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Dollarstore 2019
Dollarstore i helhet

Folkets val

Finna rätt lagernivåer

Ahlberg-Dollarstore AB hade 78
butiker i slutet av 2018 som erbjuder
kunder produkter inom,
godis/snacks, dryck, fin-/grovkem
samt ett stort utbud av nonfood
artiklar. Vi ska erbjuda de bästa
priserna på den svenska marknaden
oavsett artikel, samt till en god
kvalité för kunden. På Dollarstore
ska man hitta nödvändiga
åtgångsartiklar samt oväntade
överraskande artiklar som kunden
inte visste fanns. Köpupplevelsen ska
kännas rolig, inspirerande och med
tydlig inriktning på låga priser.

Det som gör Dollarstore till folkets
val är främst våra anställda i
butiken tillsammans med ett brett
och nytt produktsortiment till det
bästa priset på marknaden. Det är
vårt DNA som gör att vi kan växa i
den här takten och som gör oss till
folkets val. På Dollarstore ändras
produktsortimentet kontinuerligt
vilket gör det spännande för kunden
inför varje nytt besök.

Under året som har varit har vi ökad
med två nya lagerlokaler. Vi har ett
pågående arbete där vi måste
effektivisera lager och distribution. I
en väldigt expansiv fas är det en stor Sida | 1
utmaning att finna rätt lagernivåer
för att förse våra butiker med rätt
mängd och produktsortiment vid
rätt tid. Under 2019 har vi hittat
bättre lagervolymer trots
expansionen av 23 nya butiker.

Inköpen sker från svenska,
europeiska leverantörer samt en
stor del från Asien

På grund av det stora engagemang
som finns inom bolaget ser vi
möjligheten att driva samma
utveckling in mot 2020. Starten av
2020 har börjat oroligt och vi ser en
förändring i köpbeteendet samtidigt
som det är en minskad kundrörelse.
Det skapar såklart osäkerheter och
ansträngningar på likviditeten.

DNA
Vår vision är att skapa
förutsättningar för bättre liv,
för kunder, samhälle och
anställda. Detta sker genom
att vi alltid uppfyller vårt
DNA.
-

Vi är närvarande mot kunder
och kollegor och ser människan
först.

-

Vi har lägsta priser och skapar
mest värde till konsumenterna.

-

Vi har mest livliga butiker och
varor som överraskar.

-

Vi är ärliga, och vi är på riktigt

Förloppet fabrik till kund. Det är
enkelt men måste göras på ett
ansvarsfullt sätt. Samtidigt är det
viktigt att finnas nära kunden.

VDn har ordet
2019 har varit ett spännande år
med väldigt stora utmaningar och
full fart. Med 23 nya butiker runt om
i Sverige fortsätter vi dollarresan.

Årets nyetableringar
Nya butiker och nya städer som
visar att Dollarstore fortfarande är
efterlängtat och väldigt omtyckt. Vi
har haft ett otroligt bra team som
har varit ute och byggt butiker
under hela året.

”Retail is detail”
Bent Holm – VD Dollarstore

Blickar framåt
Kommande år ser vi en fortsatt oro i
samhället när det gäller
coronaviruset. En större oro skapar
orsak till utökade riskanalyser och
minskad expansion. Kommande
projekt och öppningar behöver
ytterligare granskas utifrån dagens
läge.
Vi startar 2020 med fyra nya
butiker i Q1. Försiktare framåt med
en ökad osäkerhet.

Hållbarhet Dollarstore

Hållbarhet
Allting startar med människan, det
är människan skapar möjlighet att
utveckla framtiden för kommande
generationer. I ett mer globalt
samhälle så ser vi behovet av
integration och jämställdhet.
En självklarhet för att vi ska kunna
verka så behöver vi klara det
långsiktiga finansiella målen, det
gör oss möjligheten att vara med
och bidra till ett hållbart samhälle.
Vi vill kunna vara med och bedriva
vår verksamhet utan att påverka
jordens resurser på ett negativt
sätt.
Hållbarhet ska vara central och
grundläggande del inom varje
avdelning hos Dollarstore. Det ska
finnas med som en viktig aspekt i
allt beslutsfattande. Detta ska
självklart göras tillsammans med
intressenter till Dollarstore.
Vi tror på att transparens är
nyckeln till utveckling och kräver
det full transparens via våra
leverantörer.
Vi ser även att vi kan styra
miljövänligare beteenden genom
smartare produktval och högre
kvalitet.
Vi arbetar med att erbjuda
spännande och hållbara produkter
till det billigaste priset. Vi arbetar
med fyra hållbarhetsfaktorer för
att säkra upp att produkten ut till
kund blir så hållbar som möjligt
och att det inte drabbar samhället
negativt utan fortsatt går i en
hållbar riktning.

Det fyra dimensionerna är
följande:
Ekonomi
Långsiktig vinst & integration.
Människan
Arbete, välmående, utbildning,
utveckling, möjligheter, trygghet &
jämställdhet.
Produkter & butiker
Hållbara produkter & butiker,
materialval & kvalitet.
Samhälle
Lokala samarbeten, täckning,
resor, import & affärsetik.

Ekonomi

Finansiella 2019

Hållbar
ekonomi

Verksamhetsåret 2019 var fyllt med
utmaningar. Vi öppnade 23 butiker runt om i
Sverige samtidigt som vi stärkt samarbete med
leverantörer framförallt i Asien. Det ökade
möjligheten att vi kunnat arbeta med färre
leverantörer med ett tydligare fokus på hur
Dollarstore vill göra affärer. Med en tydlig
ökning av omsättningen är vi redo för att
bemöta 2020 och kommande utmaningar.

2018

2019
Nettoomsättning

2 892

Dollarstore vill skapa långsiktig tillväxt och
säkerställa att denna tillväxt är hållbar. Hållbart
för anställda, för samarbetspartners och för
kunder. Dollarstore tror på att ekonomisk vinst
och hållbarhet går ihop, och att den långsiktiga
påverkan av samhället skall säkerställas med att
Dollarstore ständigt förbättrar förutsättningen
för ett bättre liv för alla intressenter.
Dollarstore har nolltolerans för all form av
korruption. Det är en del av vårt
anställningsavtal för våra medarbetare och
ingår i vår policy jämtemot leverantörer.

2 364MSEK

MSEK

Rörelsemarginal

4%

6%
Antal butiker

Samarbeten

100

78st

st

Vi fortsätter ett globalt samarbete och stärkt vår centrala
organisation för att möjliggöra en snabbare expansion.
Detta sätter basen för att kunna fortsätta växa under 2020.
Genom internationella samarbeten så underlättar även en
internationell expansion vid önskat tillfälle.

Antal anställda

Nyanlända i arbete
På Dollarstore strävar vi efter en jämställd och
mångkulturell arbetsplats. I stockholmsregionen är ett
samarbete igång med att få nyanlända ut på
arbetsmarknaden för att stärka Dollarstore och samhället.
Vi ser detta som en bra möjlighet att stärka våra butiker
och kunna hjälpa nyanlända att förstå Sverige, möjligheter
till utbildning så som SFI samtidigt som det får möjlighet att
testa på att arbeta.

Nya butiker 2020
Under 2020 fortsätter vi att växa med butiker runt om i
Sverige. Nya butiker för kvartal 1 under 2020 är följande:
Nyköping, Toftanäs, Värnamo och Alingsås.

925

722

Händelser 2019
-

23 nya butiker med positiv utveckling.
Nytt tidsrapporteringssystem och lönesystem
Nya miljövänligare materialval
Nya internationella samarbetspartners

Ekonomi

NORR 50
Nettoomsättning

331 MSEK

Antal butiker

10 (1 ny)

NORR 75
MELLAN 85
Nettoomsättning

346 MSEK

Antal butiker

11 (1 ny)

Nettoomsättning

262 MSEK

Antal butiker

8 (3 nya)

MELLAN 51
MELLAN 70
Nettoomsättning

225 MSEK

Antal butiker

8 (2 ny)

Nettoomsättning

205 MSEK

Antal butiker

9 (4 nya)

MELLAN 41
VÄST 55
Nettoomsättning

330 MSEK

Antal butiker

12 (2 nya)

Nettoomsättning

227 MSEK

Antal butiker

10 (4 nya)

ÖST 45
SYD 65
Nettoomsättning

352 MSEK

Antal butiker

10 (2 nya)

SYD 80
Nettoomsättning

331 MSEK

Antal butiker

11 (3 nya)

Nettoomsättning

284 MSEK

Antal butiker

11 (1 Ny)

Människan

Hållbar arbetsplats

Människan
i fokus

På Dollarstore sätter vi människan först, då det
är människan som bygger framgång. Vi
värdesätter en drogfri, jämställd, städad och
omtänksam arbetsplats. Där det ska finns
möjlighet och acceptans att vara sig själv.

Attraktiv arbetsplats
Vi arbetar för jämställdhet, mångfald och en
arbetsmiljö som skyddar medmänniskan. Vi
möjliggör att arbeta inom alla butiker inom
Sverige för att anställda ska kunna röra på sig
och bevara kompetensen inom Dollarstore. Vi
strävar efter att vara en ”employer of choice”
både för butikspersonal och tjänstemän.

Vår resurs
Dollarstore är ett företag som betraktar sina
anställda som företagets största resurs. Vi vet
att effektivitet är en nödvändighet, därför är det
viktigt att vår verksamhet ska motverka ohälsa
eller att någon kommer till skada på grund av
arbetet. Det ska trivas så det får möjlighet att
utvecklas både yrkesmässigt och som individer.
Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla
individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Människor ska känna sig trygga på arbetsplatsen och det
gör att vi inte tolererad drogpåverkad personal. Enligt
policy så hjälper vi medarbetare genom en handlingsplan
och uppföljning för att kunna bevara medarbetaren och
dess kompetens.

Utbildningar
Vår vision är att kunna erbjuda ett utbildningsmaterial för
att för att kunna utvecklas på alla områden inom företaget.
Då vi sätter människan först så värnar vi självklart om
utveckling och kompetens. För att inte gå miste om
kompetensen behöver vi kunna utmana och bredda
möjligheter för medarbetarna.
Vi ger redan idag stora möjligheter för utveckling och
framförallt möjligheten att byta positioner inom
Dollarstore, det gör att vi breddar kompetensen och att allt
fler får en mer helhetsförståelse av företaget.

Vi ökar med åren
Från 2014 har vi ökat antalet heltidsanställda med 185 %
och vi fortsätter framåt i samma takt. Under 2020

uppskattar vi att fortsätta ökningen med 15 % runt om
Sverige.

Antal anställda
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1 - A NTAL ANSTÄLLDA GENOM ÅREN HOS DOLLARSTORE

Frisk personal
På grund av kommande expansion så har vi ett stort behov
av frisk personal som finns i våra butiker men även vid
nyetableringar. Eftersom vi bygger på människan så är vi
väldigt mån om anställdas hälsa och välmående.
Friskvårdsbiraget ligger till grunden för en hälsosam och
aktiv livsstil. Genom åren har sjukfrånvaron minskat och vi
ser en positiv trend bland våra medarbetare. Framåt
kommer vi utföra en medarbetarenkät för uppföljning och
få en bättre inblick om hur vi kan förbättras.

Trygghet
För att säkerställa granskningsförfarandet gällande
arbetsmiljö, personal och sociala förhållande utförs
skyddsronder med checklista, riskbedömning på plats med
tillhörande handlingsplan samt rapportering om tillbud
och olyckor. Vi har uppdaterat rutiner och frekvenser
kring uppföljningssamtal då en större organisation
behöver en förbättrad struktur för att bibehålla kvalitén
kring hela bolaget.
För oss är kollektivavtal en självklarhet för att skydda
medarbetarna och kunna hjälpa arbetet mot en trygg och
mer jämställd arbetsplats.
För att stärka tryggheten för våra anställda har vi även
ökat övervakning och skyddsvakter i mer utsatta butiker.

Människan

Jämställdhet
Dollarstore är en arbetsplats för alla och vi strävar efter en
jämställd miljö med tydlig policy där vi inte tolererar våld,
diskriminering eller särbehandling mot någon individ. Vi
eftersträvad lika lön för samma arbete samtidigt som vi
arbetar för en lik fördelning av män och kvinnor på
ledande positioner.
Ledningsgrupp har utökats under 2019 en för att stärka
organisationen. Även här ser vi vikten i en jämställd
fördelning, se graf 3.

150
Kvinna

regler. Tillverkningen får aldrig ske på ett sätt som är
omänskligt eller kränkande för arbetarna.
Vi tar avstånd från barnarbete. För oss är det väldigt
viktigt att de varor vi köper in inte tillverkas av barn. Om
vi trots det upptäcker att barnarbete förekommer hos
någon av våra leverantörer eller fabriker är det vår
skyldighet att se till att barnet får en bättre lösning, som
leder till barnets bästa. Får vi inga garantier för detta
avbryter vi omedelbart samarbetet med leverantören.
Vi kräver garantier för att de varor vi köper tillverkas i
rena och fräscha fabriker. Brandsäkerheten skall vara hög
och det skall med jämna mellanrum hållas brandövningar.
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Större ansvar
Då vi ökar importen av produkter från Asien krävs större
ansvar från vår sida med kontroller och uppföljning i alla
områden där vi verkar och handlar. Ett ansvar att vi
handlar hållbara produkter som är framtagna på ett
hållbart sätt.
Vår affärspolicy bygger på grundläggande etik och moral.
Alla varor som säljs i våra butiker skall vara tillverkade på
ett sätt som alltid tar hänsyn till humanitära och etiska

Belysningen skall vara anpassad till verksamheten och alla
hygienutrymmen hålla god standard. Arbetarnas löner
skall utbetalas regelbundet på bestämda dagar och lägst
vara enligt avtal. Enligt vår policy har vi nolltolerans mot
korruption inom organisationen, mot våra leverantörer
och som länder i helhet. Då vi har identifierat att den
största risken ligger hos inköp så utför vi kontinuerliga
riskbedömningen för att säkerställa att det inte sker någon
korruption vid affärer. Alla på Dollarstore är ansvariga att
rapportera misstänkt korruption till närmsta chef. Genom
uppförandekoden är varje leverantör medveten om vår

Människan

ställning till korruption och mänskliga rättigheter. När det
gäller mänskliga rättigheter och anti-korruption arbetar vi
idag med att analysera leverantörernas arbete för att
kunna presentera mätetal under 2021.

Långvariga relationer
För att göra en initial bedömning av leverantörer börjar vi
använda oss av enkät och granskning av leverantörers
arbete inom bland annat hållbarhet och mänskliga
rättigheter. Detta ger oss möjlighet att granska
leverantörer redan vid sourcing och se möjligheten för
långvariga relationer. Arbetet att arbeta tillsammans med
leverantörer för att förstå varandra och utvecklas
tillsammans har fortsatt under 2020 och kommer under
2021 att fortsätta med tydligare riktlinjer genom ”trade
agreements” och uppförandekod gentemot
samarbetspartners.
Under 2020 fortsätter arbetet för att öka förståelsen av
våra leverantörer. Detta kommer att ske genom
enkätundersökning och audit på plats i fabrikerna. Utifrån
enkäter utförs en riskbedömning av leverantörer som
ligger till grund för fysiska besök.

Tredjepartscertifiering
Vi föredrar produkter som har en tredje parts certifiering
som visar på att produkterna har framtagits på ett bra sätt
genom hela processen. Det skapar även en trygghet för
slutkunden. Det ligger i linje med vår strategi att öka
tredjepartscertifieringen av artiklar vi säljer.

Mänskliga möten
I en allt mer digital utveckling så går vi emot strömmen. Vi
satsar på mänskliga möten med spännande produkter som
skapar en upplevelse för kunden. Att gå på Dollarstore ska
vara en upplevelse i form av spännande produkter i
kombination av ett mänskligt gott bemötande. Det
mänskliga mötet gäller både mot kunder och leverantörer.

”På Dollarstore tror vi på mänskliga möten, att det bidrar
till samhörighet, ökat förtroende och en upplevelse för
kunden.”

Produkter

Avfallen under 2019 har ökat om vi ser gentemot 2018,
men vid jämförelse mot ökad omsättning så minskar vi på
det flesta kategorierna. Det är framförallt för metaller som
vi ser en stor ökning av avfall.

Transport
Idag skapar handlare runt om i Europa
komplexa logistikflöden som inte faller vår
affärsmodell i famnen. Vi vill att kunden ska få
bra produkter till bästa priserna vilket gör att vi
behöver arbeta med enklare flöden för att nå
kunden så enkelt och billigt som möjligt. Därför
granskar vi varje inköp för att få det mest
ekonomiskt och miljömässigt hållbara
transportvalet.

Hållbara
produkter
& butiker

Med fokus på material
Vi tror på att ett ändrat beteende behövs för ett mer
hållbart samhälle. På grund av nedskräpning och plastens
negativa effekter på miljön så arbetar vi för att minska
plasten i produkter vi säljer. Vi gör detta genom att tänka
om och byta ut plast mot t ex trä där det finns möjlighet.
Några exempel på detta är engångsbestick i bambu och
sugrör i papper. Vi arbetar kontinuerligt med att granska
materialval och emballage inom alla kategorier för att få
mer hållbara val.

Hållbara butiker
Energiförbrukning på utvalda jämförbara
butiker har minskat med 2,9 % under 2019 mot
2018.

Private label – Det hållbara valet!

Förändring elförbruknign (%)

Vid framtagning av egna märken kommer arbetet med
hållbara valet att fortsätta. Detta ska göras genom hållbara
materialval och ett gediget kvalitetsarbete för att skapa ett
produktsortiment som är i linje med vår vision. Målet är
att alla produkter med private label ska ha en livslängd på
minst två år.
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F IGUR 4 E NERGIFÖRBRUKNING PER MÅNAD 2019 MOT 2018

Då vi har ändrat öppettider för samtliga butiker och har
öppet 1h längre per dag så nås inte målet om en minskning
om 5 % årligen. I det butikerna där vi själv väljer energi så
använder vi oss av fullt förnybara källor via vind- och
vattenenergi.
F IGUR 5 - A VFALLSMATERIAL UNDER 2019 OCH 2018. J ÄMFÖRELSE MOT ÖKAD OMSÄTTNING . ANGIVNA VÄRDEN I KG
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Samhället & miljö

Täckning i Sverige

Samhället
i fokus

Med våra 100 butiker är vi stolta över att täcka
större delen av Sverige. Vi har butiker i många
av stödområden vilket visar hur vi värnar om
hela Sverige och att hela Sverige ska leva. Detta
ger oss möjlighet att bidra med arbeten och
tillväxt över hela Sverige.

Lokala samarbeten
Dollarstore vill att hela Sverige ska leva och
förespråkar därför lokala samarbeten runtom i
hela Sverige där vi är placerade.
Vi samarbetar mycket med idrottsföreningar
runt om i Sverige, bland annat för att kunna ge
ungdomsföreningar möjlighet att vara delaktiga
och samtidigt kunna finansiera sina intressen.

Resande företag
Att vara ett företag som täcker hela Sverige är utmaningen
att utvecklas centralt och minska på resandet. Samtidigt
som vi är en växande organisation med en ökad import
från Asien så är det viktigt för oss att beakta och arbeta för
att minska resandet. Med dagens teknik ser vi att det går
att vara global och agera globalt utan att fysiskt vara på
plats vi många tillfällen.

Globala samarbeten
För att säkerställa det vi importerar så ställer vi höga krav
på våra leverantörer.
För att hålla nere på kostnaderna och miljöpåverkan
använder vi oss endast av båt som fraktalternativ och vi
ser till att endast fulla container lämnar hamnen vid
import från Asien.
Med start i 2020 fortsätter uppföljning och granskning av
leverantörers arbete kring deras policys, arbete kring
uppförande och hållbarhet. Det kommer även finnas krav
på vilken nivå leverantörer ska klara av för ett samarbete.
Arbetet tillsammans med leverantörer kommer att
fortsätta för att uppnå en nivå där vi kan mötas och kan
samarbeta.

Dollarstore

Dollarstore mot 2021
Dollarstore sätter klara mål och regler för våra
leverantörer och samarbetspartners. Vi fortsätter att
arbeta med leverantörer och mätning av leverantörer.






Dollarstore har en ambition om att minimera
förpackningar och material till förpackning.
Dollarstore är fast beslutna att alla våra produkter
skall ha bra kvalité, vara säkra, och vi jobbar
konstant för att säkra produkters hållbarhet.
Dollarstore skall alltid se till att våra leverantörer
känner till vår policy, målsättning och krav.
Nytt lager ger möjlighet för smartare
logistikflöden.

Återigen betygar vi att människan är hjärtat i Dollarstore,
vi tror på att alla människor har lika rättigheter. Vi jobbar
för att ständigt förbättra samhället inom de områden vi
har anställda, där vi köper in och där vi kan göra en
skillnad. Vi tror på att bra arbetsförhållanden är en
människas rätt, och vi tror att den långsiktiga succén är
beroende av detta. Det är här det största arbetet ligger
idag. Vi behöver finnas mer ute i leverantörskedjan för att
göra bättre bedömningar.
Arbetsförhållanden för samarbetspartner definieras i klara
mål och regler. Dollarstore jobbar aktivt för att minska
miljöpåverkningen. Vi fortsätter med att minska på
skadliga och icke önskvärde materialval. Vi har redan
börjat med smartare materialval men fram till 2021 ska vi
minska inköp på engångsartiklar i plast i en ännu större
utsträckning. Vi ser avfallen behöver minska och se till att
vi alltid minimerar förpackningar och material i produkter.

För att klara långsiktiga finansiella målen behöver vi
arbeta smartare kring logistik minska antal transporter,
dvs. minska antal lastbilar som går till varje butik.

Fortsatt fokus mot 2021:










Människan
o Arbetsmiljö för de anställda
o Uppföljning via enkäter
o Uppförandekod
o Jämställdhet på ledande positioner
o Mänskliga rättigheter
o Anti-korruption
Kunden är kung
o Närhet till kunden
o Bästa bemötandet
Produkten
o Produkternas livslängd
o Produktkvalitet
o Private label
o Smartare materialval
o Leveransalternativ, ledtid och MOQ
Hållbara butiker
o Återvinning och återförbrukning
o Minskning av energiförbrukning
o Minskat resande
Leverantörer
o Uppförandekod
o Bra och långsiktiga samarbeten
o Revisionsbesök med avseende på
mänskliga rättigheter, kvalitet, logistik
och hållbarhet

