AXEL JOHNSON
VI ÄR ETT FAMILJEFÖRETAG SOM BYGGER OCH
UTVECKLAR LÖNSAMMA VERKSAMHETER INOM
HANDEL OCH TJÄNSTER

 Åhléns
är Sveriges ledande varuhuskedja
med skönhet, hem och mode under
ett och samma tak.

För oss på Axel Johnson är handel något som utvecklar människor och
bygger samhällen. Våra bolag träffar över en miljon kunder dagligen,
och ska vara en positiv förändringskraft i de samhällen de är en del av.
Axville är staden som förklarar vilka bolag som ingår i Axel Johnson.

 KICKS
är Nordens ledande skönhetskedja och
erbjuder ett helhetskoncept med
skönhetsprodukter inom makeup, doft,
hudvård och hårvård.

 Axfood
är ett av Sveriges ledande bolag inom
dagligvaruhandeln, som levererar bra och
hållbar mat.

 Novax
är en aktiv och långsiktig ägarpartner
som investerar i små- och medelstora
tillväxtbolag.

 Axel Johnson International
är en teknikhandelsgrupp som
förvärvar, bygger och utvecklar företag
som tillhandahåller produkter och tjänster
till industriföretag.

 Våra mindre entreprenörsbolag
Genom D-Ax investerar vi i digitala
start-up-bolag, främst inom mat och handel.
Totalt har Axel Johnson delägande i sex
start-up-bolag. Dessutom är vi huvudägare i
Amazing Brands, som utvecklar och säljer
produkter inom kosmetik, doft och hygien.
Vi är också delägare i Mitt Liv, som är ett
icke vinstdrivande företag som genom
mentorskap, utbildning och rekrytering
arbetar för ett inkluderande samhälle och en
arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

 Martin & Servera
är Sveriges ledande restauranggrossist, och levererar dagligen drycker,
färskvaror, livsmedel, tjänster,
utrustning och kunskap till
restauranger och storkök.

 Dustin
är en av Nordens ledande
återförsäljare av IT-produkter
med tillhörande tjänster.

"VARJE DAG TRÄFFAR VI EN MILJON
KUNDER, SOM SÖKER SIG TILL OSS
FÖR ATT FÅ HJÄLP ATT LÖSA NÅGOT.
VISST, DE ÄR VÅRA KUNDER, MEN
DE KOMMER TILL OSS SOM
MÄNNISKOR MED UNIKA BEHOV,
I UNIKA SITUATIONER, OCH MED
UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR. DÄRFÖR
FÖRSÖKER VI MÖTA MÄNNISKAN
I KUNDEN, INTE KUNDEN I
MÄNNISKAN. VI FÖRSÖKER SE OCH
MÖTAS BORTOM DET VÄNTADE."
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VI VILL ATT DET KRÄVS
MER AV OSS

ORDFÖRANDEORD

Vi kommer även fortsättningsvis att verka utifrån vår
övertygelse om alla människors lika värde. Det är djupt
rotat i vår värdegrund. Vi kommer inte vika oss för
cynism, uteslutande eller egoism. Jag är övertygad om att
det är bra för våra affärer.

..

.r.ren

Oppna do

För drygt ett år sedan lanserade Axfoundation Öppna Dörren, som
hjälper nya och etablerade svenskar att mötas. Under första
verksamhetsåret har över 10 000 människor träffats genom Öppna
Dörren. Dela med dig av dina yrkeskontakter genom att ge en timme
av din tid, få en ny kompis, bjud någon på middag. Det är enkelt!
Gå med på oppnadorren.se.

En mörk decemberdag i julruschen möttes Åhléns
av explosiva reaktioner i sociala medier. Reklamen
som hade startat det hela bestod av en könsneutral
bild på ett mörkhyat barn i lucianattlinne. Under
några dygn stod Åhléns och detta oskyldiga luciafirande barn mitt i stormen av organiserad rasism.
Som alla andra chockades jag av det nakna hatet –
mot detta barn, och mot Åhléns som företag. Men
inom några timmar började de rasistiska rösterna och
näthatet tystas och kvävas av en stor våg av kärlek
och motreaktioner.
Att en bild på ett barn i luciakläder skulle väcka
extremister till liv kan tyckas långsökt, men sådan är
vår tid nu. Det otänkbara och oberäkneliga inträffar,
och turbulensen i omvärlden ökar. Företag existerar
inte längre enbart på ”marknader” och tillhandahåller
inte enbart varor och tjänster. Företag är vi, företag
är mitt i våra liv, företag påverkar allt vi gör och vill
göra. Om det har varit svårt att bedriva företag
tidigare är det ingenting mot hur det kommer att bli.
Alla företag kommer att synas, avtvingas svar, bjudas
in att delta i samhällsutvecklingen. Då krävs något
mer. Då krävs värderingar som vi aldrig ger upp, och
mod och tillit att ta företaget ut i okända situationer.
Som ägare till Åhléns är jag stolt över hur företagsledningen hanterade det som hände. De backade
inte undan. De tog ansvar. Och de argumenterade
för sin sak.
Handeln har sedan urminnes tider varit en stark
utvecklingskraft. Genom våra verksamheter möter vi
över en miljon kunder varje dag, vi har 20 000 medarbetare och tusentals partners runt om i världen.
Som ägarfamilj arbetar vi med övertygelsen om att
företag är en av de största förändringskrafterna i
samhället. Behovet av medmänsklighet och humanism
är och har alltid varit stort. Det innebär att öppna
dörrar och skapa inkluderande företag och arbetsplatser där vi tar till vara all kompetens och möter alla
kunder. Det innebär från tid till annan att vi behöver
vara modiga och ta ställning – det värderingsstyrda
ledarskapet behöver synas och höras. Den röda
tråden i Axel Johnsons snart 145-åriga historia, som
jag så ofta kommer tillbaka till, är förändringkraften
– förmågan och viljan att utveckla nya affärer. Vi lever
just nu i en spännande tid med stora skiften i och med
digitaliseringen och teknikutvecklingen. Vi ser hur

marknaden skiftar, hur kundernas beteenden ändras.
Affärsmodeller utvecklas och ställer om. Innovationstakten ökar. Vi har målet 10/50, att om tio år ska
femtio procent av omsättningen komma från saker vi
inte gör idag. Nya produkter, tjänster, marknader,
kunder och företag. Målet speglar både vår historia
och vår utvecklingstakt framöver. Mycket kommer att
krävas av vårt ledarskap: Vi behöver ifrågasätta och
vilja bli ifrågasatta, försvara och ibland omvärdera.

Vi behöver ifrågasätta och vilja bli
ifrågasatta, försvara och ibland
omvärdera. Vi tror mer än någonsin
på värderingar och kultur som
framgångsfaktorer.
Vi tror mer än någonsin på värderingar och
kultur som framgångsfaktorer – det långsiktiga
företagandet är viktigare än någonsin. Vi tror på
uthållighet och otålighet, på det modiga ledarskapet
som kan fortsätta att bygga starka företagskulturer
med en hög förändringstakt. Jag är övertygad om
att våra företag har den förnyelsekraft – och de
värderingar – som behövs för riktigt goda affärer
de kommande åren.

Caroline Berg
Ordförande

8
VD-ORD

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2016

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2016

ETT ÅR PRÄGLAT AV
FÖRÄNDRINGAR
Axel Johnson kan ännu en gång redovisa ett år med god
tillväxt och hög lönsamhet. Samtidigt har 2016 inneburit
att vi rustar oss för fortsatt framgångsrika år, både
genom utveckling av befintliga verksamheter men också
genom förnyelse och förvärv.

OMVÄRLDEN SKRIVER FACIT
Ur ett politiskt och samhälleligt perspektiv har det
varit ett svårt år. Främlingsfientlighetens frammarsch, Storbritanniens val att lämna EU, Donald
Trumps seger i det amerikanska presidentvalet, de
många dödliga terroristattackerna och inte minst det
fortsatta Syrienkriget har upptagit mycket av våra
tankar. Kanske vi alla mer än någonsin behöver ”det
goda företaget” – platsen där vi varje dag kan träffas,
verka i gemenskap med andra, och faktiskt göra nytta
för kunder, samhälle och oss själva. Företag är en
plats för hopp i en allt mer oförutsägbar och svårnavigerad värld.
Det finns mycket som talar för att handeln
och tjänstesektorn kommer att förändras mer de
kommande tio åren än de senaste hundra åren.
Axel Johnson är en koncern som är stark och vi har
stor förmåga att skapa värde, men det finns en
övergripande insikt vi alla behöver omfamna: omvärlden skriver facit. Det är allt svårare att analysera
omvärldsförändringar. Dels för att de går så snabbt,
men också för att det är så många samvarierande
förändringar som gör det svårt att förutse riktning.
Dock ser vi några spår i utvecklingen.
Konsumenten har makten. Genom transparens på
nätet är det idag kunden som bestämmer vad, hur och
när de vill handla. Finns du inte där kunden är, när den
är där, med rätt svar på deras frågor går de vidare.
Plattformsföretag slår sig in. Företag som Uber
(taxi), AirBnB (hotell), Facebook (media) och AliBaba
(detaljhandel) slår sig in mellan traditionell detaljhandel och kunden. De har inga fysiska tillgångar, tar
ägarskapet över kunden, och skapar nya utmanande
affärsmodeller.
Branschglidning. Branscher växer, dör och förändras: En bransch som finns idag är något helt annat
imorgon. Urban Deli, som är en del av Axfood, är ett
bra exempel: i samma lokaler som restaurangen och
dagligvaruhandeln finns nu också hotell.
Värderingsdriven konsumtion. Idag väljer allt fler
kunder var de vill spendera sina pengar utifrån
värderingar, hållbarhet och etik , samtidigt som
efterfrågan på lågpris ökar.
Inom koncernen behöver vi möta denna utveckling
med öppna ögon och rida på vågen av dem. Det
innebär bland annat att vi behöver vara snabba och

följsamma, äga kundrelationen i alla kanaler, agera
branschöverskridande och bygga och utveckla
företagen utifrån våra värderingar.

HOLISTISK SYN PÅ FÖRETAGANDE
Vår strategi är lönsam och långsiktig tillväxt
genom förnyelse och utveckling. Vad innebär det, och
hur ska vi göra det? Från år 2017 och framåt arbetar vi
utifrån vår nya hållbara affärsstrategi. Detta är en
affärsstrategi som är holistisk, som tar bort behovet
av separata strategier inom exempelvis hållbarhet och
digital transformation, och istället pekar ut ett antal
målområden som vi har identifierat som affärskritiska.
Målområdena är: Värdefullt kunderbjudande,
Värdebaserat medarbetarskap och ledarskap,
Hållbar och effektiv produktion, Digital transformation, Förnyelse samt Resurseffektiv, miljövänlig och
kvalitativ verksamhet. Från sida 12 och framåt kan du
läsa mer om vår hållbara affärsstrategi.
VI ÖMSAR SKINN
Under 2016 gjorde vi ett antal stora förändringar.
Vi sålde vår ägarandel i Mekonomen Group till LKQ
Corporation, en av världens främsta distributörer av
fordonsprodukter. Sedan vårt inträde som huvudägare år 2006 utvecklades företaget från en stark svensk
aktör till att bli Nordens ledande oberoende bildelskedja. Omsättningen ökade, med god och stabil
lönsamhet, från cirka 2,5 miljarder kronor år 2006 till
Se Mia Brunell Livfors beskriva handelns omvandling på
www.axeljohnson.se/omvandling
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närmare 6 miljarder kronor år 2015. Genom åren
stöttade vi också Mekonomen Group i ett antal
kritiska förvärv på den nordiska marknaden, i att
göra Mekonomen till ett välkänt varumärke på den
svenska marknaden, i utvecklingen av det egna
produktvarumärket ProMeister, samt i utvecklingen
av konsumentverksamheten. Vi är övertygade om att
Mekonomen Group kommer att gynnas av att ha en
strategisk huvudägare med industriell erfarenhet och
ett globalt perspektiv.
Vi fortsätter att satsa på digital transformation.
En inventering visar att vi totalt i koncernen arbetat
med minst 120 digitala projekt under 2016. Såväl
bredd som djup är imponerande, och det hade inte
varit möjligt utan våra medarbetares hängivenhet.
Det är satsningar hela vägen från front-end – hur vi
möter konsument i alla kanaler – till back-end – hur vi
effektiviserar och bygger upp våra logistikkedjor.
2016 var året då flera av våra bolag satsade kraftfullt
på e-handel. Åhléns startade i maj 2016 och har
överträffat sina mål. Willys och Hemköp startade också
under 2016 och når över två miljoner konsumenter.
Dessutom förvärvade Axfood mat.se. E-handeln inom
mat står för lite mer än en procent av den totala
dagligvaruhandeln i Sverige. Men den växer kraftigt,
och kommer att bli ett mycket viktigt komplement till
den fysiska butikshandeln. Förvärvet av mat.se
positionerar Axfood mycket väl inför denna utveckling.
För att ytterligare utveckla kompetensnivån i alla
bolag har Axel Johnson initierat en koncernövergripande digital utbildning – Digital Axeleration
Program – för våra bolags ledningsgrupper.
Under året förändrades Axel Johnsons koncernledning. Jacob Wall är ny direktör med ansvar för
affärsutveckling och Kerem Yazgan är direktör med
ansvar för kommunikation och hållbarhet.

VÅRT RESULTAT OCH KONCERNBOLAGENS 2016
2016 blev ett år med fortsatt tillväxt och starkt
resultat. Omsättningen uppgick till 72 327 mkr, en
ökning med 4 procent jämfört med 2015. Resultat
efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar,
justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet blev
2 848 mkr, också bättre jämfört med 2015 (2 543 mkr).
Axel Johnson International har under året fått en
ny vd i Martin Malmvik och genomfört åtta nya
förvärv. Trots nedgång för många av kunderna inom
olje- och gassektorn har bolaget presterat väl. Axfood
fortsätter att växa och har slagit marknadens tillväxttakt åtta kvartal i rad, och med god lönsamhet, och
under året utsågs Klas Balkow till ny vd efter Anders
Strålman. Dustin uppvisar branschledande marginalexpansion, och arbetar med att erbjuda mer tjänster.
KICKS fortsätter att växa och levererar god marginal,
och har genomfört stora satsningar i sin digitala
transformation. Martin & Servera har trots flera stora
omställningsprojekt, bland annat nytt lager i Umeå
och utbyte av lagersystem, än en gång levererat ett
starkt resultat. Novax levererar stark tillväxt i flera av

 Resultat AX
Genomgående i denna årsberättelse anges resultat AX
som resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar,
jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet.
Detta för att möjliggöra ökad jämförelse mellan
koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför
koncernen, och jämförelse mellan år.

sina bolag, och har tagit över ägandet av Lagerhaus.
Åhléns har haft ett tufft år med bland annat varsel av
personal och nedläggningar av varuhus, men har
också öppnat nya varuhus och startat e-handel.
Gustaf Öhrn är ny vd sedan juni 2016, och bolaget går
nu igenom en förändringsplan som ska säkerställa
lönsamhet. Våra mindre entreprenörsbolag inom D-Ax
drivs numera direkt från Axel Johnson, och vi har
intensifierat sökandet efter nya investeringar i tidiga
skeden. Amazing Brands och Mitt Liv utvecklas väl.

FRAMÅT
Vi stärker oss ständigt, både genom affärsutveckling och förvärv. Det digitala är i fokus. Vi har bra
ledarskap i våra bolag, rätt syn på vägen framåt samt
finansiella muskler för att göra ordentliga satsningar.
Jag ser mycket fram emot kommande år.
Sist men inte minst vill jag varmt tacka alla
medarbetare för ert hårda arbete och avgörande
insatser under det gångna året, styrelsen för ert
viktiga stöd, och inte minst alla våra kunder som ger
oss sitt förtroende varje dag. Tillsammans kan vi
fortsätta bygga och utveckla goda företag som är
positiva förändringskrafter.

2016

2015

2014

2013

2012

72 327

69 551

66 528

64 573

62 638

2 848

2 543

2 466

2 271

2 099

3,9

3,7

3,7

3,5

3,4

Resultat efter finansnetto före jämförelsestörande poster

2 455

2 266

2 064

1 860

1 664

Resultat efter finansnetto

3 698

2 165

2 425

1 860

1 623

Nettoomsättning
Resultat

AX

i % av nettoomsättning

Balansomslutning

25 771

23 221

22 378

20 252

19 839

Sysselsatt kapital

14 811

13 086

12 780

11 297

11 070

27,0

17,1

20,9

17,2

16,9

11 120

9 267

9 110

8 075

7 596

50

48,1

48,1

46,9

44,6

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Soliditet (%)
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)

0

0

0

0

0

Kassaflöde efter investeringar

3 326

768

2 061

1 561

920

19 342

18 471

19 190

18 894

18 547

Genomsnittligt antal årsanställda

Vi ska ha en ledande position på våra marknader
och våra företag ska driva och leda utvecklingen
inom sina branscher. Genom våra verksamheter vill
vi vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi
är en del av.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi ska framgångsrikt bygga och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster.
Vi skapar förutsättningar för både människor och
företag att växa.

VÅR STRATEGI
Mia Brunell Livfors
Vd och koncernchef

FLERÅRSÖVERSIKT
Belopp i mkr

VÅR VISON

Vi bygger lönsam och långsiktig tillväxt genom
utveckling och förnyelse. Om tio år kommer 50
procent av Axel Johnson att bestå av verksamheter
vi inte ägnar oss åt idag.

VÅRA
VÄRDERINGAR
Vi bygger och utvecklar hållbara affärer.
Vi prövar nya idéer och förändrar oss.
Vi ger frihet och ansvar till våra medarbetare.
Vi sätter kunden främst.

VÅRA VÄRDERINGAR
Vi sätter kunden främst.
Vi bygger och utvecklar hållbara affärer.
Vi prövar nya idéer och förändrar oss.
Vi ger frihet och ansvar till våra medarbetare.
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AXEL JOHNSONS HÅLLBARA
AFFÄRSSTRATEGI
Under 2016 tog Axel Johnson beslut om att införa en ny
hållbar affärsstrategi. Den tydliggör Axel Johnsons
målsättningar som ägarbolag och ökar vår förmåga att
styra och leda bolagen mot lönsam och långsiktig tillväxt.

DE GLOBALA UTVECKLINGSMÅLEN
Axel Johnsons utgångspunkt är familjeföretagets
värderingar med hållbart företagande som ledstjärna.
Vi vet att hållbart företagande bidrar till en hållbar
affärs- och samhällsutveckling.
I september 2015 antog FN:s generalförsamling de
globala utvecklingsmålen (Sustainable Development
Goals, SDG), även kallad 2030-agendan. Ramverket

innehåller 17 mål och 169 delmål, och syftar till att
säkra en hållbar global utveckling i alla länder. En
särskilt viktig aspekt av ramverket är tydliggörandet
av näringslivets roll för uppfyllande av målen.
Vi har analyserat vår verksamhet, och kan då
göra bedömningen att vi främst bidrar till hållbar
utveckling inom fyra av de globala utvecklingsmålen.
De är mål 5 Jämställdhet, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, samt mål 13 Bekämpa klimatförändringar.

LAGSTIFTNING OM HÅLLBARHETSREDOVISNING
Under 2016 beslutade Sveriges Riksdag att större
företag ska hållbarhetsrapportera. Axel Johnson
omfattas av detta lagkrav och den nya hållbara
affärsstrategin är uppbyggd så att den kommer att
tillgodose kraven på hållbarhetsrapportering.
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VÄRDERINGAR

RESURSEFFEKTIV,
MILJÖVÄNLIG OCH
KVALITATIV
VERKSAMHET
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FINANSIELLA MÅL
 Tillväxt högre än marknaden
 Resultat högre än föregående år
 Operativt kassaflöde för att klara investeringar
och utdelning
 Investeringar (exkl. förvärv) på en nivå för att
skapa önskad tillväxt
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TILLVÄXT

Vår strategi är lönsam och långsiktig tillväxt
genom förnyelse och utveckling. För år 2017 och
framåt arbetar vi utifrån vår nya hållbara affärsstrategi för att åstadkomma detta.
Affärsstrategin är holistisk, och tar bort behovet
av separata strategier inom till exempelvis hållbarhet
och digital transformation, och syftar till att säkra
Axel Johnsons tillväxt och hållbarhet över tid.
Vi ska verka inom sex affärskritiska målområden:
Värdefullt kunderbjudande; Resurseffektiv, miljövänlig och kvalitativ verksamhet; Förnyelse; Digital
transformation; Hållbar och effektiv produktion;
Värdebaserat medarbetarskap och ledarskap.
Målområdena introduceras på följande uppslag.
Strategin ger rätt förutsättningar för att nå våra
finansiella mål, naturligtvis resultat och tillväxt,
men också gott kassaflöde och investeringar. Detta
är en ”god cirkel”, och med goda finansiella resultat
har vi möjlighet att uppfylla vår affärsidé och uppnå
vår vision.
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VÄRDEFULLT KUNDERBJUDANDE
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KUNDEN FRÄMST
Kunden har makten idag. Genom ökad och ofta
global konkurrens och full pristransparens på
internet är det idag kunden som bestämmer vad, hur
och när den vill handla. Finns du inte där kunden är,
när den är där, med rätt svar på deras frågor går
kunden vidare. Inom Axel Johnson sätter vi kunden
främst eftersom vi vet att det är det enda sättet att
skapa uthållig och långsiktig tillväxt, särskilt när
marknaderna kontinuerligt förändras. Vi träffar över
en miljon kunder dagligen, och vårt bemötande och
erbjudande avgör värdet av alla dessa möten. Vi ska ha
branschens nöjdaste kunder och vi ska ha konkurrenskraftiga varumärkespositioner på våra marknader.
KUNDENS ATTITYD OCH BETEENDE SKA
SKAPA HÅLLBARHET
Vi vet hur viktigt det är med kundens efterfrågan
för att skapa verklig hållbar förändring. Vi har
förmågan att genom våra handelspartners och
kundmöten öka hållbarheten. Riktig, värderingsdriven hållbarhet är både en förutsättning för
verksamheten men också en särskiljande kraft.
Därför skapar vi ett nytt mål som blir vägledande
för att öka social och miljömässig hållbarhet i hela
värdekedjan. Vi sätter som mål att vi ska öka våra
kunders positiva attityd till att leva mer hållbart.
En stärkt attityd leder till förändrat beteende som
leder till ökad efterfrågan efter hållbara produkter
och tjänster.

15
VÅRA
MÅLOMRÅDEN
Dustin
Som en del i Dustins kundupplevelsearbete – som mäts genom så kallat
Net Promotor Score – genomförs samtal
med de kunder som givit ett lågt omdöme,
för att få en djupare förståelse för orsaken.
Genom NPS-undersökningen samt
återkopplingssamtalen identifieras de
områden som Dustin bör fokusera på för
att skapa en bättre kundupplevelse.
Förändringsarbetet drivs inom olika delar av
organisationen, och på de områden där
förbättringsarbeten genomförts har det
skett en ökning av NPS-resultatet.

MÅL





Bäst kundnöjdhet på marknaden
Konkurrenskraftig marknads- och varumärkesposition
Öka andel försäljning av hållbara produkter
Öka våra kunders positiva attityd till att leva mer
hållbart

 Axel Johnsons koppling till de
globala utvecklingsmålen
Hållbar produktion och konsumtion är ett av de
sjutton globala utvecklingsmålen (mål 12). Dessutom har
den svenska regeringen i sin Strategi för hållbar
konsumtion (oktober 2016) tydligt pekat ut vikten av att
förändra vad och hur vi konsumerar för att minska
negativ klimat- och miljöpåverkan.
Kundens efterfrågan på hållbara produkter avgör
miljö-, klimat- och social påverkan i hela värdekedjan.
Axel Johnson bidrar genom målområdet Värdefullt
kunderbjudande till följande globala utvecklingsdelmål:
 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och
ett effektivt nyttjande av naturresurser.
 12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per
person i butik- och konsumentledet, och minska
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även
förlusterna efter skörd.
 12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av
kemikalier och alla typer av avfall under hela deras
livscykel, i enlighet med överenskomna internationella
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i
luft, vatten och mark i syfte att minimera deras
negativa konsekvenser för människors hälsa och
miljön.
 12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
 12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt
har den information och medvetenhet som behövs
för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med
naturen.
Dessutom bidrar Axel Johnsons mål till att
uppfylla det globala utvecklingsmålet Bekämpa klimatförändringar (mål 13).

Axfood
Svenska matbutiker och grossister
slänger 61 000 ton ätbar mat varje år. Och
i hemmen slängs ytterligare 260 000 ton.
Det är mat som helt i onödan har krävt
stora resurser att framställa. Varje råvara
som produceras, transporteras, förädlas,
lagras och tillagas påverkar miljön, och om
vi sedan kastar den i soporna har denna
miljöpåverkan skett helt i onödan. Detta
innebär såklart också onödiga kostnader
för företag och hushåll. Axfood har därför
initierat ett initiativ för att tillsammans med
kunderna minska matsvinnet.
På www.willys.se/svinnsmart får
konsumenter lära sig mer om hur man
undviker svinn, till exempel genom hur man
kan spara, förvara och tillaga maten för att
slippa slänga så mycket. Axfood visar att
det går att påverka kunderna att leva mer
hållbart.
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RESURSEFFEKTIV,
MILJÖVÄNLIG OCH
KVALITATIV
VERKSAMHET

TJÄNA PENGAR OCH MILJÖN
Inom Axel Johnson strävar vi efter att använda
resurser effektivt. Prioriterat för att minska miljöpåverkan är att minska energiförbrukningen och
utsläppen från transporter.
Genom ökad effektivitet av vår energianvändning i
butiker, lager och kontor minskar vår samlade klimatpåverkan. Till exempel står Sveriges livsmedelsbutiker för fyra procent av landets totala energianvändning. Inom koncernen ser vi framför oss ännu
fler satsningar på till exempel köp av så kallad grön el,
införandet av tekniska lösningar för minskad användning samt beteendeförändringar hos medarbetarna.
Axfood har till exempel minskat sin energianvändning
i butiker, lager och kontor med cirka 15 procent mellan
2009 och 2015, till exempel genom att alla butiker
installerar teknik för mätning och styrning av frysdiskar och ventilationssystem.
Axel Johnson är en handelskoncern som varje
dag förflyttar stora mängder gods. Effektiva
transporter nås genom ruttplanering, hög fyllnadsgrad i de transporter vi använder samt utbildning
av förare inom eco-driving. Utöver det ökar vi
användningen av förnyelsebara bränslen. Majoriteten
av Martin & Serveras egna lastbilar drivs idag till
exempel av det fossilfria bränslet HVO – Hydro-

Axel Johnsons koppling till de globala utvecklingsmålen
Hållbar produktion och konsumtion är ett av de sjutton
globala utvecklingsmålen (mål 12). Genom målen
energieffektivitet, effektiva transporter och minskat svinn verkar
Axel Johnson för en varsam användning av resurser och att
skapa mer hållbara produktionsmönster. Axel Johnson bidrar
genom sin verksamhet och genom koncernbolagen till följande
delmål:
 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett
effektivt nyttjande av naturresurser.
 12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i
butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela
livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

genererade vegetabiliska oljor. HVO-bränslet
Martin & Servera använder tillverkas av slakteriavfall och genom att använda det minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent.

MATSVINN
Inom koncernen har flera av bolagen tydliga mål för
att minska svinn. Som exempel kan nämnas att
svenska butiker och grossister slänger cirka 61 000 ton
mat varje år som hade kunnat konsumeras.
En kartläggning från Naturvårdsverket visar att det
är kött, fisk och ägg som står för de största avfallsmängderna, följt av frukt och grönsaker. Då ska man
veta att det behövs ungefär 200 liter vatten för att
odla en avokado, eller att ett kilo nötkött orsakar cirka
30 kilo växthusgaser vilket motsvarar utsläpp från två
veckors elanvändning för en genomsnittlig svensk.

VÅRA
MÅLOMRÅDEN

 Axfood driver på för solcellsenergi
Axfood planerar en solcellsanläggning som kan producera
100 000 kilowattimmar per år i anslutning till lagret i Jordbro.
Sedan tidigare finns solcellsanläggning på taket till Axfoods
varulager i Backa i Göteborg, samt på Willys butiker i Länna och
Kungsbacka. Den nya investeringen gjordes möjlig först efter det
att Axfood övertygat regeringen om att backa från att införa en
solcellsskatt, en skatt som Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij
kallade en ”idiotskatt”. Målet för Axfood är att fortsätta
utbyggnaden av solceller på så många tak till Willys- och
Hemköpsbutiker runt om i landet där det är praktiskt möjligt och
där fastighetsägaren också tillåter det.

 Nytt lager med 60 procent mindre energiförbrukning
Trots att Martin & Serveras nya lager i Umeå har en volym
som är nästan tre gånger större än det gamla lagret, är
energiförbrukningen 60 procent lägre. Förbrukningen har sjunkit
från 6,7 till 2,7 miljoner kilowattimmar. Dessutom har Martin &
Servera monterat en solcellsanläggning på det nya lagrets tak
som kommer att generera nästan 200 000 kilowattimmar.

MÅL
 Hög energieffektivitet
 Effektiva transporter
 Minskat svinn

 12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall.
Bekämpa klimatförändringar är ett av de sjutton globala
utvecklingsmålen (mål 13), och enligt artikel 4 i Parisavtalet är
alla åtgärder och policies som reducerar växthusgaser viktiga för
att uppnå klimat- och utvecklingsmål. Här inkluderas bland annat
utvecklingen av förnybara energikällor och att stödja
transportmedel med låga utsläpp. Axel Johnson bidrar genom sin
och koncernbolagens verksamhet till att bekämpa klimatförändringar, bland annat genom att jobba för energieffektivitet,
effektiva transporter och minskat svinn.
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 Matmissionen
Matavfall uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid
tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och
storkök samt hos hushållen. Hushållen står för störst andel av
detta svinn, men 61 000 ton mat slängs från svenska butiker och
grossister. Ett sätt för Axfood att minska svinnet är genom det
sociala företaget och butiken Matmissionen, som Axfood var
medgrundare i, och som drivs av Stadsmissionen. Sortimentet i
butiken består av donerat livsmedelsöverskott – produkter med till
exempel korta datum eller mindre förpackningsskador. Butiken,
som ligger i Veddesta, är öppen för alla men medlemmar får
handla livsmedel till cirka en tredjedel av vanligt butikspris. För
medlemskap krävs att man har försörjningsstöd, etableringsersättning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, garantiersättning,
garantipension, dagersättning från Migrationsverket eller
sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension eller lön som
understiger 8 700 kr/mån efter skatt. I början av 2017 öppnar
Matmissionen sin andra butik, även den i Stockholmsområdet.
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Åhléns förvärvar varumärket Carin Wester och det
innebär återkommande höst- och vårkollektioner för
varuhuset – varav den första kollektionen som
omfattar kläder, accessoarer och väskor är
tillgänglig för Åhléns kunder hösten 2017.
Förvärvet, som innebär att Åhléns får
den exklusiva rättigheten att sälja
märket Carin Wester, är en del av
varuhuskedjans satsning på
att bredda sitt utbud
för kunderna.
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 Åhléns
AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE
2016 inleder exklusivt samarbete med Carin Wester
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FÖRNYELSE I DNA:T
Sedan 1873 har Axel Johnson förändrats radikalt
flera gånger om. Axel Johnson började som en
handelsverksamhet – och är det idag – men under
åren har koncernen bytt skepnad. När Antonia Ax:son
Johnson tog över på 1980-talet skiftade fokus till
konsumentnära handel, men fortfarande med ett
teknikhandelsben kvar.

FÖRVÄRV

10/50-målet

10/50-MÅLET
Vi förstår vikten av förnyelse för vår framgång.
Därför har vi ett mål: om tio år kommer minst 50
procent av Axel Johnson bestå av verksamheter vi
inte ägnar oss åt idag.
Vår syn på förnyelse är tredelad. Förnyelse sker
varje dag, i våra verksamheter, av våra medarbetare, i
besluten vi tar när vi väljer att göra något lite bättre.
Sedan har vi affärsutveckling i och kring bolagen, som
när vi till exempel introducerar nya varumärken,
produktkategorier eller går in på nya marknader. Här
skapas den organiska tillväxten i våra bolag. Detta
kompletteras med förvärv av nya verksamheter.
Trots att den mesta förändringen sker dagligdags
genom verksamhetsnära förbättringar, omfattar
förnyelsemålet affärsutveckling i och kring bolagen
samt förvärv.

MÅL
50 PROCENT FÖRNYELSE PÅ 10 ÅR
(5 PROCENT FÖRNYELSE PER ÅR)

Förvärvad tillväxt

RE

Organisk tillväxt
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AFFÄRSUTVECKLING
I OCH KRING BOLAGEN

VERKSAMHETSNÄRA
FÖRBÄTTRINGAR

 Axel Johnsons koppling till de
globala utvecklingsmålen
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt är ett av de globala utvecklingsmålen
(mål 8). Genom förnyelse bidrar Axel Johnson
och koncernbolagen till delmål:
 8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet
genom diversifiering, teknisk uppgradering
och innovation, bland annat genom att
fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

 Förvärv av mat.se, en renodlad
e-handelsbutik för mat
mat.se är Sveriges näst största
renodlade e-handelsbutik för mat.
Axfoods förvärv av mat.se stärker
Axfoods position när tillväxten för
mat på nätet väntas öka kraftigt,
och är ett bra exempel på när
Axel Johnson stöttar koncernbolagen i förvärvsprocesser.

19

20

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2016

VÅRA
MÅLOMRÅDEN

H
AT
ER P OC
AS
EB RSKA
RD
VÄ BETA SKAP
R
R
A
A
ED LED

KU VÄRD
ND
ER EFUL
BJU LT
DA
ND
E

M

R

GA

T

ES

VISION,
AFFÄRSIDÉ OCH
VÄRDERINGAR

RESURSEFFEKTIV,
MILJÖVÄNLIG OCH
KVALITATIV
VERKSAMHET

TILLVÄXT

HÅLLBAR OCH
EFFEKTIV
PRODUKTION

KASSAFLÖDE

INV

IN
ER

TAT
UL

S

RE

TR

AN DIGIT
SF
OR AL
MA
TIO

R

N

FÖ

E

LS

E
NY

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2016

DIGITAL
TRANSFORMATION
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DIGITALISERING FÖR ATT GÖRA BÄTTRE AFFÄRER
Axel Johnson ska använda digitaliseringens
möjligheter för att vara bäst på våra marknader.
Det digitala ska integreras i verksamheten där den
kan skapa nytta i alla delar av värdekedjan, allt från
e-handel till lagerhållning. Samtidigt ska vi öka
antalet nya verksamheter som bygger på digitala
affärsmodeller, såväl genom förvärv som genom
affärsutveckling. Axel Johnsons verksamhet för
investeringar i start-up-bolag, D-Ax, syftar bland
annat till att öka den digitala transformationstakten
i koncernen.

MÅL
 Bransch/marknadsledande inom
 Bransch/marknadsledande inom
produktutveckling
 Bransch/marknadsledande inom
 Bransch/marknadsledande inom
marknadsföring
 Bransch/marknadsledande inom

ÅR 2016 VAR ETT ÅR AV DIGITAL KRAFT
Under år 2016 initierades och genomfördes över
120 digitala projekt i koncernen, inom organisation/
ledarskap, logistik, e-handel/omnikanal, finans,
digital marknadsföring, dataanalys och kundlojalitet.
Till exempel har Åhléns omvandlat sin kundklubb
till en digital kundklubb, som idag har över 2,5
miljoner medlemmar. Inga mer kuponger eller
papperslappar, utan allt laddas nu digitalt. Erbjudanden och bonus syns vid inloggning. Vid köp i butik
visas legitimation upp. Kundklubbskortet är historia.
Under år 2016 har vi fokuserat på att öka de
digitala kunskaperna i koncernen, bygga rätt företagskultur och sätta rätt mål och genomförandeplaner. Det digitala axelerationsprogrammet (läs mer
på motstående sida), koncerngemensamma så kallade
"E-days" samt Hackathon för koncernens vd:ar har
alla varit insatser i linje med detta.

 Axel Johnsons Digitala
Axelerationsprogram
Under 2016 startade Axel
Johnson ett koncernövergripande
utbildningsprogram kallat Digitalt
Axelerationsprogram. Syftet är att öka
kunskap och insikt hos nyckelpersoner
inom Axel Johnson-koncernen kring digital
utveckling och transformation. De kan vara
chefer i ledningsgrupp, stabsledning,
förändringsledare, mellanchefer, projektledare till
specialister och affärsutvecklare. Teman som tas
upp är till exempel digitala trender som påverkar oss,
från produktfokus till kundfokus, digitalisera vår affär
samt vår organisation och kultur. Deltagarna ska gå från
programmet med förståelse för hur ledare kan hantera den
digitala utvecklingen med kunskap om konkreta verktyg för
att arbeta med digital transformation inom det egna bolaget,
stärkt förståelse för hur digital utveckling påverkar bolaget och
dess strategiska utmaningar samt hur digitala trender omsätts till
affärsutveckling.

 Axel Johnsons koppling till de
globala utvecklingsmålen
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är ett av de
globala utvecklingsmålen (mål 8). Som en av Nordens ledande
handelskoncerner vill Axel Johnson möta kunderna i alla kanaler,
där de är, och utveckla nya digitala erbjudanden. Ambitionen är
att öka koncernens digitala affärsmöjligheter. Genom målområdet
digital transformation samt investeringar i start-up-bolag bidrar
Axel Johnson till delmål:
 8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv
verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen,
företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att
mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och
blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom
tillgång till finansiella tjänster.

e-handel
digital
digitalt arbetssätt
digital
Big data/analytics
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STYR MED UPPFÖRANDEKODER
För att skapa handelsverksamheter med varor
och tjänster som kunderna efterfrågar krävs att vi
har bra leverantörer. Axel Johnson äger mycket få
producerande verksamheter, utan arbetar istället
med tusentals leverantörer över hela världen.
Vi vill uppnå en etisk, socialt hållbar och miljövänlig produktion av de varor och tjänster vi köper.
Det verktyg Axel Johnson använder för att säkerställa en hållbar och effektiv produktion är uppförandekoder.
En leverantör kan antingen välja att följa vår uppförandekod, att följa en tredjepartsverifierad kod
eller ha en egen kod som vi som köpare väljer att
acceptera. Axel Johnsons målsättning är att alla
leverantörer följer de krav inom miljö, sociala
förhållanden, personal, respekt för mänskliga
rättigheter och motverkande av korruption som ingår
i Axel Johnsons uppförandekod. Leverantörers
efterlevnad av uppförandekod följs regelmässigt upp.

MÅL
 Alla leverantörer lever upp till Axel Johnsons
uppförandekod som bland annat reglerar leverantörers
förhållande till miljö, sociala förhållanden, personal,
respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av
korruption
 Andel reviderade enheter per år samt miniminivå på
andel enheter som uppfyller kraven

 BSCI
Axel Johnsons koncernbolag har uppförandekoder som utgör
grunden för arbetet med leverantörerna. Bolagens koder är
baserade på erkända konventioner för mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och miljö. För att förstärka vår förmåga att följa
leverantörernas efterlevnad är Axel Johnson medlem i BSCI.
BSCI är en organisation där olika företag tillsammans arbetar
med att förbättra villkoren i värdekedjan. Genom BSCI
redovisar våra deltagande koncernbolag de
sociala revisionerna i en gemensam databas
och kan också ta del av andra revisioner.
Deltagande koncernbolag är Axfood, KICKS,
Lagerhaus, Martin & Servera och Åhléns.

 Better Cotton
Åhléns mål är att all bomull som används i egna produkter
ska komma från hållbara källor senast år 2020. Dock är det svårt
då ekologisk bomull endast står för cirka två procent av världens
bomullsodling. Bolaget jobbar på flera fronter för att nå målet.
Åhléns använder återvunnen bomull i bland annat trasmattor
samt ekologisk bomull och Better Cotton i kläder och hemtextil.
Better Cotton är ett initiativ för att hjälpa jordbrukare att odla
bomull på ett sätt som minskar påverkan på den lokala miljön
och samtidigt förbättra odlarnas levnadsstandard, och är det
initiativ som globalt är mest storskaligt för att främja hållbar
bomullsodling. Åhléns återvunna och ekologiska bomullsprodukter är märkta med Bra Val-etikett. Vintern 2016/2017
kommer Åhléns även börja märka bomullsprodukter som stödjer
Better Cotton-initiativet.

 Digitalt verktyg för träning i rättigheter
Under 2016 började även Axel Johnson International och
Martin & Servera använda QuizRR, ett digitalt verktyg för träning
i rättigheter och skyldigheter som används på leverantörsfabriker
i Kina. Totalt använder nu sex bolag i Axel Johnson-gruppen
QuizRR: Axfood, Axel Johnson International, Filippa K, KICKS,
Martin&Servera och Åhléns. I september 2016 hade 23 000
träningssessioner utförts av 11 000 användare hos leverantörer.
Axfoundation har stöttat Axel Johnson-bolagen med 25
startlicenser som en del i arbetet med stärkt egenmakt och ökad
social hållbarhet på fabriksnivå i leverantörsleden.
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 Axel Johnsons koppling till de globala utvecklingsmålen
Hållbar produktion och konsumtion är ett av de sjutton globala utvecklingsmålen
(mål 12). Genom sitt arbete med hållbar och effektiv produktion bidrar Axel Johnson
och koncernbolagen till delmål:
 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av
naturresurser.
 12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer
av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft,
vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för
människors hälsa och miljön.
 12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för
att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är ett av de sjutton
globala utvecklingsmålen (mål 8). Genom sitt arbete med hållbar
och effektiv produktion bidrar Axel Johnson och koncernbolagen
till delmål:
 8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg
och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga
migranter, och människor i otrygga anställningar.

 Återvinning
av kosmetika
Mycket av det som
vi har i våra badrumsskåp klassas som kosmetiskt
avfall och ska varken slängas i
papperskorgen eller ned i avloppet.
Därför har KICKS inlett ett samarbete
med Stockholm Vatten och Avfall för att
samla in kosmetiskt avfall, så som nagellack,
parfym, hårspray och bryn- och hårfärg. I utvalda
butiker finns särskilda påsar där produkterna läggs
och sedan lämnas till butikspersonalen. Stockholm Vatten
och Avfall kommer därefter se till att de återvinns.
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ENGAGEMANGET AVGÖR
Axel Johnson har över 20 000 medarbetare som
varje dag träffar sammanlagt en miljon kunder. Varje
möte, varje situation betyder något. Förmågan att
engagerat möta kunden är avgörande för bolagens
framgång.
Axel Johnson-koncernen är en decentraliserad
organisation. Beslut ska tas så nära kunden som
möjligt, av engagerade medarbetare och ledare som
för varje beslut och varje dag växer som människor
och yrkesarbetare. Då växer bolagen, eftersom
motiverade medarbetare skapar större värde. Därför
ska vi ha branschens nöjdaste medarbetare.
I ledarskapet ska vi utmana, visa mod och följa
upp. Vi ska motivera och utveckla våra medarbetare
genom att vara tydliga, tillgängliga och öppna. Vi är
värderingsstyrda och ska visa tillit, och de vi rekryterar ska vi behålla och utveckla med högsta kvalitet
och ambition i alla led.
Vår ambition är att ha de bästa ledarna.

internationell bakgrund ökade andelen från 6 procent
till 11 procent mellan 2015 och 2016 i koncernbolagens
ledningsgrupper, medan andelen stod still gällande
ledande befattning i övrigt och totalt i bolagen. Fokus
framåt är att attrahera den bästa kompetensen och
rekrytera ur ett hundra procent av talangpoolen.

MÅNGFALD RÄKNAS
Mångfald krävs för att vi ska kunna skapa inkluderande och innovativa företag. Vi har därför satt upp
tydliga mål för mångfald med sikte på år 2020. Då ska
bolagen ha jämn könsfördelning bland ledare (balans
40/60 procent), och minst 20 procent av ledarna ska
ha internationell bakgrund. Vi följer utvecklingen
årligen. Utvecklingen mot bakgrund av de senaste två
åren är mycket positiv, då vi nu har jämn könsfördelning bland medarbetarna totalt och i ledande
befattning. Andelen kvinnor i koncernbolagens
ledningsgrupper tog ett stort steg mellan 2014 och
2015, men ökade inte under 2016. När det gäller

Könsfördelning

2014

2015

Kvinnor

Män

Kvinnor

2016
Män

Kvinnor

Män

Totalt

57 %

43 %

60 %

40 %

56 %

44 %

Ledande befattning

31 %

69 %

46 %

54 %

56 %

44 %

Ingår i koncernbolagens ledningsgrupper

21 %

79 %

35 %

65 %

33 %

67 %

Internationell

Svensk

Internationell

Svensk

Internationell

Totalt

19 %

81 %

20 %

80 %

19 %

81 %

Ledande befattning

7%

93 %

10 %

90 %

10 %

90 %

Ingår i koncernbolagens ledningsgrupper

6%

94 %

6%

94 %

11 %

89 %

Internationell bakgrund

2014

2015

2016

Ovan tabeller redovisar resultaten för Sverige. I Sverige mäter vi företagens mångfald genom en anonymiserad analys av de anställdas personnummer med hjälp av SCB.
Internationell bakgrund definierar vi som en medarbetare som antingen är född utomlands eller har föräldrar som båda är födda utomlands.

Svensk
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NÅGRA AV KONCERNBOLAGENS INITIATIV
Under 2016 införde Axfood möjligheten för
tjänstemän att flytta dagar med förkortad arbetstid,
vanligtvis dag före helgdag. Därmed kan medarbetare
lägga dessa dagar vid andra helgdagar än de traditionella svenska högtiderna.
Initiativet S.H.A.R.E sätter fokus på unga kvinnor
och psykisk hälsa med syftet att bidra till ett socialt
hållbart samhälle. Med gott resultat genomfördes
under hösten en pilot på KICKS där kvinnor med
erfarenhet av psykisk ohälsa erbjöds mentorledd
praktik av KICKS anställda.
På Martin & Servera genomfördes utbildningen
”Välkommen till jobbet!” under hösten 2016. Under
utbildningen diskuterade medarbetarna mångfald,
normer och fördomar. Det talades också om hur
individen kan bidra till att skapa en arbetsplats där
alla känner sig välkomna.
Dustins mål inom mångfald och jämställdhet är
att vardera kön ska vara representerat till minst

40 procent år 2020. Ett av verktygen är ett krav
på en kvinnlig och en manlig slutkandidat i alla
chefsrekryteringar. Under året har andelen kvinnliga
chefer ökat med 11 procent till 31 procent. Andelen
anställda kvinnor inom Dustin är totalt 27 procent.
Under det kommande året exporterar Dustin sitt
svenska externa nätverk Women in Business till fler
länder för att bidra till att stärka kvinnor i branschen.
Åhléns arbetar med värdebaserat ledarskap och
medarbetarskap på flera sätt genom engagemang i
integrations- och mångfaldsfrågan. Bolaget var aktiv i
den akuta flyktingkrisen tillsammans med ActionAid
och Stadsmissionen och medverkar i Öppna Dörren –
Axfoundations initiativ för att skapa möten mellan
nyanlända och etablerade svenskar. Åhléns erbjuder
100 praktikplatser och så här långt har 45 personer
praktiserat. Initiativet har varit väldigt positivt för
både praktikanter och medarbetarna, där kultur- och
erfarenhetsutbyte har varit en ömsesidig upplevelse
som är till glädje för alla.

MÅL
 Bäst personalnöjdhet i branschen
 Högst frisknärvaro i branschen
 År 2020: 20 procent internationell bakgrund och
40/60 procent kvinnor/män på ledande positioner

 Axel Johnsons koppling till de globala
utvecklingsmålen
Jämställdhet är ett av de globala utvecklingsmålen
(mål 5). Genom målsättningen att könsfördelningen i
ledningsgrupperna ska vara jämn till år 2020 bidrar
bolaget till det globala utvecklingsmålet 5 och delmål:
 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande
och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer
i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är ett
av de globala utvecklingsmålen (mål 8). Genom Axel
Johnsons Supplier code of conduct och Code of ethics
ställer Axel Johnson krav på att hållbara arbetsförhållanden säkerställs, både gällande miljömässiga- och
sociala aspekter och därmed till följande delmål:
 8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer
med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt
arbete.

 Framtidens ledare
Hur gör man för att säkerställa att man har de bästa experterna
på plats när gedigen erfarenhet av såväl produkter som
tillämpningar börjar bli en bristvara? För många företag blir detta en
kritisk fråga då kunniga, lojala medarbetare närmar sig
pensionsåldern. Axel Johnson International arbetar målmedvetet
med skräddarsydda utvecklingsprogram, mentorprogram för unga
talanger och traineeplatser för nya akademiker.
På bilden ser vi Ebba Lilliehöök, Berrie Woord, Hanna Klasson
och Philip Eliasson på väg till ett utbildningstillfälle.
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AXEL JOHNSON INTERNATIONAL
Axel Johnson International är en teknikhandelsgrupp som
förvärvar, bygger och utvecklar företag som tillhandahåller
produkter och tjänster till industriföretag. De mer än 90 företag
som ingår i Axel Johnson International är alla ledande inom sina
respektive marknadssegment.
Nettoomsättning: 6604 mkr
Resultat AX: 378 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 2 944
Ägarandel: 100 %

MARTIN & SERVERA
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och
levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning,
tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin &
Servera har sju dotterbolag: Martin & Servera Restaurangbutiker,
Grönsakshallen Sorunda, Fällmans Kött, RP Frukt, Galateagruppen, Martin & Servera Solutions, Chipsters och Diskteknik.
Nettoomsättning: 13 343 mkr
Resultat AX: 394 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 2 934
Ägarandel: 70 %

AXFOOD
Axfood är ett av Sveriges ledande bolag inom dagligvaruhandeln med ambitionen att leverera bra och hållbar mat.
I koncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp samt
Axfood Närlivs som samverkar med Tempo, Handlar’n och
Direkten. Med tjänster och grossistförsäljning genom Axfood
Snabbgross och Dagab, utvecklar och driver Axfood
framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden.
Nettoomsättning: 43 355 mkr
Resultat AX: 1 894 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 9 211
Ägarandel: 50,1 %

NOVAX
Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i
små- och medelstora tillväxtbolag. Hel- och delägda bolag
inkluderar Academic Work, ApoEx, Concept Motion,
Designtorget, Educations.com Media Group, Filippa K, Hyper
Island, Lagerhaus, Medius och RCO.
Total omsättning i Novax-bolagen: 7 443 mkr
Genomsnittligt antal anställda: ca 4 500
Ägarandel: 100 %

DUSTIN
Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av ITprodukter med tillhörande tjänster. Med kärnan i e-handel
fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud
och kundernas behov.
Nettoomsättning: 8 301 mkr*
Resultat AX: 287 mkr*
Genomsnittligt antal anställda: 944
Ägarandel: 25 %

KICKS
KICKS är Nordens ledande skönhetskedja och erbjuder ett
helhetskoncept med skönhetsprodukter inom makeup, doft,
hudvård och hårvård till alla som är intresserade av skönhet.
På KICKS arbetar bland annat skönhetsexperter, makeupartister
och hudterapeuter.
Nettoomsättning: 2 951 mkr
Resultat AX: 163 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 1 037
Ägarandel: 100 %

*Avser verksamhetsåret september – augusti

ÅHLÉNS
Åhléns är Sveriges ledande varuhuskedja med skönhet, hem
och mode under ett och samma tak. Kunderna erbjuds en smart
mix av prisvärda produkter och lösningar på ett inspirerande,
enkelt och lättillgängligt sätt. Det ska vara enkelt att göra bra och
medvetna val.
Nettoomsättning: 4 818 mkr
Resultat AX: -114 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 2 447
Ägarandel: 100 %

VÅRA MINDRE ENTREPRENÖRSBOLAG
Genom D-Ax investerar vi i digitala start-up-bolag, främst
inom mat och handel. Totalt har Axel Johnson delägande i sex
start-up-bolag. Dessutom är vi huvudägare i Amazing Brands,
som utvecklar och säljer produkter inom kosmetik, doft och
hygien. Vi är också delägare i Mitt Liv, som är ett icke vinstdrivande företag som genom mentorskap, utbildning och
rekrytering arbetar för ett inkluderande samhälle och en
arbetsmarknad som värdesätter mångfald.
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För teknikhandelsgruppen Axel Johnson International
präglades 2016 av tillväxt. Bolaget förvärvade åtta
teknikföretag och genomförde också sitt första förvärv
utanför Europa. Tillväxtstrategin – såväl organisk som
förvärvad – ligger fast även framåt.

EN BRED GRUPP
Bland Axel Johnson Internationals närmare 90
företag finns experter inom så skilda områden som
avancerade industriella pumpar, utrustning för tunga
lyft, lastsäkring vid transporter, kullager och transmissioner samt komponenter för tunga fordon.
Kunderna finns inom en mängd olika branscher –
från tillverkning av livsmedel till globala transporter,
från vindkraftverk till gruvor och från byggarbetsplatser till oljeriggar. Företagen inom Axel Johnson
International hjälper industriföretag att förbättra
effektiviteten, tillförlitligheten, kvaliteten och
säkerheten i sina verksamheter. Det sker genom
effektiv distribution av teknikkomponenter, underhålls- och supporttjänster samt kundanpassade
tekniklösningar.
FÖRVÄRV INOM ALLA VERKSAMHETSOMRÅDEN
Axel Johnson International växte genom viktiga
förvärv under året. Förvärven av spanska Cables y
Eslingas (CYESA) samt franska Traction Levage
innebar en stark etablering i sydvästra Europa.
AxFlow, experter på industriella pumpar, genomförde
kompletteringsförvärv i Sverige samt i Schweiz och
också den första satsningen utanför Europa med
förvärvet av sydafrikanska AQS. För att utöka
marknadsnärvaron för fjolårets förvärv inom kullager
och transmission, Acorn, lade gruppen till ytterligare
en aktör i Storbritannien. Och inom komponenter för
fordon och fartyg förvärvades norska Progress.
Sammantaget står årets nyförvärv för mer än 10
procent av gruppens totala omsättning.
VÄXER MED UTMANINGAR
Bolagen inom Axel Johnson är oftast marknadsledande inom sina respektive nischer eller geografiska
marknader. Det är entreprenörsdrivna företag,
långsiktiga och med fokus på värdeadderande
kundlösningar. De senaste årens tillbakagång inom
branscher som olja och gas samt gruvdrift har varit
kännbar för flera av gruppens företag. Utmaningarna
har dock bidragit till att Axel Johnson International

satsat och blivit framgångsrika inom nya kundsegment och verksamhetsområden.

FÖRNYELSE
Axel Johnson International kommer att fortsätta att
växa genom förvärv. Fokus läggs också på strategiska
utvecklingsområden så som digitalisering, hållbara inköp och långsiktig kompetensförsörjning.

NYCKELTAL, MKR

2016

2015

Nettoomsättning

6 604

6 481

Resultat AX

378

367

Resultat efter finansnetto

262

269

2 944

2 655

Genomsnittligt antal anställda

 Fakta om bolaget
Axel Johnson International är en teknikhandelsgrupp
som förvärvar, bygger och utvecklar företag som
tillhandahåller produkter och tjänster till industriföretag.
De mer än 90 företag som ingår i Axel Johnson
International är alla ledande inom sina respektive
marknadssegment.
Ägarandel: 100 %
Hemsida: www.axeljohnson.international

 Med muskler att ta nästa steg
För entreprenörerna bakom den engelska
kullagerdistributören Acorn Industrial Services,
Des Spillings och Martin Povey, innebar det
första året med Axel Johnson International som
ägare nya expansionsmöjligheter. De fick ett
viktigt distributionsavtal med en ledande
tillverkare samt finansiella muskler att genomföra
ett kompletteringsförvärv och därmed utöka sin
geografiska marknad.
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AXFOOD
Året präglades av fortsatt tillväxt samt stora satsningar på
e-handeln. Axfood växte mer än marknaden, och stärkte
därmed sin position som nummer två inom dagligvaruhandeln.
Willys och Hemköp lanserade e-handel, som vuxit mer än
förväntan sedan starten. Utöver det förvärvades mat.se.

AXFOOD TAR MARKNADSANDELAR
Utvecklingen inom dagligvaruhandeln exklusive
alkohol var positiv under 2016. Försäljningen mätt i
löpande priser ökade med 2,5 procent enligt Handelns
Utredningsinstitut och Statistiska Centralbyrån.
I fasta priser, justerat för pris- och kalendereffekt,
ökade volymen med 0,9 procent.
Under 2016 växte Axfood med 5,1 procent,
vilket är mer än marknaden, och stärkte därmed sin
position som nummer två på den svenska dagligvarumarknaden. Högre omsättning och god effektivitet
ledde till att lönsamheten ökade. Rörelsemarginalen
uppgick till 4,4 procent. Alla bolag ökade sina
rörelseresultat, vilket bidrog till att Axfoods resultat
var det bästa hittills.
E-HANDEL SOM NÅR ALLT FLER KUNDER
Under 2016 lanserade både Willys och Hemköp
e-handel. Willys, den ledande lågpriskedjan i Sverige,
har som affärsidé att erbjuda den billigaste matkassen. Det ska även återspeglas när man handlar på
nätet. För att förenkla för konsumenterna erbjuder
både Willys och Hemköp samma priser och sortiment
på nätet som i butik. Vid årsskiftet 2016/17 förvärvade
Axfood den renodlade online-matbutiken mat.se,
vilket stärker positionen inom e-handel ytterligare.

Egna butiker: 263
Samverkande butiker inklusive handlarägda: 820
Ägarandel: 50,1 %
Hemsida: axfood.se

2016

2015

43 355

41 247

Resultat AX

1 894

1 749

Resultat efter finansnetto

1 894

1 749

Genomsnittligt antal anställda

9 211

8 803

Nettoomsättning

FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT
Axfood kommer att fortsätta stärka de positioner
som respektive varumärke har inom sitt segment och
utveckla sortimentet mot än mer hållbara varor.
Konsumenter på många fler orter kommer att kunna
handla på Willys och Hemköp via nätet samtidigt som
framförallt fler Hemköpsbutiker öppnas under 2017.
Den fortsatta digitala satsningen innebär också en
vidareutveckling av kundprogrammen och en
integration av mat.se i Axfood-koncernen.
Axfood som är aktiv i samhällsdebatten tog under
2016 fram ett inspel till en hållbar livsmedelsstrategi
för Sverige.

 Axfood Snabbgross snabbväxer
Som en följd av bekvämlighetstrenden
väljer fler att varva matlagningen med att
äta ute. Axfood Snabbgross har en stark
position som grossist till caféer, lunchrestauranger och kvarterskrogar. Under det
senaste ett och ett halvt året har Axfood
Snabbgross öppnat tre nya butiker för att serva
den växande restaurangbranschen.

 Fakta om bolaget
Axfood är ett av Sveriges ledande bolag inom
dagligvaruhandeln med ambitionen att leverera bra
och hållbar mat. I koncernen ingår butikskedjorna
Willys och Hemköp samt Axfood Närlivs som samverkar
med Tempo, Handlar’n och Direkten. Med tjänster och
grossistförsäljning genom Axfood Snabbgross och Dagab,
utvecklar och driver Axfood framgångsrika matkoncept på
den svenska marknaden.

NYCKELTAL, MKR

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
Under 2016 har Axfood nästan halverat koldioxidutsläppen från de egna lastbilarna, framför allt genom
att successivt börja köra på HVO-bränsle. HVO består
av 100 procent förnybar råvara framställt genom
hydrering av växtfetter och/eller slaktavfall.
För att reducera det matsvinn som oundvikligen
uppstår i butik infördes prissänkningar på varor med
kort datum och cirka 80 butiker hittade lokala
hjälporganisationer som löpande tar emot mat. Uppskattningsvis leder dessa samarbeten till att Axfood
årligen skänker 250 ton mat till goda ändamål.
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DUSTIN

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2016

Dustin redovisar en omsättningstillväxt på närmare fem
procent för verksamhetsåret 2015/16 trots en dämpad
efterfrågan på IT-marknaden. Resultatet ökade kraftigt.

EXPORT AV ONLINEPLATTFORM
Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av
IT-produkter med tillhörande tjänster, och har under
året förstärkt positionen. Under våren lanserades
dustin.fi, och Dustin har därmed exporterat sin
onlineplattform till samtliga marknader där man har
verksamhet. I oktober integrerades den finska
verksamheten, Businessforum, fullt ut i Dustin. Dustin
har traditionellt haft en stark position inom framför
allt offentlig sektor i Finland, och med lanseringen av
onlineplattformen har bolaget nu skapat goda
förutsättningar för att bearbeta kundgruppen små
och medelstora företag. Förutom ökad effektivitet
innebär lanseringen av onlineplattformen och
integrationen av verksamheten möjlighet till ökad
effektivitet genom skalbarheten i Dustins centrala
funktioner.
FORTSATT TRANSFORMATION
Dustin har fortsatt sin transformation för att
hjälpa kunderna att utnyttja teknikens möjligheter.
Det har skett både organiskt och genom förvärv för
att bredda portföljen av mer avancerade produkter
och tjänster. Under verksamhetsåret 2015/16 förvärvades svenska Commsec och Idenet. Commsec är
en leverantör av nätverks- och säkerhetslösningar och

Idenet erbjuder tjänster inom hosting och applikationsdrift. Efter verksamhetsårets slut, i september,
förvärvades norska IKT Gruppen som är specialiserade på försäljning och drift av standardiserade
IT-tjänster för små och medelstora företag. Genom
förvärven breddar Dustin sitt kunderbjudande och
stärker sin position.

EGNA MÄRKESVAROR OCH FOKUS PÅ
HELA VÄRDEKEDJAN
Dustin har utvecklat och lanserat en serie
egna märkesvaror inom utvalda kategorier av basprodukter såsom kablar, USB-minnen och tillbehör
till mobiler och surfplattor. Egna varumärken
möjliggör större kontroll över produkternas egenskaper och kvalitet och att kunderna får prisvärda
alternativ. Samtidigt har Dustin fattat beslut om att,
inom sitt hållbarhetsarbete, börja arbeta tidigare i
värdekedjan med uppföljning av Dustins uppförandekod. Arbetet kommer omfatta både tillverkning av
produkter under eget varumärke och övriga produkter och innebär bland annat inspektioner på plats och
utbildningsinsatser för att bidra till förbättringar
gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden,
miljö och affärsetik.

NYCKELTAL, MKR
Nettoomsättning

2015/16

2014/15

8 301

7 933

287

151

Resultat efter finansnetto

287

151

Genomsnittligt antal anställda

944

944

Resultat

AX

Avser verksamhetsåret september-augusti

 Fakta om bolaget
Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av
IT-produkter med tillhörande tjänster. Med kärnan i
e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan
tillverkarnas stora utbud och kundernas behov.

 Till din tjänst
För att möta kundernas nuvarande och
kommande IT-utmaningar arbetar Dustin ständigt
med att utveckla sitt tjänsteerbjudande. Det sker dels
genom att förvärva kompetens och dels genom Dustins
erfarenhet av små och medelstora företag utveckla
standardiserade tjänster. Det handlar exempelvis om kompletta
lösningar som ”Arbetsplats som tjänst” som omfattar allt från
effektivisering av verksamheten, produktval, konfiguration,
säkerhet, support och återtag. Andra tjänster inkluderar Software
as a Service, IT as a Service och Backup as a Service.
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KICKS

VÅRA KONCERNBOLAG

KICKS firade 25 år under 2016 genom att fortsätta öka
marknadsandelarna på samtliga marknader. Det
gynnsamma marknadsläget inom skönhetssegmentet i
kombination med KICKS starka tillväxt gör att den nordiska
skönhetskedjan genererar sitt historiskt bästa resultat.

 Flaggskepp
I november 2016 smygöppnade KICKS
första flagshipbutik i Göteborg. De här
moderna handelsplatserna, där
kunderna kommer att erbjudas ett
stort antal tjänster och digital
kommunikation, skapar
förutsättningar för en ny typ av
upplevelsehandel.

EGNA VARUMÄRKEN OCH DIGITALISERING DRIVER
TILLVÄXTEN
Tillväxten drivs av KICKS unika erbjudande som
delvis består av KICKS egna produkter men primärt
av varumärken som KICKS har ensamrätt på avseende distribution. Ensamrätterna är ofta nischade inom
mindre segment med en tydlig profil och historia. Året
kännetecknades av ett ökat fokus på den digitala
transformationen. KICKS kommer under 2017 att
lansera en ny handelsplattform som ska möjliggöra
realtidsinformation och centraliserad data. Den
kommer även att göra det möjligt för kunderna att
sömlöst förflytta sig mellan de olika kanalerna. Den
digitala förflyttningen innefattar flertalet komponenter – såväl externt som internt – och första steget
genomfördes under året i form av en pilot av bärbara
kassor. Bärbara kassor innebär ökad möjlighet för
kunderna att genomföra sina köp på effektivt sätt –
allt för att förbättra kundupplevelsen.
FLAGSHIP-BUTIKER
Under 2016 smyglanserade KICKS sin första
flagship, belägen i Göteborg. Den officiella öppningen
sker under 2017, vilket är året då man också öppnar
flagships i Malmö och Oslo. De här moderna handelsplatserna, där kunderna kommer att erbjudas ett
stort antal tjänster, skapar förutsättningar för en ny
typ av upplevelsehandel. Flagship kommer exempelvis
att innehålla en frisörsalong som drivs av NOIR
Stockholm, vilket innebär att KICKS framöver
kommer att erbjuda en ny kategori tillsammans med
Noir; professionell hårvård. Via digitala lösningar i
butikerna kommer KICKS förstärka känslan av
inspiration och vägledning samt att på ett annat sätt
än idag kunna interagera med kunden.
KICKS AGERAR FÖR UNGA KVINNORS VÄLMÅENDE
Med stolthet lanserade KICKS i början av året
initiativet S.H.A.R.E, ett långsiktigt samhällsengagemang, som syftar till att sätta fokus på psykisk ohälsa
bland unga kvinnor. Inom ramen för S.H.A.R.E.
samarbetar KICKS med utvalda ideella organisationer
som man stödjer finansiellt. Ett ändamål är att öka
kunskapen om psykisk ohälsa, ett annat är att erbjuda
arbetsplatspraktik för att bryta utanförskap. En pilot
med mentorledd praktik genomfördes i Sverige

med gott resultat under sista kvartalet. Under 2017
kommer praktikanter med erfarenhet av psykisk
ohälsa att erbjudas praktik i Sverige, Norge och
Finland. KICKS ambition är att under 2017 ha 100
praktikanter i mentorskapsprogram. Initiativet
engagerar såväl medarbetare som kunder och andra
externa intressenter och syftar till att långsiktigt
skapa förutsättningar för ett ökat välmående i
KICKS målgrupp.

NYCKELTAL, MKR

2016

2015

Nettoomsättning

2 951

2 689

163

161

Resultat AX

Resultat efter finansnetto
Genomsnittligt antal anställda

150

146

1 037

841

 Fakta om bolaget
KICKS är Nordens ledande skönhetskedja och
erbjuder ett helhetskoncept med skönhetsprodukter inom
makeup, doft, hudvård och hårvård till alla som är
intresserade av skönhet.
Butiker: Ca 250 i Sverige, Finland och Norge
Ägarandel: 100 %
Hemsida: kicks.se
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MARTIN & SERVERA
Martin & Serveras omsättning 2016 uppgick till 13,3 miljarder kr,
en ökning med tre procent jämfört med föregående år. Resultatet
efter finansnetto på 359 miljoner kr är bästa hittills, och innebär
en ökning på åtta procent jämfört med förra året.

GOD RESULTATUTVECKLING
Martin & Serveras omsättning växte med 3 procent
under 2016, medan resultatet efter finansnetto ökade
med cirka 8 procent. Att öka lönsamheten har varit
ett starkt fokus under 2016. Moderbolaget står
självklart för merparten av både omsättningsoch resultatkronor, men några av dotterbolagen,
Grönsakshallen Sorunda, Fällmans Kött och Galatea,
utmärker sig med kraftigt förbättrade resultat.
SATSNINGAR OCH MÖJLIGHETER
2016 var ett år fyllt av stora satsningar och
projekt. I Umeå flyttade verksamheten in i ett nytt
lager. Byggnationen av nytt lager i Enköping gick
under hösten in i slutfas. Logistikstrukturen i
landets mellersta delar förbättrades. För att förstärka
logistikerbjudandet till kund investerades i nytt
lagerstyrningssystem. Det driftsattes först på
lagret i Halmstad. Utrullningen av systemet fortsätter
under 2017.
E-handeln har under året ytterligare förbättrats i
design och funktion. Utveckling sker löpande i samråd
med medarbetare från alla funktioner i företaget och i
nära samarbete med kunderna.
INNOVATION OCH INVESTERING
Martin & Serveras förvärvsstrategi är en
viktig nyckel för fortsatt framgång för att bredda
erbjudandet med produkter och tjänster i olika
specialistkategorier. Två förvärv av dotterbolag som
kompletterar moderbolagets verksamhet genomfördes 2016. Båda förvärven har sortiment och
specialistkunskaper som tillför mervärde för
koncernen som helhet.
Först var det den finska färskvarugrossisten
Chipsters, med specialistkunskap inom fisk och
skaldjur. Förvärvet av Chipsters innebär att Martin &
Servera för första gången verkar utanför Sverige.
Därefter förvärvades Diskteknik, med syfte att stärka
Martin & Serveras erbjudande inom städ, rengöring
och kem.
PRIORITERINGAR 2017
Ny lagerstruktur och inflyttning i nytt lager i
Enköping ska genomföras med målet att förbättra
logistikerbjudandet.
Arbetet med att skapa synergier och fördelar med
nyligen förvärvade dotterbolag är i fokus. Dessutom
fortsätter satsningarna som inletts på området
e-handel, digital kommunikation och digitala tjänster.

NYCKELTAL, MKR
Nettoomsättning

2016

2015

13 343

12 958

Resultat AX

394

367

Resultat efter finansnetto

359

332

2 934

2 894

Genomsnittligt antal anställda

 Fakta om bolaget
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist. Vi levererar dagligen drycker, färskvaror,
livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till
restauranger och storkök. Koncernen består av
moderbolaget Martin & Servera samt sju dotterbolag med
olika inriktning: Martin & Servera Restaurangbutiker,
Grönsakshallen Sorunda, Fällmans Kött, RP Frukt,
Galatea-gruppen, Martin & Servera Solutions, Chipsters
och Diskteknik.
Ägarandel: 70 %
Hemsida: martinservera.se
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 Academic Work Academy
Academic Work är Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag för Young Professionals
– studenter och akademiker i början av sina karriärer. Under 2016 startade Academic Work Academy,
som är en satsning på intensivutbildningar i utvalda branscher med kompetensbrist. Sedan hösten
2015 har Academy utbildat och tillsvidareanställt över 180 konsulter inom IT och teknik.

En ledande utvecklare och tillverkare av elektroniska
passersystem samt integrerade säkerhetssystem.
Rekordår för RCO – Med över 30 procent tillväxt,
bibehållna marginaler och genomförd succession i
ledningen kan man inte annat än att glädjas åt 2016.
Till grund för tillväxt ligger en beprövad
säljstrategi, innovation och högkvalitativa
produkter samt en mycket nära relation till
kunder och samarbetspartners.
NoKey-konceptet som lanserades
2015 har utvecklats starkt, och
under 2016 lanserades en
revolutionerande nyhet,
kortläsare med färgskärm, samt ett nytt
motorlås till
NoKeyfamiljen.
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NOVAX
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Novax investerar i och utvecklar tillväxtföretag med en
bevisad affärsmodell, en resultatorienterad ledning och
en tydlig tillväxtstrategi. Novax strävar efter att vara
det naturliga valet för entreprenörer och företagsledare
som har en tydlig och långsiktig vision när de söker en
partner för att ta nästa steg i utvecklingen

STARK OMSÄTTNINGSÖKNING UNDER 2016
Den totala omsättningen i Novax-bolagen uppgick
till cirka 7,4 miljarder kr under 2016, vilket motsvarar
en tillväxt på 38 procent mot föregående år. Tillväxten
är drivet av förvärv samt organisk tillväxt i de
befintliga bolagen.
NYA INVESTERINGAR
Under 2016 har Novax förvärvat Lagerhaus från
tidigare Axstores. Lagerhaus, med huvudkontor i
Göteborg, är en inredningskedja med praktiska och
prisvärda prylar med unik design som enkelt förnyar
hemmet. Bolaget grundades 1996 och finns idag
tillgänglig i Sverige, Norge, Danmark och Finland via
e-handel samt genom 42 butiker i Sverige och Norge.
 RCO
RCO är en ledande utvecklare och tillverkare av
elektroniska passersystem samt integrerade
säkerhetssystem. Med över 30 procent tillväxt,
bibehållna marginaler och genomförd succession i
ledningen kan man inte annat än att glädjas åt
2016. Till grund för tillväxten ligger en beprövad
säljstrategi, innovation och högkvalitativa
produkter samt en mycket nära relation till
kunder och samarbetspartners.
NoKeykonceptet som lanserades 2015 har
utvecklats starkt, och under 2016
lanserades en unik kortläsare med
färgskärm, samt ett nytt motorlås till
NoKeyfamiljen.

 Lagerhaus
Lagerhaus jobbar aktivt
med att erbjuda produkter som
bidrar till en bättre värld genom
Klokare Val. För att en vara ska märkas
med Klokare Val ska varan ta extra hänsyn
till människor och miljö. Målet är att 25 procent
av omsättningen 2017 ska komma från Klokare Val.
Under 2016 var det 24 procent. Målet är att om ett
mer hållbart material finns så används det. All kökstextil är
i ekologisk bomull, de flesta pappers- & träprodukter är av
FSC-certifierat trä, alla pappersservetter är Svanen-märkta,
en stor del av mattorna är gjorda av återvunnen bomull och
presentpappret är märkt med EU-blomman.
Läs mer på www.lagerhaus.se/klokareval

NOVAX SKAPAR VÄRDE GENOM KOMPETENS,
ENGAGEMANG OCH NÄTVERK
Novax utgör ett aktivt stöd och bollplank till
entreprenörer och företagsledare vid genomdrivande
av strategiska och värdeskapande initiativ för långsiktigt stärkt konkurrenskraft. Insatserna omfattar
bland annat fokus på kund- och personalnöjdhet samt
investeringar i produktutveckling, försäljning och
marknadsföring, samt geografisk expansion. Novax
har ett omfattande nätverk av personer med operationella erfarenheter från olika branscher, som
bidrar med sin kompetens, sitt engagemang och sin
erfarenhet samt fungerar som ett aktivt stöd till
Novax-bolagen.
HÅLLBARHET SOM SKAPAR AFFÄRSNYTTA
Samtliga Novax-bolag arbetar aktivt för att skapa
en mer hållbar verksamhet samt med aktiviteter för
att främja ökad mångfald. För att främja initiativ inom
hållbarhet som också ger affärsnytta har Novax, tillsammans med Axfoundation, återigen utmanat
bolagen inom ramen för Novax Sustainability Challenge. Det är en tävling där det Novaxbolag som
presenterar det mest slagkraftiga initiativet inom
hållbarhet erhåller medel för att förverkliga initiativet.
2016 års vinnare var Filippa K för RePack – ett hållbart
val för förpackningar.
TEAM NOVAX OCH KOMMANDE SATSNINGAR 2017
Novax organisation består av ett starkt och
dedikerat team med över 80 års aggregerad erfaren-

het av investeringsverksamhet och verksamhetsstyrning i tillväxtbolag. Novax har också ett väl utbyggt
nätverk av rådgivare med betydande kompetens och
erfarenhet från en rad olika bolag och branscher.
Novax kommer fortsätta att förstärka organisationen
under 2017 för att bevara sin starka position på den
nordiska investeringsmarknaden.
NYCKELTAL, MKR

2016

2015

Filippa K

646

656

RCO

204

155

Lagerhaus

388

349

Designtorget

135

130

Nettoomsättning
Majoritetsinnehav

Minoritetsinnehav
Academic Work

2550

2151

ApoEx (1)

2848

1327

Medius (2)

233

208

Concept (3)

153

137

Educations Media Group

155

138

Hyper Island

131

130

7 443

5 381

Total omsättning i Novax-bolagen

(1) Förkortat räkenskapsår 2015 (8 mån). (2) 2016 och 2015 års siffror är ej
jämförbara pga avyttring av del av verksamhet. (3) Brutet räkenskapsår.

 Fakta om bolaget
Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som
investerar i små- och medelstora tillväxtbolag.
Våra hel- och delägda bolag inkluderar Academic
Work, ApoEx, Concept Motion, Designtorget, Educations.
com Media Group, Filippa K, Hyper Island, Lagerhaus,
Medius och RCO.
Antal anställda: Ca 4 500 i samtliga hel- och
delägda bolag
Hemsida: novax.se
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ÅHLÉNS
2016 var ett händelserikt år för Åhléns. Under andra
kvartalet lanserades e-handel. En ny vd, Gustaf Öhrn
tillträdde och har initierat ett kraftfullt åtgärdsprogram.
Året präglades också av uppmärksammad marknadsföring
och nyöppningar av moderniserade varuhus, men också av
lönsamhetsutmaning och varuhusstängningar.

LITE BÄTTRE VARJE DAG
För varuhus världen över är marknadsläget
utmanande som en följd av förändrade konsumtionsmönster och digitalisering. Åhléns har påbörjat
arbetet med att ställa om verksamheten och under
året presenterades en ny affärsplan och riktning för
att nå lönsamhet. Kärnan är satsningar på omnihandel för att möta omvärldens nya krav, att utveckla
ett attraktivt produkterbjudande och skapa en
varuhusupplevelse i världsklass. En ny affärsidé har
tagits fram för Åhléns och ett internt arbete har
påbörjats, där visionen är att Åhléns ska bli lite bättre
varje dag.
UTMANANDE UTVECKLING
Lönsamheten har varit fortsatt under press, till
följd av ett tufft marknadsläge och omstruktureringskostnader. Sex varuhus stängdes på grund av dålig
lönsamhet. Försäljningen har dock under året ökat
genom öppnandet av varuhuset i Mall of Scandinavia
(nov-15) och från ombyggda varuhus (Uppsala, Lund,
Borås). I tillägg har e-handeln bidragit positivt, framförallt under hösten då tillväxten var mycket god.
STÄLLNINGSTAGANDE SOM GÖR SKILLNAD
Åhléns är ett varuhus som vill vara inkluderande
och där alla kunder ska känna sig välkomna. Under
året har Åhléns stolt tydliggjort företagets värderingar och ståndpunkter, som tar avstamp i mångfald,
jämlikhet och hållbarhet. Som exempelvis att alla
ska få klä sig som de vill, i kampanjen ”Gränslöst”,
och att ifrågasätta normerna kring manliga och
kvinnliga klädesplagg i kampanjen ”Bryt klädmaktsordningen”, samt att hjälpa kunder att finna mer
hållbara produkter.
FORTSATTA SATSNINGAR
Under året nyöppnade ombyggda varuhus i Borås
och Lund och det var premiär för den helt nya
skönhetsavdelningen på City Stockholm, som nu är
Nordens största.
Åhléns förvärvade klädmärket Carin Wester som
innebär återkommande höst- och vårkollektioner för
varuhuset. Den första kollektionen som omfattar
kläder, accessoarer och väskor är tillgänglig för
Åhléns kunder hösten 2017. Från det egna varumärket Wera Stockholm lanserades en helt ny
exklusiv underklädeskollektion. Berså, en naturnära
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 Åhléns lanserar e-handel med mål om att
skapa Sveriges bästa omni-kanalhandel
I början av 2016 lanserade Åhléns e-handel.
Från start har det varit ett omni-perspektiv och
många av kunderna har valt att hämta ut sina
paket i något av Åhléns varuhus, där det också
går bra att returnera vid behov. Sortimentet är
ungefär lika stort som varuhuset i Malmö City
och växer löpande med målsättning att komma
upp på nivå med Stockholm City.

hudvårdsserie lanserades, och har på kort tid blivit
mycket uppskattad av kunderna.

FORTSATT INVESTERING I DIGITAL HANDEL
OCH VARUHUS
Den viktiga satsningen på digital handel fortsätter
under 2017 med fokus på fysisk och digital handel i
samverkan, med större sortiment, ännu bättre
leveransalternativ, förbättrad digital köpmiljö samt
smidigare ”click and collect”-koncept för kunden.
Under 2017 lanserar Åhléns även ett nytt modernt
och digitaliserat lojalitetsprogram. Utöver det sker
fortsatt investering i varuhusverksamheten, bland
annat på Åhléns flaggskepp Åhléns City i Stockholm
med nytt damplan. Hemköp bygger om, därtill
kommer ytterligare en saluhallsaktör, och Systembolaget flyttar in med ett nytt koncept. Åhléns i Göteborg renoveras också och det sker modernisering i
flertal mindre varuhus.

NYCKELTAL, MKR

2016

2015

Nettoomsättning

4 818

4 985

-114

-59

-161

-133

2 447

2 558

Resultat AX

Resultat efter finansnetto
Genomsnittligt antal anställda

 Fakta om bolaget
Åhléns är Sveriges ledande varuhuskedja med
skönhet, hem och mode under ett och samma tak.
Vi erbjuder en smart mix av prisvärda produkter och
lösningar på ett inspirerande, enkelt och lättillgängligt
sätt. Vi vill att det ska vara enkelt att göra bra och
medvetna val.
Egna butiker: 69
Hemsida: ahlens.se

 Ett kundmöte i tiden
Under året har Åhléns genomfört en
satsning på ett mer kunddrivet arbetssätt för
såväl ledare och medarbetare, för att förbereda
alla på de stora förändringarna i detaljhandeln
givet förändrade kundbeteenden. Ledarträning
och förbättringsarbete har lett till både nöjdare
kunder och mer engagerade medarbetare.
Alla, oavsett roll, tar ett större ansvar för
kundupplevelsen.
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VÅRA MINDRE
ENTREPRENÖRSBOLAG
Axel Johnson investerar i digitala start-up-bolag och
andra mindre entreprenörsdrivna företag. De är motorer
för vår utveckling in i framtiden, och hjälper oss skapa
kontakter med nya unga entreprenörer, testa nya
sektorer och pröva nya affärsmodeller.

D-AX
D-Ax har sedan 2013 fungerat som Axel Johnsons
arm för investeringar i mindre, snabbväxande digitala
företag med stor potential, så kallade start-up-bolag.
Under dessa år har Axel Johnson genom D-Ax
investerat i sex företag.
Genom att investera i relativt nybildade snabbväxande start-up-bolag är avsikten att genom
förnyelse utveckla koncernens verksamhet. Det finns
många vägar dit. Ett kan vara att försöka ta det lilla
entreprenörsdrivna start-up-bolaget till ett moget
marknadsledande koncernbolag. Men det kan också
vara att låta de nya idéerna och affärsmodellerna
befrukta befintlig verksamhet. Axel Johnson och de
befintliga koncernbolagen kan bli start-up-bolagens
kunder, leverantörer, partners och ägare.
Fokus för investeringar är inom mat och handel,
och särskilt inom e-handel, betalningslösningar,
logistiklösningar, försäljnings- och marknadsföringslösningar och data/analytics.
Axel Johnson är en långsiktig ägare. Det innebär
att vi blir ägare och partners till bolag som i första
hand är fokuserade på att bygga en långsiktigt
framgångsrik och lönsam affär, snarare än de som
bygger upp sina bolag med målet att sälja det inom
några år, så kallat exit. Vi söker entreprenörer som
vill bygga och utveckla sitt bolag tillsammans med
Axel Johnson. Vi tänker transfer snarare än exit:
hur ska vi genom våra befintliga bolag, nätverk,
resurser och kompetenser utveckla start-up-bolaget
till något större, och som blir en värdeskapande del
av koncernen.
AMAZING BRANDS
Amazing Brands grundades år 2014 av Jessica
Dersén och Marie Klockare-Carlzon. De arbetade
sedan flera år på KICKS, och såg en möjlighet i Zlatan
Ibrahimovic som varumärke inom skönhet. Genom att
starta Amazing Brands, där Axel Johnson är ägare
tillsammans med Jessica och Marie, fick de möjlighet
att genomföra detta. År 2015 lanserades den första
parfymen i serien Zlatan Ibrahimovic Parfums. Sedan
dess har Amazing Brands lanserat ytterligare en
parfym i serien, skapat och lanserat parfym, tvål och

doftljus i Åhléns egna varumärke WERA samt blivit
distributör för flera dofter i Sverige.

MITT LIV
Sprunget ur en stark övertygelse och vision om
allas lika möjligheter till jobb och lika förutsättningar
i det svenska arbetslivet grundade Sofia Appelgren
det sociala företaget Mitt Liv år 2009 i Göteborg.
Sofia började med att ta reda på hur behovet såg ut för
unga människor som vuxit upp segregerat. Förebilder,
verktyg, referenser och nätverk var gemensamma
nämnare till vad som efterfrågades av dessa personer.
Ur detta växte mentorprogrammet Mitt Livs Chans
fram, som än idag är kärnverksamheten i Mitt Liv.
Idag finns Mitt Liv i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Norrköping och Linköping) och Malmö.

 Fakta om bolagen
D-Ax drivs sedan en omorganisation under 2016
direkt från Axel Johnson. För närvarande har D-Ax
ägande i sex bolag: Auctionnet, Loop54, PinMeTo,
Virtusize, Winnow Solutions och Ztory.
Amazing Brands utvecklar och säljer produkter inom
kosmetik, doft och hygien.
Mitt Liv är ett icke vinstdrivande företag som genom
mentorskap, utbildning, rekrytering arbetar för ett
inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som
värdesätter mångfald.

45

 Minska matavfallet
Winnow Solutions minskar matavfall i professionella kök.
Detta sker via ”smarta mätare” som låter kökspersonal enkelt
logga vilken mat som kastas. Baserat på dataanalysen kan
sedan köket minska matavfallet. Vinsten är dubbel: Miljö- och
klimatpåverkan minskar, och bruttomarginalen ökar med mellan
2-6 procent.
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STYRELSEN

Stående: Marcus Storch, Alexandra Mörner, Göran Ennerfelt, Marie Ehrling, Antonia Ax:son Johnson, Lilian Mårelius, Mats Holgerson
Sittande: Rasmus Tallén, Caroline Berg, Anders Dahlvig, Lars Olofsson

CAROLINE BERG
Styrelseordförande sedan mars 2015 och ledamot av
styrelsen sedan 2014
Caroline är också vice ordförande för Nordstjernan, ledamot av styrelsen i AxFast, Axfood,
Dustin, Martin & Servera, Axel och Margaret Ax:son
Johnsons Stiftelse och Handelshögskolans Advisory
Board. Caroline är styrelseordförande i Erik och
Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Mellan 2006-2014 var Caroline
direktör för Human Development och Kommunikation
på Axel Johnson.
MARIE EHRLING
Vice ordförande, och ledamot av styrelsen sedan 2012
Marie är också styrelseordförande i Telia Company
och Securitas, och ledamot av styrelsen i Axel
Johnson International. Vidare är Marie ordförande i
Handelshögskolans Advisory Board samt ledamot av
Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin (IVA). Mellan
2003-2006 var Marie vd för Telia Sonera Sverige, och
mellan 1982-2002 arbetade Marie för SAS-koncernen
och innehade ett antal ledande befattningar inklusive
vice vd och chef för SAS Airlines.

ANDERS DAHLVIG
Ledamot av styrelsen sedan 2010
Anders är också styrelseordförande i Inter Ikea
Holding BV och ledamot av styrelsen i H&M, Oriflame,
Resursbank, Kingfisher och Pret a Manger. Under tio
år, fram till 2009, var Anders vd och koncernchef för
IKEA.
GÖRAN ENNERFELT
Ledamot av styrelsen sedan 1975
Göran är också vd i Axel Johnson Holding samt
styrelseordförande i AxFast och kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus. Tidigare var Göran vd
och koncernchef i Axel Johnson (1979 – 2007) och
bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv
och Samhälle (SNS), Utrikeshandelsföreningen
(Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk
Handel.
ANTONIA AX:SON JOHNSON
Ledamot av styrelsen sedan 1982
Antonia är också styrelseordförande i Axel och
Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Hon är också
ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc., AxFast,
Axfood samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons
Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål med flera samt
hedersdoktor vid KTH.

ALEXANDRA MÖRNER
Ledamot av styrelsen sedan 2005
Alexandra är också arbetande styrelseordförande i
Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för
Miljö och Utveckling, samt styrelseordförande i Axel
Johnson Inc. och Perlavita. Hon är också medlem av
kapitalförvaltningsbolaget AltoCumulus investeringsråd. Alexandra har varit aktiv i styrelser inom Axel
Johnson Gruppen sedan mitten av 90-talet, och var
tidigare chef för Axstores Butikskedjor och dessförinnan Investment Manager på Novax.
LARS OLOFSSON
Ledamot av styrelsen sedan 2013
Lars är också styrelseordförande i TCC, vice
ordförande i Axfood, ledamot av styrelsen i Bata
Shoes och Compass LTD samt medlem i International
Business Council of World Economic Forum. Tidigare
var Lars vd och ordförande i den franska livsmedelskedjan Carrefour och vice vd i Nestlékoncernen.

MARCUS STORCH
Ledamot av styrelsen sedan 1997
Marcus är också ledamot av styrelsen i Öresund
samt Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien. Marcus var tidigare
ordförande i Nobelstiftelsen och vd och koncernchef
i AGA.
 Ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer:

MATS HOLGERSSON
Ledamot av styrelsen sedan 2013
Mats är anställd i Martin & Servera och arbetstagarrepresentant för Unionen.
LILIAN MÅRELIUS
Ledamot av styrelsen sedan 2011
Lilian är anställd i Åhléns och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund.
RASMUS TALLÉN
Ledamot av styrelsen sedan 2000
Rasmus är anställd i Martin & Servera och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund.
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JACOB WALL
Direktör affärsutveckling
Jacob började på Axel Johnson år 2015 och är
ansvarig för affärsutveckling. Jacob var tidigare
partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG
Sundal Collier och dessförinnan vice vd och medgrundare till hedgefonden Alcur samt nio år som
aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred
Berg. Jacob har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholmsoch Uppsala Universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Electra
Gruppen, New Moon AB och Novax.

KEREM YAZGAN
Direktör kommunikation och hållbarhet
Kerem började på Axel Johnson år 2016 och är
ansvarig för kommunikations- och hållbarhetsfrågor.
Han var tidigare vd och delägare på analysföretaget
United Minds och seniorkonsult på Prime. Dessförinnan var han politisk sakkunnig i Regeringskansliet
och egenföretagare. Kerem har kandidatexamen från
Stockholms Universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Amazing
Brands och KICKS.

PIA ANDERBERG
Direktör HR och förnyelse
Pia började på Axel Johnson år 2014. Hon har
tidigare varit vd och delägare i Samsari samt partner
och delägare av Novare Human Capital. Pia började
sin karriär på BTS Group där hon under 14 år var
verksam i olika roller, senast som Global partner och
ansvarig BTS Europa. Pia är civilekonom från Uppsala
universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mitt Liv
samt styrelseledamot i Åhléns, Novax, EMG Group,
Hyper Island och Samsari.
JOHAN FANT
CFO
Johan började på Axel Johnson 2011. Tidigare var
Johan CFO på Boliden och dessförinnan har han bland
annat arbetat som Senior Vice President och Group
Treasurer på Electrolux, Corporate Controller på
Ericsson och som CFO på Assa Abloy. Johan är
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Amazing
Brands, och ledamot av styrelsen i Axel Johnson
International, Åhléns, Martin & Servera och Dustin.

MIA BRUNELL LIVFORS
Vd och koncernchef
Mia tillträdde som vd för Axel Johnson 2015
och var dessförinnan rådgivare och styrelseledamot
i bolaget. Dessförinnan var Mia verksam inom
Kinnevik i 22 år varav de senaste åtta åren som vd
för Investment AB Kinnevik. Mia studerade på
Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axel Johnson
International, Axfood, KICKS, Novax och Åhléns, vice
ordförande i Martin & Servera och ledamot av
styrelsen i Dustin Group AB, Stena AB och Efva
Attling Stockholm AB.
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KONCERNENS
RESULTATRÄKNING
Belopp i mkr

2016

Nettoomsättning

72 327

69 551

-58 819

-56 600

Bruttoresultat

13 508

12 951

Försäljningskostnader

-8 006

-7 793

Administrationskostnader

-3 806

-3 515

Kostnad för sålda varor

Andelar i intresseföretags resultat

-59

33

Övriga rörelseintäkter

691

633

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

AX

2 848 mkr

Resultat AX är resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad
verksamhet. Detta för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.

-23

-31

2 305

2 278

139

-15

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster

75

54

-64

-51

2 455

2 266

Jämförelsestörande poster

1 243

-101

Resultat före skatt

3 698

2 165

Skatt på årets resultat
Resultat efter skatt

ÅRETS
RESULTAT :

2015

-610

-598

3 088

1 567

2 248

795

840

772

3 698
285
232
-1 243
-124

2 165

2 848

2 543

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
Resultat AX
Resultat före skatt
Goodwillavskrivningar
Goodwillavskrivningar intresseföretag
Jämförelsestörande poster
Avvecklad verksamhet

295
137
101
-155

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2016
Goodwill

Övriga
immateriella

Materiella

Kostnad såld vara

-136

-154

-576

-866

Försäljningskostnader

-132

-20

-230

-382

-17

-81

-105

Administrationskostnader
Andelar i intresseföretags resultat

Intresseföretag

Summa

-203
-288

-288

-285

-255

-911

-288

-1 739

Goodwill

Övriga
immateriella

Materiella

Intresseföretag

Summa

Kostnad såld vara

-136

-148

-555

-839

Försäljningskostnader

-142

-10

-217

-369

-17

-63

-105

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2015

Administrationskostnader
Andelar i intresseföretags resultat

-295

-221

-877

-185
-195

-195

-195

-1 588
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Belopp i mkr

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
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KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS

ÅRETS RESULTAT

Belopp i mkr

1 337

1 327

Övriga immateriella anläggningstillgångar

1 171

1 155

Materiella anläggningstillgångar

3 120

3 047

Andelar i intresseföretag

1 151

1 452

397

362

Uppskjutna skattefordringar

174

134

Övriga finansiella anläggningstillgångar

145

120

7 495

7 597

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

3 244

2 514

2 316

Investeringsverksamheten

Kortfristiga placeringar

3 815

1 593

Förvärv av dotterföretag

Kassa och bank

2 463

2 936

Avyttring av dotterföretag

Summa omsättningstillgångar

18 276

15 624

SUMMA TILLGÅNGAR

25 771

23 221

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förändring immateriella anläggningstillgångar
Förändring materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

319

449

3 219

3 463

-289

-200

77

32

-265

-252

-875

967

1 459

-1 308

107

-2 695

Finansieringsverksamheten

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring låneskulder
11 120

9 267

1 757

1 900

12 877

11 167

Långfristiga räntebärande

1 351

1 381

Uppskjutna skatteskulder

823

729

Övriga kortfristiga räntefria skulder

-435
3 134

-8

3 490

Kortfristiga räntebärandeskulder

-554
3 512

-112

Kortfristiga fordringar

Leverantörsskulder

3 569

-279

Kundfordringar

Summa långfristiga skulder

4 066

-333

Förändring rörelseskulder

Övriga räntefria långfristiga skulder

1 404

Förändring rörelsefordringar
5 535

Summa eget kapital

2 165

368

Förändring varulager

5 994

Minoritetsintresse

3 698

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Varulager m m

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Goodwill

2016-12-31

213

112

2 387

2 222

584

538

5 634

4 958

4 289

4 336

Summa kortfristiga skulder

10 507

9 832

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 771

23 221

Summa ställda säkerheter

545

456

Summa ansvarsförbindelser

193

181

Förvärv av minoritetsandel
Utbetald utdelning
Lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-103

-44

–

-219

-1 482

-893

–

-49

-1 585

-1 205

Årets kassaflöde

1 741

-437

Likvida medel vid årets början

4 529

4 977

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

7

-11

6 277

4 529
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AXEL JOHNSONS HISTORIA
I KORTHET 1873-2016
1873. Axel Johnson grundas
Sadelmakarsonen och handelsbokhållaren Axel Johnson grundar A.
Johnson & Co, en agentur- och
kommissionsaffär på Lilla Nygatan i
Stockholm.

1982. Antonia blir ordförande
Nordstjernan omstruktureras.
Affärssamverkan mellan Nordstjernan
och A. Johnson & Co minskar successivt.
Antonia Ax:son Johnson blir ordförande i
A. Johnson & Co.

1883. Räddar Avesta jernverk
Avesta Jernverk i kris. Vid
rekonstruktionen blir A. Johnson & Co
delägare.

1988. Satsning på konsumenthandel
Saba Gruppen förvärvas med bland
andra Åhléns, Dagab, Hemköp, B&W och
Saba Trading. A. Johnson & Co byter
namn till Axel Johnson.

1890. Rederiaktiebolaget
Nordstjernan grundas
Ångfartyget Annie Thérèse, döpt efter
grundarens hustru, blir rederiets första
fartyg. Grunden till Johnson Line läggs.
1910. Generalkonsuln tar över
Axel Johnson avlider och hans äldste son
Axel Ax:son Johnson, även kallad
Generalkonsuln, tar över.
1928. Oljeraffinaderi och vägbolag
Axel Ax:son Johnson bygger
Skandinaviens första oljeraffinaderi i
Nynäshamn för att förse fartygen med
diesel. Asfalt och vägbolag förvärvas för
att tillvarata nya affärsmöjligheter.
1958. Tredje generationen tar över
Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson
avlider och lämnar efter sig över 100
bolag. Nordstjernan blir stiftelseägt och
tillförs huvuddelen av Johnsonkoncernen.
Sonen Axel Ax:son Johnson, även kallad
Bergsingenjören, tar över som
koncernchef i Nordstjernan och i
handelsbolaget A. Johnson & Co.

1990. ”Det goda företaget”
Antonia instiftar begreppet med fokus på
kvalitet, miljö och hälsa.
1993. Stiftelse för miljö och utveckling
Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för
Miljö och Utveckling bildas.
1999. Investerar i tillväxtföretag
Novax bildas och blir plattformen för
investeringar i tillväxtföretag som Filippa
K, RCO, Academic Work och ApoEx.

2000. Axfood tar form
Axfood bildas genom sammanslagningar
av Hemköpskedjan, Dagab och
D-gruppen. Willys expansion startar och
blir en rikstäckande kedja.

2001. AxFast blir systerkoncern
Fastighetsbolaget AxFast köps ut ur Axel
Johnson och blir en framgångsrik
systerkoncern.

2005. Fjärde och femte generationen
Två generationer arbetar tillsammans
med att utveckla koncernen.
2006. Nya förvärv
Axel Johnson International köper en rad
teknikhandelsföretag. Axel Johnson blir
huvudägare i Mekonomen Group. Svensk
Bevakningstjänst blir ett helägt
koncernbolag till Axel Johnson.
2013. Mångfaldsprogrammet
Axelerate initieras
Satsningen ska öka mångfalden i ledande
positioner inom hela Axel Johnsonkoncernen.
2015. Caroline Berg blir ordförande
Caroline Berg, femte generationen, tar
över ordförandeklubban i Axel Johnson.
2016. Digitala satsningar i fokus
120 digitala projekt genomförs i bolagen.
Ägarandelen i Mekonomen säljs. Ökat
ägande, till 25 procent, i Dustin.
Lorem ipsum kvant

1971. Antonia börjar
Axel Ax:son Johnsons dotter Antonia
börjar arbeta i firman.
1979. Ny vd
Göran Ennerfelt blir vd efter
Bergsingenjören Axel Ax:son
Johnson.

Femte generationen:
Caroline Berg blir
ordförande 2015
Fjärde generationen: Affärskvinnan
1982 – Under Antonias tid har Axel
Johnson-koncernen omvandlats till en
av Sveriges ledande handelskoncerner.
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Axel Johnson är en av fyra fristående koncerner
inom Axel Johnson Gruppen. De övriga är amerikanska
Axel Johnson Inc., svenska fastighetsföretaget AxFast AB
och kapitalförvaltningsföretaget AltoCumulus AB.

AXEL JOHNSON AB

Bygger och utvecklar verksamheter inom
handel och tjänster. I koncernen ingår
följande bolag:

 Axel Johnson International
är en teknikhandelsgrupp som förvärvar,
bygger och utvecklar företag som
tillhandahåller produkter och tjänster till
industriföretag.
 Axfood
är ett av Sveriges ledande bolag
inom dagligvaruhandeln, som levererar
bra och hållbar mat.
 Dustin
är en av Nordens ledande
återförsäljare av IT-produkter med
tillhörande tjänster.
 KICKS
är Nordens ledande skönhetskedja
och erbjuder ett helhetskoncept med
skönhetsprodukter inom makeup, doft,
hudvård och hårvård.
 Martin & Servera
är Sveriges ledande restauranggrossist,
och levererar dagligen drycker, färskvaror,
livsmedel, utrustning, tjänster och
kunskap till restauranger och storkök.
 Novax
är en aktiv och långsiktig ägarpartner
som investerar i små- och medelstora
tillväxtbolag.
 Åhléns
är Sveriges ledande varuhuskedja
med skönhet, inredning och
mode under ett och samma tak.
 Våra mindre entreprenörsbolag
Genom D-Ax investerar vi i digitala
start-up-bolag, främst inom mat och
handel. Totalt har Axel Johnson delägande
i sex start-up-bolag. Dessutom är vi
huvudägare i Amazing Brands, som
utvecklar och säljer produkter inom
kosmetik, doft och hygien. Vi är också
delägare i Mitt Liv, som är ett icke
vinstdrivande företag som genom
mentorskap, utbildning och rekrytering
arbetar för ett inkluderande samhälle och
en arbetsmarknad som värdesätter
mångfald.

AXEL JOHNSON INC.

AXFAST AB

Produkter och tjänster inom energi,
industri, miljö och medicinsk sektor i
Nordamerika. I koncernen ingår följande
bolag:

Fastighetsbolag specialiserad på
fastigheter för handel och logistik i Sverige
samt kontorsfastigheter i Stockholm.

 HighRes Biosolutions
är ledande inom design och konstruktion
av innovativa robotsystem och laboratorieartiklar som används av läkemedels-,
bioteknik- och akademiska forskningslaboratorier.

Arbetar med kapitalförvaltning
och har kontor i Stockholm och
Luxemburg.

ALTOCUMULUS AB

 Cadence
är en ledande kontraktstillverkare på
den medicintekniska marknaden vars
varumärken är kända för sin höga
prestanda och tillförlitlighet.
 ConforMIS
är ett medicintekniskt företag med fokus
inom ortopediska implantat.
 Kinetico Incorporated
producerar och säljer vattenreningsprodukter, både kommersiella och för
bostäder.
 Mountain Lumber
fokuserar på återanvändning av
återvunnet trä i produktionen av bostäder.
 Parkson Corporation
producerar och distribuerar system och
produkter för kommunal och industriell
vattenrening.
 Skjodt-Barrett
producerar världsledande mat- och
förpackningslösningar
 Sprague Operating Resources LLC
distribuerar och hanterar energiråvaror
och bulkgods via egna terminaler i nordöstra USA.
 Walk2Campus
är ett fastighetsbolag som förvärvar och
förvaltar bostäder i anslutning till
universitet och högskolor.

NORDSTJERNAN AB
Nordstjernan är ett familjekontrollerat
investeringsföretag, som genom aktivt
ägande i nordiska företag ska skapa
långsiktig, god värdetillväxt. Nordstjernans
noterade innehav är Attendo, Bonava,
Ekornes, NCC, Nobia, Ramirent och
Swedol. De onoterade innehaven är Dacke
Industri, Etac, Rosti, Salcomp och
Wingroup. Övriga bolag är Active Biotech,
Designonline, KMT, Lifco, LLENTAB och
Pricerunner. Axel Johnson Gruppens
ägarandel i Nordstjernan uppgår till
6 procent.

AXFOUNDATION
En fristående icke-vinstdrivande
verksamhet som arbetar konkret och
praktiskt för ett miljömässigt och socialt
hållbart samhälle. www.axfoundation.se.

Framtidens
..
kundmote

2

AXEL JOHNSON – FRAMTIDENS KUNDMÖTE

Framtidens
..
kundmote

AXEL JOHNSON – FRAMTIDENS KUNDMÖTE

3
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INTRODUKTION

Handeln har alltid givit kunden det den vill ha. Och det gäller även
fortsättningsvis. Men det räcker inte. Ska vi som handelsverksamhet vara ledande krävs något mer. Då ska vi ge kunden
det den behöver på ett sätt som han eller hon inte förstår att man
kan begära. Vi kommer behöva ligga före kunden, lära av kunden
och lära kunden, och hela tiden förbättra våra erbjudanden.

I vår nya hållbara affärsstrategi är ett av målområdena Värdefullt kunderbjudande. Dessutom har vi
som grundläggande värdering att sätta kunden
främst. Vi vet hur viktigt kundmötet är för att vinna
kunden. Och kundmötet är under förändring.
Handeln kommer att förändras mer de kommande tio
åren än de senaste hundra åren, och de absolut
största drivkrafterna för denna förändring är
teknologi/digitalisering och hållbarhet.
Vi ser hur marknaderna för varor och tjänster
utvecklas mot några få dominerande giganter med
enorma utbud och låga priser som ställs mot allt fler
mindre nischspelare som försöker äta de storas kaka
med nya erbjudanden och mer emotionella varumärken. Gigantiska massmarknadsspelare mot gigantiskt
många nischspelare.
I marknadsföringsspråk blir var och av oss som
kund ”segment of one” – vi begär att bli behandlade
unikt och personligt. Vi accepterar inte att sorteras in
i beteenden som handlaren bestämmer. Jag som kund
har makten. Om du som handlare inte kan leverera
hittar jag någon annan som kan. Förut – innan
digitaliseringen – var det inte möjligt eftersom
marknader var lokala. Men idag finns det alltid någon
annan som är minst lika bra, någonstans i världen,
åtminstone på det som är viktigt för mig just nu.
Kunden är illojal, och handlaren måste vinna kunden
varje minut.
Kunden kan vinnas på flera sätt. Pris och bekvämlighet kommer att vara avgörande. Om jag med en
googling kan se att en handlare är mycket dyrare
kommer jag inte handla där. Samma med bekvämlighet: jag vill ha varan på mina villkor, det vill säga: hem,
i handen – eller kanske levererad till den parkerade
bilen eller till krogen. Men detta är inte den enda
kampen. Den andra är kampen om kundens hjärta.
Forskning visar att företag och varumärken som
skapar löften om känslor och livsförändring skapar
större värde och större varumärkeslojalitet. På många
sätt handlar det om att vara mänsklig. Att leverera på
något större än enbart varans funktionalitet.
Bara handelsverksamheter som förstår hur
framtidens kundmöte förändras kommer att klara sig.
Det finns många olika sätt att beskriva detta på. Vi
har valt följande:
Kundmötet i hemmet. Förut mötte vi kunderna i
våra butiker. Nu möter vi dem i deras hem. E-handelssajten, produktförpackningarna och varuleveranserna kan många gånger vara de enda kontakterna med
kunden. Då krävs det att dessa möten blir upplevelser,

att de inte blir trösklar eller hinder på vägen mot
kundens emotionella tillfredsställelse att få använda
varan.
Det ständigt pågående kundmötet. När handeln
hade makten tvingade man in kunden i en kundresa
från det att kunden fick köpintention – ”Jag vill ha en
skjorta – jag går till en butik”. Idag är kunden i
ständigt köpläge och kan gå ut och in i kundresor.
Handeln blir helt sömlös – tänk en imaginär varukorg
som jag kan fylla på och ändra var och när jag vill,
såväl digitalt som fysiskt, tar beslut hur jag vill, och
som levereras exakt när och dit jag vill.

Vi accepterar inte att sorteras in i
beteenden som handlaren
bestämmer. Jag som kund har
makten. Om du som handlare inte
kan leverera hittar jag någon annan
som kan.

Det utvecklande kundmötet. Genom att se kunder
som människor som söker lösningar på hur de ska leva
sina liv bättre, kan vi som handelsföretag spela en
viktig roll. Vi kan med all vår kunskap och passion
hjälpa kunderna göra bättre val, både för sig själva,
för andra människor och för miljön. Handeln blir då
ett sätt att utvecklas som människa, och vi får
möjlighet att skapa partnerskap med kunden i denna
strävan.
Mia Brunell Livfors
Vd och koncernchef Axel Johnson
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I HEMMET
FRÅN HANDELSFÖRETAG TILL
LOGISTIKFÖRETAG
Leveransen, postemballaget och produktförpackningen får en större betydelse för relationen med
kunden. En konsekvens av det är att handelsföretag i
högre grad förvandlas till logistikföretag – de spelare
som kan skapa en effektiv logistikkedja kan sedan
fylla logistikflödet med vilka produkter som helst.
Handeln har länge fokuserat på hur man kan lösa
problemet med den sista kilometern från logistikhubbar till konsumenternas hem. Idag är dock nästan
hälften av svenska konsumenter missnöjda med
leveranser från nätbutiker. Och missnöjda kunder
tenderar att byta butik, oberoende av om det är den
externa distributören som orsakat problemet.
Samtidigt som konsumenterna har högre förväntningar på leveransen, så finns det en prispress nedåt
mot gratis leveranser, vilket gör det svårt att skapa
mer flexibla leveranslösningar som samtidigt är
effektiva. Ingen aktör har ännu knäckt nöten om
leveranserna, men vi ser många experiment med olika

Idag är knappt hälften av svenska
konsumenter missnöjda med
leveranser från nätbutiker, och
missnöjda kunder tenderar att byta
butik, oberoende av om det är den
externa distributören som orsakat
problemet.

Möjligt framtida kundmöte
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I den fysiska affärsmodellen samlas alla typer av möten till
butiken. I den digitala sker mötet i kundens hem: först online, i
och med köp, sedan fysiskt, när varan levereras. Det ställer
helt andra krav på handlarna.

lösningar. De största handelsaktörerna globalt,
Alibaba, Amazon och Walmart, investerar alla stort i
logistik och sköter en stor del av sina leveranser
själva. För Amazons del handlar det om att hantera
växande logistikkostnader, men också att bygga en
plattform som de kan kontrollera, skala upp och hitta
alternativa intäktsströmmar genom. Både Alibaba
och Amazon erbjuder logistiktjänster även för andra
företag. Amazons och Alibabas erbjudande av
leveranstjänster för andra företag är ett exempel på
samarbete kring leveranser, men vi kommer sannolikt
få se hur mindre spelare samarbetar med varandra
för att tillsammans uppnå tillräckliga volymer och
därmed erbjuda flexibla och effektiva leveranser.

MER FLEXIBLA LEVERANSER I
TÄTBEFOLKADE MILJÖER
I urbana miljöer testas cykelleveranser för kortare,
tidskritiska leveranser. Urbana lager är en annan
lösning för mer flexibla leveranser. Ibland handlar det
om att använda butikerna som ett lager för
online-handeln, ibland om att experimentera med
olika upphämtningsstationer som utplacerade skåp
på centrala platser. Ett problem med hemleveranser
är risken att inte få tag i mottagaren. Brittiska
paketleverantören DPD försöker lösa det genom att
möjliggöra bättre kommunikation mellan chaufförer

och mottagare. Genom en app kan mottagaren få
information om chaufförens rutt och också lägga in
information om var paket kan lämnas. I framtiden
hoppas handlare kunna leverera produkter även
utanför mottagarnas hem baserat på kundens
position i stunden.

FÖRPACKNINGEN SOM
KOMMUNIKATIONSKANAL
Medan logistik och leverans får stor uppmärksamhet av alla retail-aktörer, är det få som ännu börjat
uppmärksamma vad online-handeln kan innebära för
förpackningar. Idag är produktförpackningar
designade för att attrahera köpare i en butiksmiljö,
men när konsumenterna istället möter förpackningen
i sitt hem ställs andra krav på förpackningsdesignen.
Sannolikt kommer vi i framtiden se olika förpackningar för olika kanaler.
Förpackningar som är anpassade för ett kundmöte
i hemmet kan i vissa fall bli avskalade eftersom de inte
behöver attrahera uppmärksamhet på hyllan, men de
kan även bli mer väldesignade för att passa in i
konsumenternas hem eller för att fungera som en
kommunikationskanal i konsumenternas hem.
Men produktförpackningarna är inte det enda
fönstret för att skapa ett kundmöte i hemmet. Även
postförpackningen kan fungera som en möjlighet att
överträffa konsumenternas förväntan. Hälften av
konsumenterna uppger att en positiv upplevelse av
postförpackningen ökar sannolikheten för återköp
och 4 av 10 är villiga att dela bilder på unika förpackningar i sociala medier. I takt med att unboxingvideon har blivit ett fenomen på bland annat YouTube
ökar möjligheten att använda postförpackningarna
som ett sätt att kommunicera inte enbart med den
individuella konsumenten utan även med potentiella
kunder. 2014 samlade unboxing-videon sammanlagt
en miljard tittningar på YouTube och 2015 ökade
antalet videoklipp som visar konsumenter som
öppnar postpaket med 50 procent.
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Att handla har upphört att vara en separat aktivitet, med en
tydlig början och slut som tog plats på en specifik plats. Idag kan
ett kundmöte ske var helst kunden befinner sig och shoppingen
kan inledas, pausas, och fortsättas otaliga gånger.

Tre av fyra svenska konsumenter använder idag
sina mobiler som verktyg när de handlar, antingen för
att söka inspiration, göra research eller genomföra
köp. Eftersom mobilen ofta används parallellt med
andra aktiviteter har shopping blivit ständigt
närvarande. En kundkorg i mobilen kan fyllas
samtidigt som konsumenten ser på tv, för att sedan
överges för att eventuellt återupptas i ett senare
skede. Som en konsekvens ser vi hur shopping i högre
grad bäddas in i de kanaler där konsumenterna redan
befinner sig. Målet är att minska friktionen så mycket
att vi når one-click shopping där konsumenter kan gå
från tanke till köp på ett klick.

INBÄDDAD SHOPPING
Olika typer av medieinnehåll, oberoende om det
handlar om artiklar i inredningsmagasin, tv-serier
eller postorderkataloger, har länge spelat en avgörande roll för att inspirera konsumenterna. Däremot har
vägen från att konsumera detta innehåll till att konsumera varor varit lång. Så kallat shoppable content
löser detta, genom att man bäddar in shopping i
medieinnehållet och gör det möjligt att göra inköp
direkt eller åtminstone enkelt bli refererad till en
produktsida för att fullborda köpet.
Idag experimenterar både mediebolag, sociala
medie-plattformar, online-handlare, bloggare och
sökmotorer med att minska steget från medieinnehåll
till köp.
Instagram öppnade i september 2015 upp möjligheten för annonser och har sedan dess fått 200 000
annonsörer. Sextio procent av användarna säger att
de använder kanalen för att få information och
inspiration om produkter. Hittills har det dock varit
svårt att länka ut från Instagram, men nu görs

AXEL JOHNSON – FRAMTIDENS KUNDMÖTE
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experiment som gör det möjligt att tagga produkter
för att bli hänvisad direkt till webbshoppen.
I dagsläget handlar de flesta shoppable contentlösningar om att bädda in länkar till existerande
webbutiker i inspirerande material, men i framtiden
kommer vi få se allt fler lösningar som gör det möjligt
att genomföra köpen utan att sluta konsumera
innehållet.

AUTOMATISERAD KONSUMTION
En effekt av digitaliseringen är att konsumenter
blivit mer benägna att betala för tillgången till
produkter och tjänster, istället för att betala styckepris för enskilda varor. Dagens konsumenter prenumererar på musik, tv-serier och ljudböcker, och har
därmed även blivit mer öppna för att prenumerera på
fysiska produkter. Vi ser hur flera aktörer arbetar
med att automatisera konsumtionen. I vissa fall
handlar det om att förenkla återköpsprocessen för
konsumtionsvaror som köps frekvent och i andra fall
om att prenumerera på inspiration.
Redan idag finns en rad olika aktörer som erbjuder
prenumerationstjänster på vardagsartiklar som
tvättmedel, rakblad, linser, underkläder och hudvårdsprodukter. Med den teknologiska utvecklingen
blir det än enklare. Amazon Dash – fysiska knappar
som gör det möjligt för konsumenten att med ett
knapptryck göra en beställning på den specificerade
produkten via Amazon – växer kraftigt och antalet
order har under det senaste året femdubblats, enligt
Amazon. Just nu finns 60 varumärken anslutna och
Amazon kommer använda informationen för att förutspå konsumenternas behov och effektivisera sin
logistik.

stå sig i konkurrensen måste flaskhalsar som skapar
frustration för konsumenterna byggas bort, och
handlarna måste erbjuda en mer smidig upplevelse för
att inte förlora kunderna till en konkurrerande
näthandel. Idag har 25 procent av amerikanerna
handlat online samtidigt som de befann sig i en fysisk
butik, vilket ger en hänvisning om flaskhalsarna som
finns i dagens fysiska butiker. Idag experimenterar
flera företag med olika tekniska lösningar för att
förbättra butiksupplevelsen och rationalisera bort
arbetsmoment som inte är värdeskapande för
kunden. Amazon kommer under 2017 lansera sin
första butik som saknar både utcheckningsstationer
och kassor. Konceptet under namnet Amazon Go
bygger på RFID-teknik som identifierar vilka produkter som köps och betalningen dras från konsumentens
Amazon-konto. Just nu testas en beta-version av
butiken innan den öppnas för allmänheten.

En kundkorg i mobilen kan
fyllas samtidigt som konsumenten
ser på tv, för att sedan överges
för att eventuellt återupptas i ett
senare skede.

FRIKTIONSFRI FYSISK SHOPPING
Online-handelns strävan efter att minska friktionen för konsumenterna för att möjliggöra en
ständigt pågående shoppingupplevelse innebär en
stor utmaning för fysiska butiker som har svårt att
tävla med näthandelns bekvämlighet. För att kunna

Varför betala i
kassan?

Sömlös handel är KICKS program för att
möta den framtida kundens behov. Som
kund ska man få tillgång till samma
information, vägledning, inspiration samt
erbjudas mervärden oavsett om man handlar
i butik, online eller via mobilen. Bärbara
kassor i butik är första steget i att leverera
det framtida kundmötet.
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Utvecklande

Kunder använder sin plånbok som verktyg för att göra livet
bättre. De vill att varorna och tjänsterna ska lösa problem i
vardagen, och samtidigt ge dem möjlighet att bli bättre
människor. Därför handlar hållbarhetsarbetet inte bara om
att säkra produktionen utan också om att inspirera
konsumenter till bättre val.
FÖRETAGEN SOM FÖRFLYTTAR KONSUMENTEN
Av de stora detaljhandelsföretagen i Sverige
arbetar över nittio procent med hållbarhet. Samtidigt är det ett fåtal av företagen som arbetar med
att guida kunderna i hur de kan leva mer hållbart;
enbart tre av tio arbetar med detta. Bara en av fem
konsumenter anser att de får tillräckligt mycket
information om företagens hållbarhetsarbete.
Att erbjuda hållbara produkter och tjänster är
bara första steget. I allt högre grad kommer företag
att driva konsumenterna framför sig snarare än
tvärtom, som ett sätt att skapa ”rätt” efterfrågan.
Företagen vill helt enkelt gå in ett partnerskap med
kunden med syftet att påverka konsumenternas
beteende mot ett hälsosammare och mer hållbart
liv. Exemplen är många: spelutvecklare som utvecklar spel som hjälper barn att röra mer på sig,
fastighetsägare utvecklar kontorsmiljöer som syftar
till att få medarbetarna att röra sig mer,

banker som hjälper konsumenter att hantera sin
ekonomi genom automatisk budgetering.

ATT HJÄLPA KUNDEN FÖRÄNDRA SIG
Kunder vill ofta förändra sig – oavsett om det är
för att tjäna pengar, tid eller värna miljön – men vet
inte alltid hur de ska göra. Åhléns Bra Val är ett
exempel på produkter som tydligt märkts ut för att
tydliggöra nyttan för kunden. En stor förändring
som nu drivs av allt fler företag är inom den så
kallade delningsekonomin: att erbjuda kunder
möjlighet att nyttja snarare än att äga. Detta gör att
kunden betalar enbart för användandet, att de
enklare kan ta del av olika varor och tjänster som
annars kanske varit för dyra, och att vårt samlade
resursutnyttjande maximeras. Filippa K:s satsning
på att hyra ut kläder från vår- och sommarkollektionen 2016 – ”Lease the look” – var en sådan satsning,
då de lät kunder hyra plagg under fyra dagar.
NYA CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER
Filippa K har även kommit långt i ett att utveckla
en cirkulär affärsmodell. Det handlar om att gå från
ett linjärt resursuttag – utvinna råvara till slänga på
tippen – till ett cirkulärt, där material som använts i
produkten återvänder till produktion efter att
produktens livslängd är slut. Att undvika avfall,
skapa återvinningsbara produkter, minimera
resursåtgång, välja hållbara material och att ha en
transparent leverantörskedja är alla viktiga
komponenter i den cirkulära ekonomin. I denna
cirkel är även konsumentens beteende avgörande.
Dels gäller det att få konsumenten att återvinna
plaggen, men ännu hellre skydda och bevara dem för
att de ska hålla längre.

 Willys hjälper kunder handla och laga mat utan svinn
Slängd mat är slängda pengar och onödig påverkan på
miljön. En svensk konsument slänger i snitt 75 kilo mat per år.
Som tur är kan man med små, enkla medel minska sitt
matsvinn. Willys hjälper kunderna förändra sitt beteende, både
i butiken och hemma, genom tips på hur man kan handla
smartare och laga smartare. Svinnsmart, helt enkelt.
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