
 

Pressmeddelande     Orrefors 22 februari, 2022 

Anima Group optimerar verksamheten och sänker personalkostnaderna med cirka 2 miljoner SEK på 

rullande årsbasis 

Sedan förra året har Anima Group genomfört en rad olika optimeringar, vilket möjliggjort en mer slimmad och 

effektiv organisation innevarande år. Detta har resulterat i att Bolagets personalkostnader reducerats med 

circa 2 miljoner SEK på rullande årsbasis. 

Under första halvan av 2021 ökade Bolaget personalstyrkan för att kunna möta en ökad volymförsäljning. På 

grund av pandemin samt olyckan i Suezkanalen tillkom leveransproblem av varor, vilket ledde till att den 

förväntade försäljningen uteblev. Kostnadskostymen för Bolaget blev därmed högre än önskat. För 2022 har 

Bolaget i stället valt att använda en mindre och mer erfaren arbetsgrupp som sköter det vardagliga, medan 

extern personal står till förfogande vid behov. Detta har resulterat i en minskning av de fasta lönekostnaderna. 

Optimeringar har även skett inom följande områden: 

Lagret har effektiviserats vilket inkluderar ett byte av packmaterial. Bytet innebär att det går fortare att plocka 

samt packa varje paket. Detta medför en sänkt personalkostnad per varje hanterat paket. 

Kundtjänsten har optimerats vilket frigjort en stor mängd arbetstid, samtidigt som det förbättrat möjligheterna 

att reducera antalet eventuella returer och byten. 

Packning, kundtjänst och butiksverksamhet för både MyOne och Hästkällaren sköts nu av gemensam personal i 

stället för två separata personalstyrkor, vilket sänkt personalkostnaderna ytterligare. 

”Bolagets förutsättningar för att skapa aktieägarvärde har aldrig sett bättre ut. Om vi hade haft samma 

förutsättningar förra året som vi har i dagsläget skulle vi ha redovisat drygt två miljoner SEK i vinst på helårets 

försäljning. Detta talar starkt för den resa Anima Group står inför och jag ser med tillförsikt fram emot den 

närmaste framtiden”, säger Maria Karlsson VD för Anima Group AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Maria Karlsson 

TF Verkställande direktör  

Anima Group AB  

Tel: +46 (0)765 62 02 57  

e-post: maria.karlsson@animagroup.se  

Denna information är sådan information som Anima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för 

offentliggörande 2022-02-22 kl.13:55 CET 

Om Anima Group AB  

Anima Group AB är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar 

verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden. 
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