte ska
gå till spillo. I svinnlådor kan kunder fynda varor med kort utgångsdatum.
Butikerna är även duktiga på att skänka livsmedel till lokala organisationer som annars skulle behöva slängas. City Gross är anslutet
till Matmissionen, som är en gemensam satsning mellan Stockholms
Stadsmission, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers
Förbund (DLF) för att minska matsvinnet, motverka matfattigdom och
skapa fler möjligheter för arbetsträning.
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Innehåll
Våra bolag:
Eko

Våra bolag: EKO

Vi lägger grunden
för en expansiv framtid
EKO befinner sig på en 55 år lång tillväxtresa, och har
ambitioner och planer för att fortsätta växa framöver.
Nyckelfaktorerna som gör utvecklingen möjlig är
entreprenörsandan och ett konkurrenskraftigt butikskoncept.
Trots pandemin har bolaget haft ett fantastiskt år, med en stark
utveckling och en omsättning på över en miljard kronor.
EKO:s filosofi och affärsmodell är att
vara en shoppingdestination som
erbjuder shoppingglädje med kända
varumärken till låga priser. Konceptet är
stormarknad med många avdelningar.
Ett brett sortiment inom lågprissegmentet, som utmanar med finare produkter
inom många kategorier. Under de senaste åren har konceptet förnyats till ett
modernare och trendigare EKO som riktar sig mer mot kvinnors köpintressen.
Att fokusera utbudet mer på trädgård
och blommor, kläder och heminredning
har varit ett motståndskraftigt koncept
i osäkra tider. Pandemin gjorde att
marginalerna krympte, men det kunde
kompenseras av ökad säljvolym.

”Kända märken
och låga priser är
vår pay-off”
Trädgårdsavdelningen ökade markant i
volym till följd av att fler valde att prioritera hemmet. Genom att vara en direkt
avtalspart med leverantörer, i stället för
att bedriva egenimport, klarade EKO att
hantera ökade volymer och efterfrågan.
EKO arbetar endast med fysiska
butiker och beslöt tidigt att inte bedriva
e-handel. För att erbjuda den bästa
kundupplevelsen är det medarbetarna
som gör skillnaden för EKO. Bolaget
växer med flera etableringar som bryter
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ny mark i Sverige. Under 2020 öppnade
en EKO stormarknad i Norrköping, följt
av Uppsala och Skövde under hösten
2021. Näst på tur står Trollhättan och
Valbo. För att klara av att expandera
satsar EKO på nyanställningar till både
huvudkontoret och de nya butikerna.
Bolaget har förstärkt huvudkontoret
och förfogar nu självt över ekonomi, IT
och löneavdelning. EKO:s huvudkontor
ligger vid butiken i Fjälkinge, då det är en
styrka att sitta nära verksamheten.

på sång, dans och bus. Ambitionen är
att Nallvin ska få barn att tänka till en
extra gång på hur man bemöter sina
kompisar, agerar i grupp och med personer i sin närhet. Man kan även bli en
Nallvin-kompis och får då ett armband
som symboliserar budskapet att alla är
vi olika men lika viktiga. EKO har även en
gammal tradition av att i samarbete med
leverantörer anordna butiksauktioner
varje jul och Kristi himmelsfärd, då allt
överskott doneras till Barncancerfonden.

Värderingsstyrda
EKO styrs av värderingarna Ekonomi,
Kundfokus och Orädd och agerar utifrån
respekt, tillit och omtanke för varandra
och omgivningen. Under året har bolaget arbetat med information för att öka
inkluderingen inom bolaget. Bolaget har
vuxit med över 100 medarbetare och
många fler därtill kommer att anställas.
En sådan expansion ställer nya krav på
informationen för att varje medarbetare
ska ha de bästa förutsättningarna att
göra ett bra jobb. För att säkerställa att
EKO:s verksamhet matchar konceptet
och värdegrunden görs systematiserade återbesök till butikerna runtom
i Sverige. Bolaget har en inkluderande
mötesstruktur med återkommande
fysiska möten där alla är med och påverkar, samt kan komma med egna idéer.
Besöker du EKO under helgen möts
du alltid av maskoten Nallvin som bjuder

Ljusa framtidsutsikter
Omsättningen har på några år ökat från
314 miljoner till över en miljard kronor,
vilket är ett resultat av ett gediget arbete
med varumärke, koncept samt ordning
och reda. Nu fortsätter EKO att bryta
ny mark i Sverige för att ge fantastiska
kundupplevelser till fler och framtidsutsikterna är ljusa. Inom två år är målet att
omsätta drygt 2 miljarder kronor, det vill
säga en knapp fördubbling från dagens
läge.

”Vi är stolta över
att våra lågpris
och stolta över att
vara stormarknad,
men vi gör det lite
finare än våra
konkurrenter”

Ägarandel........................................................................................................ 100 %
vd:....................................................................................................... Ted Berggren
Nettoförsäljning: ..........................................................................1,1 mdr kronor
Medarbetare:...................................................................................................... 350
Butiker:..................................................................................................................... 8
Huvudkontor:.......................................................................................... Fjälkinge
Marknader:..................................................................................................Sverige
Highlights under året:
•

Etablering i Norrköping samt Uppsala och Skövde hösten 2021

•

Nyanställningar till huvudkontor i Fjälkinge

•

Pågående nyetablering i Linköping

•

Skrivit på två nya lägen i Trollhättan och Valbo

VD, TED BERGGREN
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Våra bolag: Glitter

Våra bolag: Glitter

Ett utmanande
men lönsamt år, med
resultat över budget
Pandemins effekter drabbade Glitter, som lämnar ett utmanande
år bakom sig. Med fokus på kärnverksamhet, kostnadskontroll
och vinnande kultur avslutades verksamhetsåret med ett
resultat över budget.
Glitter består av 151 butiker i Sverige,
Norge, Finland och Danmark, där de
erbjuder ett brett sortiment av prisvärda modesmycken och accessoarer som
passar både till vardags och till fest. Här
är bolaget specialister och strävar efter
att ha bredast sortiment inom dessa
kärnkategorier. Glitter har en utarbetad
säljprocess med stort fokus på personlig
service, engagemang och genuint intresse för kunden.
Hållbarhet är en allt viktigare parameter, särskilt med hänsyn till silverkollektioner och användning av hållbara
material. Som svar på denna efterfrågan
pågår en successiv sortimentmixförändring som höjer materialkvalitén och med
finare produkter som handskar i äkta
skinn. Man tittar också på möjligheten
att erbjuda återvunnet silver. Samtidigt
som erbjudandet har breddats med fler
accessoarer som scarfar, solglasögon
och väskor, har utbudet av håraccessoarer minskats för att vara det självklara
valet vid köp av accessoarer, oavsett
tillfälle. Bolaget styr helt över sin egen
produktion och har långtgående samarbeten med de fabriker de arbetar med.
Kvalitetskontrollen utförs i produktionen
och på lagret i Söderköping.
Nya kanaler för att möta kunden
Pandemins konsekvenser för modebranschen påverkade Glitter. Butikerna
fick färre kundbesök och under perioder
höll butiker stängt på grund av lokala
restriktioner. Samtidigt gick skiftet mot
e-handeln i en snabbare takt. Majoriteten av bolagets omsättning är idag i bu34

tik, samtidigt som det sker en utveckling
av marknadspositionen genom förädling
av butiksbeståndet och breddning i antalet distributionskanaler. Butiker utan
långsiktig lönsamhet har stängt ner eller
rellokerats, samtidigt som nya butiker
öppnas upp i strategiska nyckelområden
som centrala Göteborg.

”Vi har gjort
investeringar i en itstruktur som möjliggör
moderna kundlösningar
och ökad effektivitet.
E-handeln har ökat med
över 50 procent och lär
fortsätta öka”
En avgörande pusselbit under året är investeringen i ett nytt affärssystem som
effektiviserar processer och varuförsörjningen. Bolaget investerade även i en
ny e-handelsplattform som möjliggör
moderna kundlösningar och en smidig
digital kundupplevelse. Dessa satsningar
visade sig vara framgångsrika, med en
tillväxt inom e-handeln på över 50 procent. En kanal med utvecklingspotential
är även shop-in-shop försäljningen i
EKO-varuhusen och inom andra kedjor.

inbäddade i verksamheten. De senaste
åren har medvetna val tagits för att
minska gapet mellan huvudkontor och
butik med ökad närvaro, workshops och
måltal. Under den mest turbulenta perioden som pandemin innebar införde bolaget extra satsningar för att vara synliga
och närvarande ledare. Med fokus på
internkommunikation och sammanhållning anordnades digitala månadsmöten
och butikschefsmöten. Förutom kommunikation via intranätet skapade även
region- och butikscheferna grupper på
sociala medier för ökad dialog mellan
medarbetarna, som stöd när marknader
stängde ner. Kvittot på dessa insatser
kunde inte vara tydligare. I medarbetarundersökningen var svarsfrekvensen
hög och visade att engagemanget är
stort och många skulle rekommendera
Glitter som arbetsplats.
Bolaget avslutade året med att
leverera ett resultat över budget och
när butikerna öppnade upp i Norge efter
fyra månaders nedstängningen nådde
marknaden försäljningsrekord. Med en
vinnande kultur som står emot även de
mest utmanande tider är framtidsutsikterna positiva.

”Medarbetar
undersökningens
resultat är ett kvitto på det
hårda arbete vi lagt ner
på att skapa en vinnande
kultur med synliga och
närvarande ledare.”

Ägarandel......................................................................................................... 100%
vd:............................................................................................ Susanne Börjesson
Nettoförsäljning: ....................................................................... 490 miljoner kr
Medarbetare:.......................................................................................................750
Butiker:.................................................................................................................. 151
Huvudkontor:........................................................................................ Stockholm
Marknader:............................................. Sverige, Norge, Finland, Danmark
Highlights under året:

En vinnande kultur
Inom Glitter är en vinnande kultur och
kärnvärden av ansvar, engagemang,
lösningsinriktning och omtanke djupt

•

Byte av e-handelsplattform

•

Byte av affärssystem

•

Höga resultat i medarbetarundersökning

•

E-handeln ökade med över 50 procent

VD, SUSANNE BÖRJESSON
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Våra bolag: GRANIT

Våra bolag: Granit

Förändringsarbete
ett år olikt alla andra
Granit befinner sig på en förändringsresa för att växa lönsamt.
Strategin är att vässa sitt koncept och skala upp i de mest
lönsamma geografiska områdena, samt anpassa till kundens behov
och köpbeteende både i butik och online. Det innefattar även en
effektiv och transparent hantering av varuförsörjningen.

Granit erbjuder smarta, tidlösa och
funktionella inredningsprodukter
för hela hemmet med målet
att förenkla vardagen. Bolaget
attraherar den urbana
storstadskunden, framför allt
kvinnor i yngre medelålder. Granit
har ett etablerat butiksnätverk
och finns representerat på fyra
marknader; Sverige, Norge, Tyskland
och Finland. Under verksamhetsåret
genomfördes ett omfattande
strategi- och förändringsarbete.
Med starkt varumärke och affärsidé
som solid grund, befinner sig
bolaget på en resa för att växa
lönsamt. Prismarginalerna på
produkterna är goda, men nu ska
även säljvolymerna öka. Bolaget har
rekryterat nödvändig kompetens för
resan och har bland annat förnyat
ledningen. I oktober tillträdde
Thomas Dunaker som ny VD.
Pandemin fick en stor påverkan
på affären med minskad handel
och lokala nedstängningar i Norge
och Tyskland samt restriktioner
som påverkade handeln även i
Sverige och Finland. Det ställde
krav på snabb anpassning
där bolaget genomfört flera
kostnadsbesparingar med
fokus på rörliga kostnader. Den
tyska marknaden drabbades
hårdast under pandemin, vilket
påverkade bolagets resultat
negativt. I strategiarbetet togs ett
helhetsgrepp kring Granits butiker
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med målet att fokusera butiksbeståndet
till strategiska nyckelområden som passar
konceptet och varumärket. I Tyskland
pågår en förtätning och konsolidering
av butiksnätverket, för att skapa succé i
mikroformat som sedan återigen skalas
upp. Samtidigt har satsningar gjorts för att
utveckla Granits affär i Norge. Under året
öppnade två nya butiker i centrala Oslo.

”Jag ser goda utsikter för
framtiden. Vi har varit med
om en omställningsresa
som på intet sätt är klar,
men vi har en bra grund
att stå på.”
En digifysisk försäljningstrategi
Granits försäljning online ökade med
50 procent under perioden. Det finns
en korrelation mellan butiksnätverkets
placering och den digitala försäljningen.
Framför allt på utvecklingsmarknader
fungerar Granits butiker idag som
en marknadsföringsfyr som ökar
varumärkeskännedomen. Synergier mellan
digital handel och fysisk butik öppnar för
stor utvecklingspotential med digifysisk
försäljning. Den digitala upplevelsen utgår
från kunden behov och motsvarar den
som finns i butiken. Kunden informeras
om Granits produkter på nätet och köpet
genomförs där det passar kunden bäst.
För att möta den digitala efterfrågan
har bolaget under verksamhetsåret

gjort stora satsningar. Staben för digital
försäljning och inköpsavdelningen har
mer än fördubblats, medan kundservice
fått tydligare ansvarsområden och rutiner.
För att göra hemsidan mer kundvänlig
investerade Granit i ny systeminfrastruktur
och uppgraderade e-handelsplattformen.
Nästa steg är att tillgängliggöra hemsidan
på respektive marknads lokala språk. Den
växande e-handeln innebär även ökade
krav på distribution och logistik. Under året
har en ny logistikchef tillträtt som arbetar
med att optimera varuförsörjningen,
med bland annat genom utbildning av
lagerpersonal i emballage och logistik.
Granits arbete för hållbar utveckling
grundar sig i omtanke om både människa
och miljö. Med design och produktion
i egen regi tar bolaget ansvar längs
hela värdekedjan. 100 procent av
leverantörerna har skrivit under Granits
uppförandekod och är miljöcertifierade.
Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa
arbetsmiljön i produktionen där samtliga
leverantörer i Asien är kopplade till SEDEX
eller Better Sourced Cotton Initiative (BSCI).
Hållbarhet kommer att fortsätta stå högt
på Granits agenda framöver.

Ägarandel......................................................................................................... 100%
vd:............................................................................................... Thomas Dunaker
Nettoförsäljning: ....................................................................... 266 miljoner kr
Medarbetare:....................................................................................................... 190
Butiker:...................................................................................................................40
Huvudkontor:........................................................................................ Stockholm
Marknader:..............................................Sverige, Norge, Finland, Tyskland

Granit har ett
starkt varumärke,
ett etablerat och i
huvudsak lönsamt
butiksnätverk
samt en stark
entreprenörsanda.
Nu ska vi skapa en
lönsam försäljning
och fortsätta växa.

Highlights under året:
•

Tillträde av ny VD

•

Omställning i strategiarbete

•

Investeringar i affärssystem samt utveckling av digital handel och
IT infrastruktur

•

Genomfört två butiksöppningar i Oslo, samt öppnat en butik i
Uddevalla. Stängt ner två butiker i Hamburg och Essen i Tyskland.

VD, THOMAS DUNAKER
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Våra bolag: KitchenTime

Våra bolag: KitchenTime

Köksprodukter och
heminredning online
erövrar Europa
Under 2021 förvärvade Bergendahl & Son en majoritetspost i KitchenTime,
ett snabbt växande e-handelsbolag inom köksprodukter och heminredning.
Bolagets strategi är att expandera internationellt och stärka lönsamheten
genom ökad effektivitet, större andel egna märkesvaror och tydlig
premiumposition på marknaden. Hållbarhet är viktigt och driver även
utvecklingen av de egna köksprodukterna under varumärket Nordwik.
KitchenTime är ett e-handelsbolag
med fokus på och stark position inom
köks- och heminredningsprodukter.
Bolaget grundades 2013 av VD Joel
Falck och Anton Malmberg. I dag
arbetar femtio medarbetare på
huvudkontoret i Uppsala och lagret i
Eskilstuna. KitchenTime omsatte 341
miljoner kronor under det senaste
räkenskapsåret.
KitchenTime har en av Nordens
största plattformar för köksprodukter
online med ett sortiment som omfattar
20 000 artiklar, som hanteras från det
egna moderna robotlagret i Eskilstuna.
Under perioden investerade bolaget
i ett helt nytt lagerstyrningssystem
som ökar effektiviteten genom att
ännu bättre förutse efterfrågan och
därmed kunna planera vilket sortiment
som ska finnas på lager. Bolaget
säljer även heminredning under
varumärket Confident Living, vilket
utgör den snabbast växande affären.
Kundgruppen är bred, med viss övervikt
av yngre storstadsbor och kvinnor.
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Internationell expansion
KitchenTime har fortfarande mer
än hälften av försäljningen i Sverige
men har det senaste året expanderat
internationellt. Under det gångna
året etablerade bolaget sig i flertalet
europeiska länder vilket i kombination
med de tidigare etableringarna i
Tyskland, Holland och de nordiska
länderna innebär att mer än hälften
av Europas befolkning nås. Pandemin
innebar initialt stark medvind för
köksprodukter, med en rekyl när
restriktionerna släpptes. Heminredning
har däremot haft en jämnare och
procentuellt sett ännu starkare
utveckling. I takt med att världsläget
normaliseras finns stor potential för
tillväxt på nya marknader.
Utöver tillväxt genom internationell
expansion så bygger strategin
på lönsamhet med hjälp av hög
effektivitet, tydlig premiumposition
och ökad andel egna märkesvaror
med fokus på hållbarhet. Robotlagret
i kombination med effektiv lageroch sortimentsstyrning och ett

nytt digitalt prissättningsverktyg
säkerställer konkurrenskraftiga
priser och maximerad marginal. Fler
egna märkesvaror under varumärket
Nordwik bidrar dels till ett unikt
sortiment, dels till att KitchenTime får
en bättre förhandlingsposition visavi
leverantörerna och kan kravställa på
material och hållbarhet.

Ägarandel.......................................................................................................... 53 %
VD:.............................................................................................................. Joel Falck
Nettoförsäljning: ...............................................................341 miljoner kronor
Medarbetare:.........................................................................................................50

”Hållbarhet är viktigt
för oss. Med vårt eget
varumärke Nordwik
styr vi design och
utveckling själv och
kan då prioritera
hållbara material.”

Butiker:..................................................................................................... E-handel
Huvudkontor:....................................................... Uppsala, lager i Eskilstuna
Marknader:...................................................... Online i 10 europeiska länder
Highlights under året:
•

Ny majoritetsägare som ger muskler för fortsatt expansion.

•

Etablering online i Frankrike, Italien, Spanien och Österrike

•

Nytt lagerstyrningssystem för effektiv sortimentsstyrning

•

Nytt prissättningssystem för konkurrenskraftiga priser

”Vi driver tillväxten
genom att ta andelar
inom online på andra
marknader, vi ser också
stor potential för framtiden
för Confident Livings
heminredningsprodukter.”

Hållbarhet allt viktigare
Hållbarhetsfrågorna får allt större
betydelse. Det viktigaste bidraget
KitchenTime kan göra är att
effektivisera transporterna och aktivt
välja fyllnadsmaterial utifrån minsta
miljömässiga påverkan. Att jobba med
CO2-kalkyler för verksamheten och då
inte minst transporterna är ett möjligt
nästa steg. Köksartiklarna som säljs
under varumärket Nordwik tillverkas
främst i hållbara material och det finns
en stark medvetenhet om behovet av
att utveckla såväl sortimentet som
verksamheten i stort med hållbarhet i
fokus.
VD, JOEL FALCK
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Nya investeringsverksamheten

Nya investeringsverksamheten

Fokus på
ägarperspektivet
och bättre balans
I decennier har Bergendahls byggt upp en entreprenörsdriven
koncern. När verksamheten nu går in i en ny, mognare fas,
kvarstår familjens ambition att styra bolagen som aktiva ägare.
Affärsmässigheten är grunden till allt och tillväxt ger stabilitet,
men för ”nya” Bergendahls är det inget självändamål att äga
alla innehav till 100 procent.
Ägarperspektivet blir ännu viktigare
när familjeföretaget har vuxit sig
större än någonsin. Fokus flyttas då
från detaljer till det övergripande
perspektivet. Därmed spelar
värderingar en ännu viktigare roll som
styrmedel. Familjen arbetar med att
ta fram ett nytt ägardirektiv för att
göra riktningen framåt för koncernen,
dess bolag och investeringar, ännu
tydligare. Det finns även riktlinjer för
hur riskerna ska spridas i den nya
investeringsverksamheten. Familjen
kommer alltid att vara aktiva ägare,
oavsett om det är nya eller äldre
innehav.
Affären med Axfood handlar om att
våga välja bort för att utvecklas. Under
verksamhetsåret togs de första stegen:
att sälja partihandeln för att fokusera på
att expandera City Gross. Bergendahl
& Son renodlas mot detaljhandel för
att kunna bygga upp en ny portfölj i
syfte att finna bättre balans mellan de
operativa bolagen och andra placeringar.
Nya investeringar
I nuläget står inte fler bolag på säljlistan,
däremot kommer investeringar att
ske i nya verksamheter. Koncernen
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diversifieras genom satsningar på
långsiktigt stabila branscher som till
exempel fastigheter. I nuläget består
investeringsverksamheten av
betydande innehav i bland annat
Swedish Logistic Partner (SLP) och
Doxa och Viva Wine Group. Koncernen
kommer successivt att utvärdera
ytterligare affärsmöjligheter, till exempel
i bolag nära handeln.
SLP är ett svenskt fastighetsbolag
med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget
hållit högt tempo och på kort tid
genomfört flera större förvärv. SLP har
en hög ambition rörande hållbarhet och
arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga
aspekter. Bolagets fastighetsbestånd
omfattar en uthyrningsbar yta på cirka
570 000 kvm, bland annat Bergendahls
tidigare logistikfastighet i Hässleholm
som rymmer partihandel och kontor.
Sophia Bergendahl sitter i SLP:s styrelse.
Doxa är noterat på Nasdaq
First North med huvudfokus på
fastighetsinvesteringar.
Doxa har bland annat förvärvat
kvarteret Malmö Arena och Sundsbron
Fastighets AB, samt äger 2,4 procent
av aktierna i det nyligen börsnoterade

bostadsbolaget KlaraBo.
Bergendahl & Son förvärvade i
slutet av 2021 andelar i Viva Wine
Group i samband med att bolaget
börsintroducerades. Viva Wine Group
är Sveriges största vingrupp. Med
bas i Sverige, ett av marknadens
bredaste utbud och verksamhet på
flera marknader växer bolaget snabbt
internationellt.

”Vi arbetar just nu med
att ta fram ett nytt
ägardirektiv för att
göra riktningen framåt
för koncernen, dess
bolag och investeringar,
ännu tydligare. Vi
kommer fortsätta satsa
på långsiktigt stabila
branscher.”
Carl-Mikael Bergendahl arbetar aktivt
med investeringsverksamheten som
stöd till koncernchefen.

CARL-MIKAEL BERGENDAHL
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Bergendahl & Son Koncernstab

Bergendahl & Son Styrelse

Bergendahl & Son Koncernstab

Bergendahl & Son Styrelse

SPIROS MYLONOPOULOS,

LARS LJUNGÄLV

ANNA NORDQVIST,

ULF ZENK

KONCERNCHEF

KONCERNCHEFSASSISTENT

FINANSDIREKTÖR

STYRELSEORDFÖRANDE

SARA ANDERSSON

PATRIK HARALDSSON,

CARL-JOHAN BUNE

CARL-MIKAEL BERGENDAHL

HR- OCH KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR

KONCERNCONTROLLER

CHEFSJURIST

REBECCA WICTOR

ELISABETH BERGENDAHL-MYLONOPOULOS

SOPHIA BERGENDAHL

LARS LJUNGÄLV

ANDERS MOBERG

INGVAR GANESTAM

PR OCH KOMMUNIKATION
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Bergendahl & Son AB
Industrigatan 22, SE-281 43 Hässleholm
www.bergendahls.se

