
Axel Johnson AB är ett familjeföretag som 
arbetar med handel och handelsrelaterade tjänster. 
Koncernen är en fantastisk blandning  
av gammalt och nytt, nutid och historia,  
nyfikenhet och erfarenhet, långsiktighet och 
otålighet. Följ tråden genom våra olika  
verksamheter – välkommen till vår värld!
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Det krävs en öppenhet att våga se och en nyfikenhet att våga 
testa idéer, uppslag och upptåg, men också modet att iskallt 
beräkna risker och ständigt verka med en känsla av fara. För-
stå ekonomisk och kommersiell volatilitet och agera snabbare 
än konkurrenterna. Inse att girighet finns. Hålla en utstakad 
linje. Någonstans har resan börjat. 

Bland min barndoms minnen finns en skarpt belyst bild. 
Jag var fem år, på båtresa med mina föräldrar i Sydamerika 
för att marknadsföra Johnsonlinjens senaste lastfartyg och 
fraktservice. 

Punta Arenas – en hamnstad längst söderut i Patagonien 
vid Magellans sund på Sydamerikas sydspets. Jag stod i skarpt 
solljus vid relingen och såg en indiankvinna med sitt barn 
närma sig oss på redden i en roddbåt. 

Hon lyfte upp de varor hon hade med sig att sälja. Som 
betalning ville hon ha min vita solhatt, som hon pekade på. 
Jag tog av den och slängde ner den. 

Mamman satte den på sitt barns huvud, i utbyte fick jag 
ett halsband av snäckor. Min fina hatt fick en ny ägare, vi 
hade gripit in i varandras liv – och jag hade gjort min första 
affär. Bilden etsade sig fast.

I denna lilla barndomsbild finns mycket av handelns 
essens och symbolspråk. Här finns marknaden, där utbud och 
behov möts i ett avslut. Här finns kommersialism, som 
utvecklas i samspel med kultur, ej i motsats. Här finns det 

Affärer byggs och utvecklas med äventyrens 
utvecklingskraft och erfarenheternas visdom. 
Som ägare och företagare under en lång tid 
med skiftande förtecken har jag lärt mig 
mycket – ofta brutalt – om företagandets över-

levnad – och utvecklingsstrategier.

AntoniA Ax:son Johnson,

ordförAnde Axel Johnson Ab

 
affären och 
det mänsklIga  

mötet

den goda
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mänskliga mötet, ingripandet, den ömsesidiga påverkan.
Sedan tjugo år tillbaka har jag reflekterat över företagandets 

förändringskraft och alldeles särskilt över handelsföretagets mening 
och färdriktning. Min övertygelse har inte förändrats.

Den understryker att ingen kraft i samhället kan så genom-
gripande förändra människors vardag som företagets. 

Vad vi – ”företagsfolket” – gör, vad vi förmedlar genom de 
varor och tjänster vi säljer, vad vi ansvarar för genom grundvärde-
ringar som kvalitets- eller miljölöften griper in, påverkar, irriterar 
eller inspirerar. I dessa dagliga möten med våra leverantörer och 
kunder lyssnar vi och vill bli lyssnade till. 

Vi gör det för den goda affärens skull men vi gör det också för 
det mänskliga mötet. Människors möten må ibland vara flyktiga 
men kan ändå ”vara befrielse nog”. Eller som Hjalmar Gullberg, 
poeten, uttryckte det: 

”Byta ett ord eller två 
gjorde det lätt att gå. 
Alla människors möte 
borde vara så.” 

Det är en viktig iakttagelse för en handelns person att begrunda.
Det år som nu avslutats har åter belyst Axel Johnson-koncernens 
utvecklingsriktning. Affärer har byggts och omvandlats. Envist, 
uthålligt och långsiktigt. En ny ledning har tagit form. Den har 

uppdaterat och format visioner och strategier. 
Nya äventyr har påbörjats men med erfarenheternas och vis-

domens förtecken. Vår övertygelse om familjeföretagets – nu i 
fjärde och femte generationen – fördelar har förstärkts i ryckig-
hetens finansiella marknader. 

Samsyn och goda resultat har präglat året. Entusiasm och 
hårt arbete bland skickliga medarbetare har fått det att hända. 
Avstampet är taget. 

Stockholm i februari 2008

Antonia Ax:son Johnson,
ordförande

”Envist, uthålligt och 
långsiktigt.”

axel johnson ägarord

mötet
”Byta ett ord eller två

gjorde det lätt att gå.

Alla människors möte

borde vara så.”

                Hjalmar Gullberg



axel johnson vd har ordet

Det har varit ett år med goda förutsättningar för våra verksam-
heter inom såväl konsument- som företagshandel. De investeringar 
som gjordes under inledningen av 2000-talet i förbättrade kund-
erbjudanden, förvärv av nya verksamheter och utbildning för våra 
medarbetare fortsatte att ge utdelning och 2007 blev vårt mest 
framgångsrika år hittills. 

Om 2007 ska sammanfattas i ett ord för Axel Johnson-koncernen blir det förändringsrikt. Grunden 
för all framgång är att vi lyckas utveckla och bygga vidare våra verksamheter på ett lönsamt sätt. 
En förutsättning för att ligga i framkant av utvecklingen och skapa långsiktigt hållbara affärer är 
att ständigt våga förändras och tänka nytt. I årsredovisningen presenterar vi några exempel på 

förändringskraft. Vill du veta vad Axel Johnson AB är och står för – läs dessa berättelser! 

en sammanfattnIng av året som gått

 
förändring

ett år rikt på
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med helikopter ut till en oljeplattform i Nordsjön. När du är på 
väg till jobbet levererar Mekonomen över-natten-beställda reserv-
delar till 778 bilverkstäder och när du sitter och äter middag är 
Åhléns City i Stockholm fortfarande öppet ett par timmar till. Vi 
finns för våra kunder! Vi vill vara ledande i det vi gör och vi vill 
vara bättre än våra konkurrenter. Det skapar grunden för lönsam 
tillväxt och satsningar framåt. Våra skickliga medarbetare är en 
förutsättning för vår framgång och framtid. Det är mycket gläd-
jande att Åhlénsgruppen fick ta emot priset som Årets kompetens-
företag 2007. Vi ser även ett stort ansvar i att ytterligare förstärka 
vårt arbete med hållbar utveckling inom samtliga av våra verksam-
heter  – vi kan göra mycket mer – viljan finns där och vi förbättrar 
oss hela tiden.

Samtliga koncernbolag nådde goda resultat. Axfood uppvisade 
en fortsatt högklassig lönsamhet. Omsättningstillväxten lämnar 
mer att önska, men avslutningen av året blev positiv. Åhlénsgrup-
pens omsättning ökade med 4 procent och 42 nya varuhus och 
butiker öppnades med Finland som ny marknad för Kicks. Servera 
fortsatte att växa kraftigt, ökade sin omsättning med 11 procent 
och stärkte ytterligare sin position på marknaden. Axel Johnson 
International växte såväl organiskt som genom ett antal förvärv. 

Novax investerade i flera intressanta bolag med tillväxtpoten-
tial. Svensk BevakningsTjänst tog många nya kontrakt och ökade 
sin omsättning med 26 procent. Mekonomen uppvisade en god 
omsättningstillväxt och befäste sin marknadsledande position. Vi 
startade och förvärvade ett antal nya verksamheter under året. 
Sammanlagt fick vi 1 000 nya medarbetare. Välkomna till oss – ni 
kommer att ge oss inspiration och växtkraft! Totalt investerade vi 
en halv miljard kr i förvärv och nära en miljard kr i existerande 
verksamheter.

Under 2008 finns utrymme för ytterligare utveckling och för-
bättring. Vi vet att vår om värld kommer att fortsätta att förändras, 
konkurrensen kommer att öka och förväntningarna från våra kun-
der stiga. Det som inte kommer att bli annorlunda är att vi även 
under 2008 kommer att sätta kunden främst. Förändring och höjda 
krav är en av våra drivkrafter. Vi vill fortsätta att växa organiskt – 
det yttersta beviset på att våra kunder är nöjda med det vi gör.

Vår koncern har inte stängt en enda dag om året. När jag 
skriver dessa rader har vi redan under det nya året mött över 50 
miljoner kunder. När du ligger och sover åker en väktare från 
Svensk BevakningsTjänst på ett larm från ett kontor i Malmö och 
när du vaknar till på natten håller nattskiftet på Dagab på att packa 
rullburarna med varor till Willys och Hemköp. På morgonen när 
du sätter på kaffebryggaren håller personalen i ett skolkök i Luleå 
på att förbereda dagens lunch med råvaror levererade av Servera. 
Samtidigt lyfter en leverans av lastsäkringsutrustning från Forankra 
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”Vår koncern har inte stängt 
en enda dag om året.”



”En förutsättning för att 
ligga i framkant av utveck-
lingen och skapa långsiktigt 

hållbara affärer är att 
ständigt våga förändras och 

tänka nytt.”

Under året efterträdde jag Göran Ennerfelt som vd och kon
cernchef. Görans ledarskap, under nästan 30 år, har byggt dagens 
Axel Johnson AB såväl finansiellt som kulturellt. Uppgiften är nu 
att ta över stafettpinnen och värna om den unicitet som ett familje
ägt bolag med en tydlig värdegrund och verksamhetsfokus har. 
Axel Johnson är en fantastisk blandning av gammalt och nytt – 
nutid och historia – nyfikenhet och erfarenhet – långsiktighet och 
otålighet. 

Ett varmt tack till alla kunder som givit oss sitt förtroende 
under året. Till alla kollegor – tack för fantastiska insatser och 
stort engagemang under 2007 – det är ni som är Axel Johnson
koncernen! 2008 har alla förutsättningar att bli minst lika utveck
lande och spännande – i år fyller vår koncern 135 år – förmodligen 
Sveriges piggaste 135åring! 

Stockholm i februari 2008

Fredrik Persson, 
vd och koncernchef
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Text: Jan Gradvall   Illustration: Lisa Bengtsson

Det är en av filmhistoriens mest effektfulla 
och berömda scener. Genom ett enda film-
klipp i ”2001”gör Stanley Kubrick ett hopp 
från stenåldern till rymdåldern. Det börjar 
med en bild av ett skelettben som en sten-
åldersman slänger högt upp i luften. Det 
avlånga benet övergår sedan till en svävan-
de högteknologisk rymdstation med 
samma form. Ett jump-cut på 
fyra miljoner år.

Om man just i det 
ögon blicket trycker på 
rewind på sin dvd-
spelare – och spelar 
upp samma sekvens 
baklänges – får man 
en bild av den lika 
dramatiska föränd-
ring som just nu 
äger rum inom 
handeln. 

Den globala byn

Redan på 60-talet talade 
Mars hall McLuhan om 
den globala byn. Vad som då 
var en teori har nu blivit verk-
lighet. Genom näthandeln kan vi i 
den globala byn återigen börja handla på 
samma sätt som familjen Hedenhös gjorde 
på stenåldern. Sajter som Tradera, Blocket 
och eBay har förvandlat och förminskat 
hela världsmarknaden till ett bytorg där vi 
kan strosa runt och kolla på varandras  
loppmarknader

Familjen Hedenhös, med Mamma 
Knota i spetsen, vandrade runt i byn och 
fyndade bland flintyxor och grisar. Vi 
vandrar runt med musen i den globala byn 
och fyndar bland begagnade barnvagnar  
och synthesizers. 

Allt möjliggjort genom ett teknikskifte 
vars konsekvenser ingen kunde förutse ens 
för tio år sedan. Genom internet kan vi nu 
plötsligt hoppa över hela distributionsledet. 
Och drar därmed undan mattan på flera av 

 

 
de branscher som utvecklat distribution 
till sin huvudnäring.

Titta till exempel på skivbranschen. 
Vad skivbranschen var bra på var att till-
verka cd-skivor på en fabrik i Holland och 
sedan köra dem med lastbilar till varje 
varuhus i hela det avlånga Sverige.

Det var så Sverige konsumerade till 
exempel ”Born in the USA” men det är 
inte så Sverige konsumerar Bruce Spring-

stens senaste album ”Magic”. Nu räcker 
det med ett par klick med musen för att 
både få köpa och höra albumet. Och last-
bilarna behövs inte längre.

InDIvIDen I fokus

Vi befinner oss just nu mitt i ett medialt  
och ekonomiskt brytningsskede. Time 

Magazine utnämnde i fjol ”You” 
till årets person. I den nya medie-

branschen på 2000-talet, som 
domineras av Facebook, My-

Space och Youtube, är det 
verkligen du/jag/vi som 
har den största makten. 

Att amatörerna för 
första gången har möj-
lighet att konkurrera 
med de professionella på 
lika villkor innebär av-
görande förändringar för 

alla som jobbar med han-
del och kommunikation. 

Vad som gäller för ditt 
arbete och din bransch i dag 

kan vara helt förändrat i morgon 
bitti. Något som blivit påtagligt 

inte minst i min egen bransch. En 
anledning till att så många äldre journalister 
är så kritiska till fenomenet bloggar är att 
det hotar deras egna positioner. Och, på 
längre sikt, deras jobb.

Hur kunde det bli så här? Och hur 
kunde det gå så snabbt?

Ett avgörande datum är den 1 juni 
1999. Det var då Napster släpptes lös på 
nätet. Den amerikanske studenten Shawn 
Fanning skapade en fildelningssajt med 
syfte att göra det lättare för honom själv 
att låna och byta favoritmusik med sina 
kompisar. För varför hålla på och låna 

den globala byn

Jan Gradvall är  
krönikör i några av Sveriges mest 
lästa affärs- och månadstidningar. 
Han skriver mestadels om media, 

populärkultur och musik. Här tar han dig 
med på en resa i handelns nya magiska värld  

och visar på förändrings kraften i 
den globala byn, där 

du bestämmer.
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skivor och spela in kassettband när man i 
stället kunde göra allt enklare och roligare 
vid datorn?

Vad ingen hade tänkt på – knappast 
heller Shawn Fanning själv – var att inter-
net plötsligt gjorde det möjligt att inte 
bara ha kontakt med ett 20-tal kompisar, 
utan ett 20-tal miljoner kompisar. 

Ett halvår efter att han presenterat sin 
revolutionerande uppfinning 1999 svarade 
den amerikanska skivindustrin med att 
stämma den då 19-årige studenten på 
mångmiljonbelopp. Dramaturgin var för-
ödande för skivindustrin men perfekt för 
media. Goliat hade gett sig på David. Och 
Napster som varumärke blev plötsligt känt 
över hela världen.

mIljarDärerna I sIlIcon valley

Att just Napster försvann ganska snabbt 
hjälpte inte. Slussportarna hade oåterkal-
leligen öppnats. Det kommer hela tiden 
fram nya idéer, det kommer hela tiden fram 
nya Shawn Fannings.

Tidningen Rolling Stone hade i 
nov ember 2006 ett reportage om ”The 
Baby Billionaires”, ett tiotal 20-åringar 
(och några som just fyllt 30) i Silicon Val-
ley som just nu har världens framtid i sina 
händer.

Eftersom alla dessa unga tekniska 
genier befinner sig i samma situation har 
de beslutat sig för att träffas på regelbundna 
möten. På bilden i tidningen spelar de 
biljard på en bar.

Brödraskapet i Silicon Valley träffas 

ungefär var tredje vecka. Varje möte 
inleds med samma ritual. Alla plockar 
ur sina mobilbatterier och dunkar dem i 
bordet. ”Jag antar att vi bara kunde 
stänga av våra telefoner”, säger Mark 
Zuckerberg till Rolling Stone. ”Men på 
det här sättet blir det 
mer av ett state-
ment.”

Mark Zucker-
berg är 23 år. Det är 
han som ligger 
bakom fenome-
net Facebook. 
Både Yahoo och 
Google har gett mil-
jardbud för att köpa 
hans företag, men Zucker-
berg vill inte sälja och vet inte 
hur han ska hantera situationen. 
Efter mycket övervägande sålde 
han i oktober 2007 1,6  procent av 
företaget till Microsoft för 246 miljoner 
dollar (för 1,6  procent!) men resten har 
han – än så länge – behållit själv.

I reportaget skildras det hur han 
oförmögen att sova nattetid åker runt på 
gatorna i Palo Alto med alfanördbandet 
Weezer i bilstereon som enda sällskap och 
funderar på vad han ska göra av sitt liv. De 
enda som förstår hans situation är hans 
jämnåriga vänner runt biljardbordet i 
Silicon Valley. 

Här finns även Bram Cohen, 32 år, 
mannen bakom det ledande fildelarpro-
grammet BitTorrent som i dag har över 70 

den globala byn: en artIkel av jan gradvall

Dramaturgin var förödande för 
skivindustrin men perfekt för media. 
Goliat hade gett sig på David. 
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miljoner användare. Bram Cohen är en 
punkare från New York som lider av en lät-
tare form av Aspergers syndrom. Som barn 
kunde han lösa Rubiks kub på en halvtim-
me. I dag gör han det på två minuter.

I kretsen kring samma sällskap finns 
även Steve Chen, 29, och Chad Hurley, 30, 
som i fjol sålde sitt YouTube för 12 miljar-
der kronor. Så sent som för två år sedan var 
det ingen i Sverige som talade om YouTube. 
I dag kollar de flesta av oss filmklipp på 
YouTube, kanske flera gånger om dagen.

Vad som förenar dessa unga eldsjälarna 
är att drivkraften bakom deras uppfinningar 
inte har varit att tjäna pengar, utan att göra 
livet bekvämare, smartare och enklare för 
sig själva och sina kompisar, det vill säga 
alla datoranvändare världen över. 

Förstår man det som företagsledare 
har man även lättare att hänga med i de 
ytterligare dramatiska förändringar i han-
deln som garanterat väntar runt hörnet. 
Ingen vet exakt vad som kommer att hända 
– ingen trendanalytiker lyckades förutse 
vare sig sms eller Facebook – men vi vet att 
vinnarna blir de som erbjuder det bästa och 
enklaste valet för oss konsumenter och 
makthavare.

sunt förnuft skapar framtIDen

När jag gjort research till denna text har jag 
använt webbläsaren Firefox. Även denna är 
signerad en person vid biljardbordet, Blake 
Ross, 22. ”Vad det äldre gardet missar är att 
för oss handlar inte det här om att göra revo-
lution”, säger Blake Ross till Rolling Stone. 
”Det handlar om sunt förnuft.”

Så vad är sunt förnuft år 2008?
En viktig sak är att hålla huvudet kallt 

och utåt sett kommunicera skillnaden mel-
lan handel och konsumtion, ett ord som 
håller på att bli allt mer negativt laddat. 
Inte minst genom att begreppet ”onödig 
konsumtion” allt oftare hamnar i samma 
mening som ”skadligt för miljön”.

Men problemet i dag, nu när vi alla är 
överens om att vi måste lösa klimatfrågan, 

är att många röster hörs för att sluta impor-
tera och i stället konsumera så mycket när-
producerat som möjligt. Det låter bra på 
pappret, det kan vara en bra idé i många 
fall, men det räcker med att ta en klunk 
gotländskt vin för att inse att det inte 
funkar som generell regel.

På Handelshögskolan talar man om 
lagen om komparativa fördelar. Vad detta 
innebär är att man ska fokusera på och till-
verka och sälja det man är bäst på. Precis 
som det hade varit ineffektivt om alla i 
stenåldersbyn tillverkat samma saker är det 
lika ineffektivt om alla i den globala byn 
gör det. 

Det är mycket smartare att fokusera på 
det man kan göra billigast och bäst, vilket 
också är kärnan i hela begreppet handel.

Tittar man tillbaka i historien inser 

man att dagens varor fått sin höga kvalitet 
tack vare just handel. 1964 skrev Armen 
Alchian och William R. Allen en bok där de 
myntade en teori om att export leder till 
högre kvalitet, en teori som i dag kallas 
”The Alchian-Allen Theorem”.

Som exempel kan vi, som Wikipedia 
gör för att förklara begreppet, använda 
kaffebönor. Ponera att det finns två sorters 
kaffebönor: bönor av hög kvalitet respektive 
låg kvalitet. På hemmamarknaden kostar 
de bästa bönorna 3 dollar kilot medan de 
sämre kostar 1,5 dollar. De bästa bönorna 
kostar alltså dubbelt så mycket.

Men om man sedan exporterar båda 
bönkvaliteterna och lägger på en trans-
port på en dollar per kilo utjämnas skill-
naden. De effektiva priserna blir nu 4 dol-
lar respektive 2,5 dollar. De bästa bönorna 
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Man kan bara spekulera i hur denna totala genomskin-
lighet i konsumentledet kommer att påverka handeln, 
men vi vet alla att ingen påverkar våra val och köp så 
mycket som våra vänner.
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är nu bara 1,6 gånger dyrare, en skillnad så 
pass liten att konsumenterna tycker det är 
värt det. Och följden blir då att det i fort-
sättningen bara blir de bästa bönorna som 
går på export.

Det är det som är ”The Alchian-
Allen Theorem”. Samma effekt gör att vi 
i Sverige dricker bättre chilenskt vin än 
chilenarna, eller bättre kaliforniskt vin än 
i Kalifornien, eftersom endast de dyrare 
vinerna är värda exportkostnaderna. 

Teoremet är också känt under namnen 
”shipping the good apples out” eller ”third 
law of demand”.

Eftersom vi nu lever i den globala byn 
ska vi därför självfallet utnyttja det och 
fortsätta äta de bästa äpplen som finns 
oavsett säsong. Handel innebär inte bara 
ett utbyte av varor och tjänster, utan även 
av idéer och kontakter. Handel har varit en 
grundläggande del i människans utveckling 
och kommer att fortsätta vara det. 

beacon-effekten

Det är också detta som är den centrala tanken 
i kampanjen för Fair Trade. Det bästa 
sättet att långsiktigt hjälpa u-länder är inte 
att från ett von oben-perspektiv ge dem all-
mosor, utan att – i stället för som nu stoppa 
deras lågprisvaror i tullen – låta dem börja 
handla på lika villkor. 

Det säger en del om hur viktig handeln 
är för människans utveckling när upp-
slagsverket Nationalencyclopedin, känd 
för sina extremt kortfattade sammanfatt-

ningar, ägnar hela 13 sidor åt handel i 
alla dess former. 

En glimt av hur handeln kan komma 
att utvecklas de närmaste tio åren kan man 
få genom just Facebook. Genom en ny 
applikation kallad Beacon kan Facebook-
användare i USA nu inte bara ta del av vad 
deras kompisar gör och tycker, utan också 
vad de handlar.

Om man köper något från någon av 
de allt fler handlare som är kopplade till 
Facebook så registreras köpet – om man 
själv godkänner det – på ens egen Face-
book-sida. Om du köper något från till 
exempel Gap hamnar kassakvittots detaljer 
på din Facebook-sida, vad du köpte och 
hur mycket det kostade.

På Facebook-grundaren Mark Zuck-
ermans sida kunde man till exempel i 

mitten av augusti läsa att han just köpt en 
biobiljett till 20.15-visningen av ”American 
Gangster” på namngiven biograf.

Tillhör man den analoga generationen 
kan Beacon verka bisarrt. Varför skulle jag 
vilja tala om för mina vänner vad jag köper? 
Men titta på de 13-åringar som står och 
köar utanför Åhléns för att köpa de senaste 
modeplaggen och sedan rusar hem för att 
börja blogga om exakt vad de köpt. Som 
Bob Dylan konstaterat: The times they are 
a-changing.

Man kan bara spekulera i hur denna 
totala genomskinlighet i konsumentledet 
kommer att påverka handeln, men vi vet 
alla att ingen påverkar våra val och köp så 
mycket som våra vänner.

Beacon är en internet-uppfinning som 
i dag låter som rymdåldern, men lita på att 

den globala byn: en artIkel av jan gradvall

handel innebär inte bara ett 
utbyte av varor och tjänster 
utan även av idéer och 
kontakter. handel har varit 
en grundläggande del i män-
niskans utveckling och kommer 
att fortsätta vara det. 
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axel johnson rubrIk

visions of traDe    016

axel johnson ab

Axel Johnson AB är ett familjeföretag som bygger och utvecklar 
verksamheter inom handel och handelsrelaterade tjänster på den 
europeiska marknaden, med tyngdpunkt på Norden. Här kan 
du läsa om resultaten för de företag som ingår i koncernen och 
följa tråden genom verksamheterna till historien bakom Axel 
Johnson AB.  

Kundnyttan är vår drivkraft. Miljontals människor möts i eller 
berörs av våra verksamheter – varje dag. Det är en spännande och 
föränderlig värld. Lyhördhet och nytänkande är viktiga ingredi-
enser i vårt arbete, men också långsiktighet och engagemang. 

Axel Johnson AB är en av tre koncerner i Axel Johnson Gruppen. 
De andra två är fastighetsbolaget AxFast AB och amerikanska 
Axel Johnson Inc, med verksamheter inom energi och miljö. 

Vi är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen, ägare 
är Antonia Ax:son Johnson med familj. Vi tror på familjeföretaget 
som ägarform för goda och långsiktiga affärer. Vår gemensamma 
kultur och värdegrund är präglad av respekt för människor, 
affärer och relationer. 

Vårt mantra är ”Kunden först”. Vi har stor tillit till våra med-
arbetare och vet vad som krävs för att vara långsiktiga: Modet 
att prova nya idéer och viljan att ständigt våga förändras. 

kundnyttan är vår  drIvkraft  
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Belopp i Mkr 2007 2006 2005 2004 2003

Nettoomsättning	 19	557	 18	467	 13	820	 9	115	 8	874

Resultat	efter	finansnetto	 1	314	 1	087	 826	 883	 742

i	%	av	nettoomsättning	 6,7	 5,9	 6,0	 9,7	 8,4

Balansomslutning	 9	440	 8	795	 8	473	 5	279	 4	410

Sysselsatt	kapital	 6	323	 5	474	 5	601	 3	655	 3	033

Räntabilitet	(%)	 23,0	 20,4	 18,9	 26,7	 27,2

Eget	kapital	 5	573	 4	721	 4	461	 3	517	 2	893

Soliditet	(%)	 60,0	 54,4	 52,8	 66,7	 65,6

Nettoskuldsättningsgrad	(ggr)	 0	 0	 0	 0	 0

Kassaflöde	efter	investeringar	 1	466	 316	 286	 128	 478

Genomsnittligt	antal	årsanställda	 7	740	 7	222	 5	301	 4	042	 3	810

flerårsöversikt

axel johnson året som gått 

året som gått i korthet 2007

OMSÄTTNING
Axel	 Johnson-koncernens	 konsoliderade	 omsättning	 ökade	 under	 året	med	
5,9	procent	 till	19	557	Mkr	 (18	467).	Delägda	Axfood	ökade	sin	omsättning	
med	1,3	procent	till	29	189	Mkr	(28	808).	Delägda	Mekonomen	ökade	sin	om-
sättning	med	4	procent	till	2	530	Mkr	(2	432).	

RESULTAT
Rörelseresultatet	uppgick	till	1	167	Mkr	(1	088),	en	ökning	med	7,3	procent.	Resultatet	
efter	finansnetto	uppgick	till	1	314	Mkr	(1	087),	en	ökning	med	20,9	procent.		
I	resultatet	ingår	reavinster	om	164	Mkr.

axel johnson ab
FÖRVÄRV
Under	året	har	ett	flertal	förvärv	genomförts.	Axel	Johnson	International	har	för-
värvat	sju	bolag,	bland	annat	Trailereffekter	AB,	AB	Sverull,	samt	ACK	(”Ancra”)	
Frankrike,	 och	 Ancra	 España,	 Spanien.	 Under	 året	 avyttrade	 Axel	 Johnson	
International	AxCom,	ett	av	fem	affärsområden	inom	koncernen.	Novax	blev	under	
året	delägare	i	heminredningsföretaget	Himla	AB.

FINANSIELL STÄLLNING
Axel	Johnson-koncernens	finansiella	ställning	förstärktes	ytterligare.	Det	synliga	
egna	 kapitalet	 ökade	 till	 5	 573	Mkr	 (4	 721).	 De	 likvida	medlen	 uppgick	 vid	
årsskiftet	till	2	058	Mkr	(1	054).	



siffror inom parantes anger del av aktiekapital.

Axfood (ca 46 %)

Ett av Nordens 
största börsnote-
rade bolag inom 

dagligvaruhandeln. 
 

Hemköp
Willys
Dagab

Axfood Närlivs
PrisXtra

Mekonomen (29 %)

Skandinaviens ledande 
bildelskedja, 

noterad på Stockholms-
börsen. 

Mekonomen Grossist
Mekonomen Sverige
Mekonomen Norge

Mekonomen Danmark

Novax
Utvecklar och investerar 

i tillväxtföretag. 

DesignTorget (100 %)

Filippa K (50 %)

Himla (33 %)

WESC (23 %)

Svensk BevakningsTjänst
Erbjuder totala säkerhetslös-
ningar för såväl företag som 

privatpersoner.

Servera
Ledande grossist och 

specialist inom restaurang 
och storkök.

 
Servera R&S

Grönsakshallen Sorunda
Fällmans kött

Matsäljarna Väst
Bunkra.se

Åhlénsgruppen
Ett av Sveriges ledande detalj-
handelsföretag med varuhus 

och specialbutiker inom Skön-
het, Hem, Mode och Media.

Åhléns
Kicks

Lagerhaus
myself & friends

Åhléns Norge
Åhléns Far East

axel johnson koncernöversIkt

axel johnson ab
Vår affärsidé är att bygga och utveckla verksamheter inom handel och 
handelsrelaterade tjänster. Så här ser vår koncern ut. 

18    www.axeljohnson.se

handel

Axel Johnson International
Handel och distribution av  
industri- och konsument- 

produkter i Europa.

AxFlow
AxImage

AxIndustries
Forankra
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axel johnson rubrIk

innovation

dynamik

handel

förändringskraft

ny bild

mångfald



axel johnson Inte rnatIonal
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axel johnson international har en företagsbukett 
bestående av axflow, aximage, axindustries och 
forankra. i bildkompositionen symboliseras de av 
vajrar, kameror, kullager, hakar samt spännband 
från bolagen.
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a x e l joh nson I nte r natIona l I korth et
Axel Johnson International arbetar med teknikhandel inom segmentet industriprodukter 
bestående av fyra affärsområden: Axflow, Aximage, Axindustries och forankra.  
AxFlow är distributör av utrustning för flödeshantering i europa och representerar 
världsledande tillverkare av pumpar. AxImage är generalagent för japanska fujifilm 
Corporation i sverige och norge samt leverantör inom foto, grafisk och medicinsk 
utrustning. AxIndustries är en grupp av företag som utvecklar och säljer komponenter, 
system och kundanpassade lösningar till nordisk och baltisk industri med fokus på 
tunga fordon samt kullager och transmission. Forankra är leverantör av lastsäkrings- 
och lyftutrustningar i europa. samtliga bolag är bland de marknadsledande inom sina 
branscher. Koncernen finns i ett 20-tal länder i europa. 

www.axinter.se

Med inköpskontor i Shanghai, leverantörer över hela världen 
och med verksamheter i hela Europa är Axel Johnson International 
en stark och trygg partner för medelstora företag som vill hitta 
nya marknader för sina produkter. Anders G. Carlberg är vd för 
Axel Johnson International AB.

nya  
marknader
axel johnson InternatIonal



v i har ett långsiktigt och strategiskt fokus som teknik-
handelsföretag, säger Anders G. Carlberg, vd Axel 
Johnson International. Affärsidén är att fylla tomrum-

met mellan producenter och kunder. Vi tillför produktbredd, 
kompetens, lokal närhet och tekniskt kvalificerade lösningar.

Axel Johnson Internationals kunder är företag inom industri- 
och tjänstebranscherna. Leverantörerna är tillverkare av erkända 
varumärken i Nordamerika, Fjärran Östern och Europa. Axel 
Johnson International fortsätter att växa både organiskt och genom 
förvärv.  

– AxIndustries är i dag helt fokuserade på de två teknikområ-
dena Kullager & Transmission samt Tunga fordon. Fokuseringen 
har skapat förutsättningar för AxIndustries kraftiga tillväxt och 
stadigt förbättrade vinster de senaste åren.

Forankra, som arbetar med lyft- och lastsäkring, är i dag 
störst i Europa och finns i ett femtontal länder. Utvecklingen har 
varit mycket positiv, från 250 Mkr i omsättning 2002 till dagens 
2,1 miljarder kronor. 

– På fem år har Forankra vuxit nästan tiofalt. Den tidigare 
ägaren är fortsatt vd för företaget. Vi arbetar med långsiktiga sats-

ningar, när vi bygger och utvecklar företagen.
Genom Axel Johnson International hittar många entreprenö-

rers produkter nya marknader. Det kan vara patenterade gods-
stöttor till lastindustrin, gigantiska vajrar till oljeplattformar i 
Nordsjön eller tekniskt avancerade pumpar.

– Vår marknad är Europa, men vi handlar över hela världen, 
säger Anders G. Carlberg. Vi tar in i lager, förädlar, säljer vidare 
och ger kunderna kostnadseffektiv service. 

Axel Johnson International vill vara ett naturligt val för min-
dre och medelstora entreprenörer, gärna familjeföretag, som 
söker en partner. 

– De företag vi arbetar med ska vara ledande på sin marknad. 
Vi blir kontaktade av många bolag, de flesta kommer till oss via 
rekommendationer. 

– Att tillhöra ett svenskt familjeföretag, som garanterar lång-
siktigt engagemang och stabilitet, är en klar fördel i våra interna-
tionella affärer. Tryggheten i en stark ägare är viktigt.

AxFlow är Europas största distributör av flödes- och pump-
system. Att förflytta vätska eller flytande substanser på säkra och 
kostnadseffektiva sätt är företagets specialitet, vare sig det handlar 
om komplicerade laboratoriesystem eller bulkhantering. 

– Pumpar används i allt från kemisk industri till läkemedels- 
och kosmetikaindustrin, säger Anders G. Carlberg. Det är många 
fler produkter än man kanske tror som innehåller pumpar eller är 
beroende av pumpar. L`Oréal är en av våra största kunder på kos-
metikasidan.  

Förändringskraften inom Axel Johnson International är stor. 
Det syns inte minst på hur den digitala revolutionen inom foto-
branschen fick AxImage att snabbt uppdatera sin verksamhet. Som 
generalagent för japanska Fujifilm gällde det att hitta nya vägar.

– Hela omställningen från analogt till digitalt har påverkat 
företagets utveckling. Det var en jobbig resa men nu ser vi nya 
utvecklingsmöjligheter även här. l

Anders g. CArlberg, vd  

Axel Johnson internAtionAl

axel johnson Inte rnatIonal
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året som gått i korthet

Axel Johnson international har via sina dotterbolag under året för-

värvat en rad verksamheter: hammerfest redskapsdepot i norge, 

trailereffekter, sverull, transeko, safe load samt ACK (”Ancra”) 

frankrike, och Ancra españa, spanien. Under året har AxCom, verk-

stadsenheten bsv i danmark och Medista i tjeckien avyttrats. 

Forankra har haft en hög tillväxttakt på samtliga geografiska 

marknader och har ytterligare stärkt sin position inom off-shore och 

marin genom nyetablering och förvärv. 

AxFlow har implementerat en effektivare logistiklösning och ett 

nytt affärssystem för att även fortsättningsvis erbjuda bra service till 

en låg kostnad. ett pilotprojekt för kortare leveranstider och central 

lagerhållning pågår. 

AxIndustries fortsätter att växa såväl organiskt som genom 

förvärv inom de två fokusområdena Kullager & transmission samt 

tunga fordon. gruppen har starkt fokus på produktsortiment och 

gemensamma kunderbjudanden.

fortsatt tIllväxt

AxImage har haft ett framgångsrikt år vad gäller utrustning till 

den grafiska industrin. inom digital röntgen har produktsortimentet 

förstärkts med ytterligare två produktlinjer. 

MARKNADSLäGET  det råder gynnsamma förhållanden på samtliga 

marknader där Axel Johnson internationals bolag verkar. efterfrågan 

på industriprodukter i europa har under 2007 kvarstått på en hög 

nivå. via genomförda förvärv och fokus på sina kärnverksamheter 

står bolagen inom Axel Johnson international redo att stärka sina 

redan goda marknadspositioner. 

INFöR 2008  samtliga affärsområden fortsätter att fokusera på i 

huvudsak organisk tillväxt och konsolidering av de förvärvade verk-

samheterna.

efterfrågAn på Axel Johnson internAtionAls prodUKter oCh tJänster hAr vArit stArK Under året. KonCernen fortsätter Att 
expAnderA, såväl orgAnisKt soM viA ett flertAl förvärv. 

axel johnson I nte rnatIonal

nettOOMsättnIng: 6 639 Mkr

AntAl AnställdA: 1 843

resultAt eFter FInAnsnettO: 511 Mkr  
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Försäljning per 
affärsområde 2007

Omsättning och resultatOmsättning och resultat Försäljning per  
affärsområde 2007

Nyckeltal

NyckeltalNyckeltal



a xIndustries dotterbolag Sverull kommer att sköta all 
logistik och service av rullningslager till de olika enhe-
terna inom Outokumpu i Sverige, Finland, England 

och Holland. Sverull är en distributör av maskinförnödenheter 
och underhållsprodukter till industrin. Outokumpu är en världsle-
dande producent av bland annat rostfritt stål med stora produk-
tionsanläggningar främst i Sverige, Finland och Storbritannien. 

– Vi är mycket stolta över att de valt oss som samarbetspartner. 
Outokumpu ställer tuffa krav på sina samarbetspartners, säger 
Håkan Pettersson. Och vi kämpade verkligen mot de stora drakarna 
om det här avtalet. Som dotterbolag till AxIndustries fick vi de 
muskler vi behövde för att ro avtalet i hamn.

AxIndustries styrka är att leverera helhetslösningar inom rull-
ningslager och transmission till nordisk industri. 

Avtalet med Outokumpu innebär bland annat en utbyggnad 
av antalet serviceställen, men också nyanställningar för att hålla 
fortsatt hög servicenivå.

axel johnson Inte rnatIonal

dIstrIbutIon och
  service

AxIndustries, ett företag inom Axel Johnson International, har tecknat ett distributions- och serviceavtal med 
världsledande Outokumpu-koncernen för reservdelar inom kul- och rullningslager. Håkan Pettersson är den 

glada och stolta projektchefen som även ser fördelarna för Avesta med omnejd.

– Vi har en mycket bred lagerhållning och vi kan leverera 
snabbt och effektivt, säger Håkan. Vi är alerta i samarbetet med 
våra uppdragsgivare. Vi är ett serviceföretag, här står kunden i 
centrum och behandlas med största respekt.

Avtalet löper under fem år och avser i ett första steg Outo-
kumpus verksamheter i Finland och Sverige och inkluderar i ett 
andra steg även verksamheter i Holland och England.

– Outokumpu satsar stort på sitt stålverk i Avesta, cirka fem 
miljarder kronor, säger Håkan. Det är roligt att få vara med som 
en del av den utvecklingen.

AxIndustries breda sortiment av högkvalitativa produkter och 
teknisk kompetens var det som var utslagsgivande i Outokumpus  
val av leverantör av kul- och rullningslager. 

– AxIndustries är experter på det komplexa teknikområdet 
kring en mekanisk axel, säger Håkan.  l
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håkan Pettersson, projektchef, axindustries. 
Det stora kullagret som håkan sitter på är i verkligheten 
bara några centimeter i diameter.
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Anders g. CArlberg, vd  

Axel Johnson internAtionAl



a xIndustries är inte bara kullager och 
transmissioner. Man erbjuder även ett 
brett spektrum av produkter för  tunga 

kommersiella fordon, det vill säga allt kring livet 
med lastbilar, skogsmaskiner och lantbruksfordon. 
www.axindustries.se

s kräddarsydda pump-lösningar för 
industrier och tillverkare över hela 
Europa är AxFlows affärsidé. I 

sortimentet finns självklart även så kallade 
renstuggers, som håller pumparna rena 
genom finfördelningssystem. 
www.axflow.se

 
HAR Du SETT de nätta och snygga FinePix 
Z10fd-kamerorna från Fujifilm? Med 7.2- 
megapixel och direkt blogg-läge får du bilderna 
i lagom storlek direkt anpassade för blogg eller 
community. Den har även ett filmformat som 
passar på YouTube och ett läge för bilder  
speciellt anpassade för nätauktioner. 
www.fujifilm.se

Flow 

ett rIktIg 
lyft 

för bloggen eller youtube

På www.fujifilm.se kan du göra din egen fotobok med dina 

bästa bilder. ladda upp bilderna till ”Mitt bildarkiv” och skapa 

en egen fotobok med traditionell fotoalbumskänsla, hög bild-

kvalitet och lång hållbarhet. välj precis hur du vill att den ska 

se ut och sedan fixar fujifilm resten. fotoalbumet finns i for-

maten liggande A5 och A4 och har tygklädd pärm.

axel johnson InternatIonal Plock
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forankra har allt du behöver inom 

lifting, lashing och strapping. nätet 

på bilden används till att säkra laster. 

www.forankra.se
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axfoods affärsbukett innehåller ett axplock från 
koncernens företag: hemköps Kundkort, willys egna 
märkesvaror samt mycket frukt och grönt. 

axfood



bästa  
kundnytta

Att ge kunderna en hög servicegrad kring allt som 
rör butiken är utgångspunkten för Axfood. Smarta 
tekniska innovationer och engagerade medarbetare 
ser till att hyllorna är välfyllda och butiken riggad för 

varje dags föreställning. Anders Strålman är vd.

a x food I korth et (äga r a nde l ca 46 %)
Hemköp, Willys, Dagab och Axfood Närlivs ingår i Axfood, ett av nordens största börsnoterade 
företag inom dagligvaruhandel. Axfood är noterat på oMx nordiska börs stockholm, nordiska listan, 
large Cap. huvudägare är Axel Johnson Ab med cirka 46 procent av aktierna. Hemköp satsar 
på hälsa, matglädje och kvalitet i ett brett och spännande sortiment med många sunda matidéer. 
på Willys, sveriges största rikstäckande lågpriskedja, hittar du landets billigaste matkasse. i 
konceptet finns också Willys hemma, med något mindre butiker i stadsnära lägen. grossistföre-
taget Dagab ser till att Axfoods matvaruaffärer får sina varor på bästa sätt. Axfood Närlivs förser 
mindre restauranger, storkök, butiker och övrig servicehandel med livsmedel. från och med 2008 
ingår PrisXtra i Axfood. de erbjuder ett stort sortiment av kvalitetsvaror till lågt pris. 

www.axfood.se

axfood
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h emköp har under 2007 satsat på tillväxt genom inve-
steringar i nya butiker, säger Anders Strålman, kon-
cernchef och vd, Axfood. En stor genomgång av sor-

timentet, med fokus på färskvaror som är Hemköps styrka, har 
pågått under året och vi räknar med att satsningen får fullt genom-
slag i samtliga butiker nästa år.

Hemköp har även lanserat ett nytt lojalitetskort. Under de 
sex första månaderna anslöt sig över 100 000 kunder. Arbetet med 
att ytterligare stärka varumärkesprofilen, butiksalternativet för 
den matintresserade kunden som gör medvetna val, startades 
under 2007. 

– Vi arbetar även med att skapa nästa generation Willys – en 
modern butik som ännu bättre tillgodoser behoven hos dagens 
och framtidens kund, samtidigt som Willys lågprisidé bibehålls 
och utvecklas, säger Anders. 

Färskvarorna i nya Willys kommer att stå mer tydligt i cen-
trum. Sortimentet breddas för att möta nya behov. En ny prisstra-
tegi har tagits fram för att förstärka och utveckla Sveriges billi-
gaste matkasse.

– Nästa generation Willys kommer även ha en förbättrad 
butikskommunikation och marknadsföring, säger Anders. 

Under året har spannmålspriserna ökat med nästan 100 pro-
cent. Det innebär i sin tur troligen att även köttpriserna kommer 
att öka. Axfoods centrala inköpsorganisation har fullt upp med 
förhandlingar inför 2008.

– Axfoods inköps- och logistikmodell förbättras kontinuerligt 
för att åstadkomma snabbare lageromsättning, effektivare varube-
ställning och distribution samt effektivare transporter, säger 
Anders. 

– Genom egna inköp och en bra logistikpartner på frukt och 
grönt, Saba AB, kapar vi kostnader och får bättre kvalitet till bättre 
pris. Dagab är nu en integrerad logistikpartner och förmedlar 
varor till Axfoods butiker. 

För att ytterligare förbättra effektiviteten har Dagab infört 
det automatiserade beställningssystemet Autoorder för butikerna. 
Autoorder bygger på kommunikation mellan kassa- och ordersy-
stem, vilket gör att varor beställs automatiskt när lagret är nere på 
en viss nivå. Projektet testades med gott utfall under 2007 på två 
Willysbutiker och ska implementeras under 2008.

Axfoods kärnvärden är ”butiken är scenen”, ”du är viktig”, ”vi 
vågar”, ”vi har koll” och ”vi är starka tillsammans”. 

– Processen med att implementera kärnvärdena bland alla 
medarbetare pågår för fullt, säger Anders. Att vara starka tillsam-
mans stödjer integrationen. Att arbeta inom dagligvaruhandeln 
kräver verkligen att man har koll. Att våga – det handlar om att ha 
modet att förändra. Butiken är en scen som måste vara perfekt rig-
gad varje dag. Det är här mötet med kunden sker, det vill säga det 
är här affären avgörs, och vi arbetar alla för att just det mötet ska bli 
det bästa tänkbara. 

– Servicegrad och kundnytta är naturligtvis a och o så att vi 
alltid har välfyllda hyllor, säger Anders. l

Anders strålMAn,

vd Axfood

axfood
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egna märkesvaror är, sedan år 2000, en central beståndsdel i Ax-

foods affärsmodell. försäljningen har sedan dess ökat från 4 till 20 

procent. Målet är att egna märkesvaror ska stå för 25 procent av 

försäljningen år 2010. Under 2007 ökade Axfoods sortiment av egna 

märkesvaror med 250 nya produkter.  

Willys behåller sin marknadsledande position. Under året har 

man genomfört ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att skapa 

nästa generation Willys – en modernare butik som bättre tillgodoser 

dagens och framtidens kundbehov, samtidigt som Willys lågprisidé 

bibehålls och utvecklas.  

Hemköp satsar, efter några år av rationaliseringar och kostnads-

besparingar, på tillväxt genom investeringar i nya butiker. Under 

2007 har nio nya butiker etablerats. hemköp har även lanserat ett 

nytt lojalitetskort under året, vilket har mottagits väl. 

dagab har utsetts till bästa logistikpartner för butiker, med 94 

procent nöjd kund-grad (Källa: iCA-nyheter). dagab är huvudleve-

rantör till hemköp, tempo och Willys. 

Axfood snabbgross investerar och renoverar befintliga enheter. 

god lönsamhet

Axfood närlivs har träffat ett nytt avtal med reitan servicehandel 

som driver kedjorna pressbyrån, 7-eleven och easy 24 i sverige. 

i december tecknade Axfood avtal om att förvärva PrisXtra, ett 

familjeägt bolag med fem butiker och en internetbutik i stockholms-

området med en sammanlagd årsomsättning på cirka 700 miljoner 

kronor. genom förvärvet får Axfood ett tredje butikskoncept och 

stärker avsevärt sin ställning i stockholmsområdet. 

MARKNADSLäGET  de gångna årens starka fokus på matpriserna 

står sig bland sveriges konsumenter. för basvaror och oprioriterad 

konsumtion är prismedvetenheten fortsatt hög. samtidigt vill hus-

hållen också unna sig premium- och nischprodukter, en konsumtion 

som ofta finansieras med lågprisshopping i vardagen. Andra starka 

trender är bekvämlighet, men framför allt är det hälsotrenden som 

utvecklas starkt. 

INFöR 2008  Axfoods arbete med att utveckla och ytterligare effek-

tivisera driften fortsätter, med fokus på kundnytta, fortsatt lönsam-

het och organisk tillväxt.

Axfood är ett Av nordens störstA börsnoterAde företAg inoM dAgligvArUhAndeln. den godA UtveCKlingen inoM Axfood hAr 
fortsAtt Under 2007. Andelen egnA MärKesvAror fortsätter öKA, heMKöp sAtsAr på nyA bUtiKer oCh Willys fortsätter förnyel-
seArbetet. prisxtrA, det nyA bUtiKsKonCeptet i KonCernen, stärKer Axfoods ställning i stoCKholMsoMrådet. 

axfood

nettOOMsättnIng: 29 189 Mkr

AntAl AnställdA: 6 463

resultAt eFter FInAnsnettO: 1 086 Mkr  
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”acxfood är ett ungt bolag. Åren som har gått har präglats 
 av fusioner, förvärv och sammanslagningar. Nu 
 är vi ett av Nordens största börsnoterade företag 

inom dagligvaruhandeln. För att fortsätta växa, addera värde till 
våra kunder och våra aktieägare har vi identifierat ett antal förbätt-
ringsområden, till exempel ökad integration. 

Vi har en tydlig vision och strategi, och vår organisation är 
vårt verktyg för att nå dessa. Det som påverkar vår framgång 
handlar även om hur vi samarbetar och förhåller oss till varandra, 
både mot våra leverantörer, kunder och till varandra i organisa-
tionen – med andra ord vår kultur. 

På Axfood har vi påbörjat en förändringsresa, med kärnvär-
desprocessen som ett verktyg. Det är ett långsiktigt arbete som 
har respekt med sig. Samtal, fokusgrupper och djupintervjuer 
med våra medarbetare var grunden för kärnvärdenas utformning. 
Seminarier, konferenser och gruppdiskussioner är fortsättningen.

Våra kärnvärden är handlingskraftiga och tydliga. De ska 
hjälpa oss nå visionen, ge verksamheten en själ, samt skapa genu-
initet och trovärdighet hos kunderna. Axfoods fem kärnvärden 

axfood

butIken är 
scenen

kärnvärden beskriver Axfoods vilja och vad företaget 
strävar efter att uppnå. Kärnvärdena representerar den 
unika kärnan i företagets kultur – hur vi förhåller oss till 
varandra, till leverantörer, kunder och medarbetare. HR-
direktör Louise Ring leder Axfoods kärnvärdesprocess.

är ”Butiken är scenen”, ”Du är viktig”, ”Vi vågar”, ”Vi har koll” 
samt ”Vi är starka tillsammans”. Ta till exempel kärnvärdet 
”Butiken är scenen”. Varje dag innebär en ny föreställning – att 
rigga scenen, vår butik. Vi säkerställer att butiken kan fokusera 
på att sälja mera. Vi lyssnar aktivt på våra kunder och tar ett per-
sonligt ansvar för att det blir rätt från början. Logistik, IT – ja, 
alla måste samverka i föreställningen – varje dag. Kärnvärdena 
skapar förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt och förbätt-
rar den interna effektiviteten. 

Vi får ett decentraliserat beslutsfattande som leder till kor-
tare ledtider, bättre prioriteringar och bättre samarbete. Kärn-
värdena är ett viktigt hjälpmedel för våra medarbetare och chefer 
att fatta beslut i vardagen. Man kan till exempel snabbare fatta 
beslut i en kundrelation, och vid tidspress blir det lättare att prio-
ritera bland arbetsuppgifter.” l
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hr-direktör louise ring, 
axfood



axfood Plock

d 
 agab distribuerar 100 miljoner kollin per år till cirka 
600 butiker inom Axfood-koncernen, franchisebutiker och 

fristående handlare i samverkan, till exempel Tempobutiker och 
Handlar’n. Målsättningen är att hålla en servicegrad på 97 procent, 
att jämföras med 96 procent 2006.

 
i en undersökning som Willys gjorde 

under 2007 svarade drygt 50 pro-

cent av kunderna att de vill att man 

satsar mer på färskvaror 

och 40 procent vill ha fler 

hälsosamma produkter.

upp till 2 % bonus på maten med  
hemköps kostnadsfria kundkort: 
hemköp bonuskort eller  
hemköp betalkort med visa.

108 
Willysbutiker  

Här hittar du Sveriges billigaste matkasse. 
Ju fler kunder, desto lägre priser. 

Axfood är bäst i sverige på egna märkesvaror. drygt 2 100 egna artiklar står för 

20 procent av omsättningen. på hemköp finns de egna märkesvarorna hemköp, 

hemköps nyttiga och eldorado. 

hälsa
kvalitet
matglädje

eget märke

Färskt

ansök på www.hemkop.se eller besök din 
närmaste hemköpsbutik.

visste du att...
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Färskt
Anders strålMAn,

KonCernChef oCh vd

Axfood



mekonomen

lIvet 
med  
bilen

Mekonomen vill verka för ett enklare BilLiv. Innovativa lösningar kring 
allt som rör bilen och konceptet BilLivet är utgångspunkten. Addera nya 
målgrupper och lägg sedan till fortsatt hög kvalitet på produkter och 
service samt en effektiv logistikkedja så är Mekonomens nya väg utstakad. 

Håkan Lundstedt är vd för Mekonomen.

m e konom e n I korth et 
(äga r a nde l 29 %)
Mekonomen är ledande på den skandina-
viska marknaden för kvalitetsreservdelar och 
tillbehör. den största andelen av Mekono-
mens försäljning, 75 procent, är till verkstä-
der och övrigt, medan 25 procent är till kon-
sumenter. Mekonomen har 194 butiker, varav 
156 är egenägda butiker. totalt 778 verkstäder 
är anslutna under varumärket Mekonomen 
bilverkstad. Mekonomen ska med innovativa 
koncept, hög kvalitet och en effektiv logi-
stikkedja erbjuda konsumenter och företag 
lösningar för ett enklare billiv. Mekonomen 
vill vara bilistens första val och erbjuder allt 
från service, avgassystem och däck till bil-
barnstolar och takboxar. totalt har företaget 
cirka 400 000 olika produkter.

www.mekonomen.se

mekonomen
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mekonomen

Mekonomens affärsbukett består av försäljning av allt 
som rör Billivet. På bilden ser du torkarblad, tändstift 
och andra produkter från Mekonomens butiker.



m ekonomen 
är så mycket 
mer än bara 

reservdelar, vi erbjuder total-
lösningar som service med  
garanti och montering av tillbe-
hör, säger Håkan Lundstedt, vd Mekonomen. 

Liksom medarbetarna inom övriga företag 
i Axel Johnson-koncernen poängterar Håkan att Meko-
nomen sätter kunden i fokus. Under året har omfattande kund-
undersökningar genomförts som underlag för företagets strate-
giarbete, för att ytterligare stärka varumärket genom målgrupps- 
anpassad marknadsföring och nya koncept. 

– Genom att lyssna på vad kunderna vill ha har vi sett att vår 
verksamhet behöver ompositioneras, säger Håkan. De nya led-
orden är prisvärt, helhetslösningar, nytänkande, kunnighet och 
hög kvalitet – de ska genomsyra allt på Mekonomen. 

Under sommaren 2007 gick startskottet för Mekonomens 
första tv-kampanj någonsin. Målgruppen var kvinnor.

– Mer än 50 procent av de svenska kvinnorna i åldern 25–59 
år såg filmen, säger Håkan Lundstedt. Vi sålde till exempel lika 
många bilbarnstolar under sju veckor som vi normalt sett gör på 
tio månader.

I dag är 35 procent av alla kvinnor bilägare. Om fem år kom-
mer ungefär lika många kvinnor som män att äga en bil. Redan i 
dag är var tredje verkstadskund en kvinna.

Även internt arbetar Mekonomen för större mångfald. Tre 
av Mekonomens nyrekryteringar till ledningsgruppen under året 
är kvinnor.

Fler tv-kampanjer med familjen som målgrupp kommer, men 
för den skull glömmer Mekonomen inte sin traditionella målgrupp. 
Översynen och förbättringen av Mekonomen Bilverkstad pågår för 

fullt. Butiker med förlängda öppettider är en annan del av föränd-
ringarna som kommer att genomföras kommande år. 

– Vi ska ju ha öppet när kunderna kan komma till oss, säger 
Håkan. Vi erbjuder självklart även full service på bilen. Garantin 
på service av nya bilar gäller även hos oss – man behöver inte serva 
sin bil på en så kallad märkesverkstad längre. 

Mekonomens personal är specialutbildad inom många områ-
den och hjälper numera även större bilföretag att sköta om deras 
vagnpark. Under året har avtal tecknats med installationsföretaget 
Bravida. Samarbetet omfattar service, reparationer och tillbehör 
till Bravidas servicebilar.  

– Vår satsning på företagssidan är ny och innebär helt nya 
kunder, säger Håkan. l 

håKAn lUndstedt,  

vd MeKonoMen

mekonomen
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Under 2006 gick Axel Johnson Ab in som huvudägare i Mekonomen 

med en ägarandel på 29 procent. Under 2007 har den nya koncern-

ledningen tagit plats och en ny strategi har presenterats med översyn 

och revidering av målgrupper, produkt- och koncepterbjudanden. 

ett stort antal projekt och åtgärder har påbörjats i syfte att öka 

tillväxten, bland annat genom nyetableringar i attraktiva lägen samt 

översyn av befintliga butiker och butikslägen. 

Under året har ett serviceavtal med bravida tecknats, och fas-

tighetsbeståndet i sverige och danmark om cirka 85 000 kvm har 

avyttrats.  

förändringsarbetet i danmark har påbörjats med åtgärder för att 

förbättra bruttomarginalen. 

Mekonomen har även påbörjat förändringen av distributionsstruk-

turen, med betydligt färre lagerställen, vilket inneburit en högre in-

köpsandel från Mekonomens grossistverksamhet. 

i norge har Mekonomen ytterligare stärkt sin marknadsposition 

och har under året öppnat tre nya butiker.

 

starkt koncePt
MARKNADSLäGET  den totala marknaden har varit stabil under 

året. försäljningen har ökat samtidigt som konkurrensen på mark-

naden har tilltagit. Mekonomens marknadsandel har utvecklats 

positivt och bolaget har en fortsatt god lönsamhet.

INFöR 2008  ligger fokus på att öka den organiska intäktsutveck-

lingen med bibehållen god lönsamhet. de nya positioneringsstrate-

gierna fortsätter att implementeras och Mekonomen kommer att se 

över sina kund- och produkterbjudanden, öka sin tillgänglighet med 

nya öppettider och nyetableringar i attraktiva lägen. Arbetet med ef-

fektiviseringsåtgärder, till exempel att ytterligare förbättra inköpen 

och logistiken, fortsätter. 

MeKonoMen visAr god lönsAMhet oCh hAr fortsAtt Att UtveCKlAs positivt till fölJd Av en stärKt position på MArKnAden.

mekonomen

nettOOMsättnIng: 2 530 Mkr

AntAl AnställdA: 1 271

resultAt eFter FInAnsnettO: 418 Mkr  
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Omsättning, fördelning 
per geografisk 

marknad 2006
Omsättning, fördelning per 

geografisk marknad 2007



t illbehör brukar traditionellt räknas som impulsköp, 
säger Nathalie Ahlsén, produktchef för tillbehör på 
Mekonomen. Men en bilbarnstol kan knappast räknas 

som impulsköp.
Bildelsbranschen kan ha upplevts lite traditionell, ja kanske 

till och med lite fyrkantig historiskt sett, men nu händer det saker 
på Mekonomen – både vad gäller målgrupper och erbjudanden. 
Ta till exempel bilbarnstolen. För de flesta barnfamiljer handlar 
det om så mycket mer än att ”bara” välja en bilbarnstol. 

– Vi är inte enbart intresserade av prestanda, säger Nathalie. 
Vi värderar färg och form högt. Vi vill se olika färger, känna på 
tygerna. Vi vill se varianter på utförande och få tryggheten i funk-
tionen, hjälp med monteringen och säkerheten genom serviceer-
bjudandet. Det räcker inte med att skylta med några olika varian-
ter, man måste visa bredden i erbjudandet.

Det stämmer väl med Mekonomens nya positionering, där 
det snarare handlar om tjänster kring bilen än om bildelar.

mekonomen

Bilbarnstolen är ett utmärkt exempel på hur ett bra 
helhetserbjudande från Mekonomen ska se ut. 
Nathalie Ahlsén, produktchef tillbehör, berättar enga-
gerat om styrkan och förändringskraften i arbetet med 
Mekonomens olika erbjudanden.

vår relatIon 
tIll bIlen

– Vi skapar och säljer lösningar, hela koncept kring billivet, 
säger Nathalie. Att se helheten i stället för bara en produkt är en 
härlig utmaning!  De flesta av oss har ju en relation till bilen, det 
handlar inte bara om transporten. Du vill dricka kaffe i bilen när 
du sitter fast i kön på väg till jobbet. Du vill underhålla barnen 
med hjälp av dvd-filmer på den långa semesterresan. Djuren ska 
ha det bra där bak i bilen och barnens träningstrunkar ska lastas på 
ett smart sätt. 

Ta exemplet med bilbarnstolen igen. Många köper sin bil-
barnstol via babyfackhandeln, där man kan produkterna bra, men 
där bilkunnandet är lågt. Där har Mekonomen en stor potential 
att öka marknadsandelarna eftersom man förutom barnsäkerhet 
även kan bilar.   

– Mekonomens personal är specialutbildad på säkerhet, 
installation och funktion av bilbarnstolar, säger Nathalie. Och vi 
arbetar med de bästa leverantörerna.

Under sju veckor sommaren 2007 sålde Mekonomen lika 
många bilbarnstolar som man normalt gör under tio månader, 
tack vare en kampanj riktad främst till barnfamiljer.

– De nya ledorden inom företaget hjälper oss att granska våra 
erbjudanden. Bilbarnstolen är prisvärd. Den innebär en helhets-
lösning, eftersom vi ser till att stolen kommer ordentligt på plats. 
Konceptet står för nytänk då vi vänder oss till en ny målgrupp. Vi 
erbjuder service, vilket står för kunnighet. Det är ett erbjudande 
av hög kvalitet – bilbarnstolen är en märkesvara. l
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nathalie ahlsén, produktchef 
tillbehör, Mekonomen
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mekonomen Plock

alltid 
redo

säkra
saker

Fyra av Sveriges världsstjärnor i längdskidåkning, Anders 
Södergren, Björn Lindh samt Mathias och Thobias  
Fredriksson, gör gemensam sak och samlas i en helt ny 
träningsgrupp under namnet Team Mekonomen. Åkar-
na i Team Mekonomen är även en inspirationskälla i 
Mekonomens interna friskvårdssatsning.  

Racerföraren Kenny Bräck är ny 

styrelseledamot i Mekonomen. Kenny 

Bräck är internationellt känd som racer-

förare, framför allt genom sin seger i 

Indianapolis 500 i USA 1999.

mekonomen har 778 
anslutna bilverkstäder 

och 194 butiker i  
sverige, norge och  

danmark. din närmaste 
mekonomen bilverk-

stad hittar du på
www.mekonomen.se

Prylfickan för barnens alla bil- 
saker gör BilLivet enklare – och  
säkrare. Pysselhäften, pennor och  
små sago böcker – allt får sin givna 
plats. Du hittar den på Mekonomen.

team  
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novax

i novax affärsbukett ingår filippa K, 
Designtorget, wesC och himla.  
På bilden ser du en komposition av olika 
accessoarer och designartiklar.
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nova x I korth et
Novax investerar i tillväxtföretag, som hel- eller delägare. för närvarande 
är novax ägare i Filippa K, DesignTorget, WESC, Himla och Murlyn Music 
Group. Affärsidén är att skapa värdetillväxt genom långsiktigt och aktivt 
ägande. investeringarna görs i företag med tydlig tillväxtpotential, som 
nått en viss omsättning och har lönsam tillväxt. Att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för lönsam tillväxt och över tiden högsta tänkbara värde i 
bolagen är målet. 

www.novax.se

tillit 
skapar 

tillväxt
novax utvärderar kontinuerligt nya investeringsidéer och går in 
som aktiv hel- eller delägare i företagen. Det senaste tillskottet är 
designföretaget Himla. Sedan tidigare ingår Filippa K, DesignTorget, 

WESC och Murlyn Music Group i företagsbuketten. 
Anders Slettengren är vd för Novax.

novax



n ovax är en långsiktig och aktiv delägare i bolagen, säger 
Anders Slettengren, vd Novax. Vi bidrar med expan-
sionskapital, kompetens och kontakter, men fungerar 

också som strategiskt bollplank.
Novax investeringsområden är tillväxtföretag inom detalj- och 

servicehandel, handelsrelaterade tjänster, varumärken och business 
to business. De hel- eller delägda företagen är Filippa K, Design-
Torget, WESC och nytillskottet Himla; alla välkända svenska före-
tag och varumärken.

Företagen söker sig ofta till Novax för att få stöd i nästa steg i 
processen att utveckla ett bolag.

– Personerna bakom bolagen är viktiga, säger Anders. De vill 
hitta en partner som kan ge stöd i nästa utvecklingsfas. Novax ver-
kar alltid aktivt i företagens styrelser.

– Att Novax är en del av ett familjeföretag är en fördel efter-
som vi kan relatera till människorna bakom satsningarna, deras 
entreprenörskap, deras glädje och oro. Vi vill bidra med mer än 
pengar.

Novax ser sig inte som ett riskkapitalbolag, utan snarare som 
en del av Axel Johnson-koncernen som gör investeringar i tillväxt-
företag.

– Novax har inte, som många konkurrerande bolag, en 
fondstruktur, säger Anders. Vi går inte in i ett bolag för att göra en 
snabb exit. Långsiktigheten är viktig för oss – drivkraften är att 
bygga och utveckla. Det är alltid utgångspunkten för varje investe-
ring. Som namnet antyder (nova står för stjärna och nytt) är Novax 
drivkraft att tänka i nya banor och utveckla företag som kan växa av 
egen kraft. 

Vid olika tillfällen träffas alla personer i ledningsfunktionerna 
inom Novaxs olika hel- och delägda bolag. Kontakter knyts och 
fördjupas inom nätverket. 

– Våra främsta ambassadörer är personer på de företag vi arbe-
tar med. Vi försöker arbeta så proaktivt vi kan och söker ofta upp 
bolag i branscher som intresserar oss. Affärer leder till affärer, och 
många bolag kontaktar oss spontant, säger Anders.

Novax utvärderar ständigt nya investeringsidéer. I en allt mer 
konkurrensutsatt marknad måste företaget ständigt vässa sitt 
erbjudande.

Novax framgång och förmåga att göra nya affärer är helt 

Anders slettengren, vd  

novAx

beroende av utvecklingen i de bolag man investerar i, Novax 
”track-record”. Svensk BevakningsTjänst är en av företagets 
stora framgångshistorier. 

– Vi kom in i ett relativt tidigt skede och var som aktiv ägare 
med om att utveckla bolaget till det tredje största företaget i 
bevakningsbranschen med en omsättning på runt 500 Mkr, 
säger Anders.

Även DesignTorget och Filippa K har haft stark tillväxt 
med god lönsamhetsutveckling under de år Novax arbetat med 
bolagen.  l
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året som gått i korthet

lönsam tIllväxt I bolagen
novAx tAr en tydlig ägArroll oCh hAr en AKtiv investeringsstrAtegi, vilKet Under året resUlterAt i fortsAtt tillväxt i  
befintligA bolAg. nytillsKott i företAgsbUKetten är designföretAget hiMlA.

novax

året har präglats av fortsatt tillväxt i befintliga verksamheter. Design-

Torget har genomfört sin första utlandsetablering i oslo samt öppnat 

butiker i linköping, sundsvall och västerås. designtorget har totalt 

15 butiker och har dubblat omsättningen de senaste två åren. i mars 

2007 valdes designtorget till ”sveriges roligaste butik” i en kundun-

dersökning genomförd av gfK sverige Ab. 

Filippa k:s starka organiska tillväxt fortsätter med god lönsam-

het. den internationella satsningen har fokus på tillväxtmarknaderna 

tyskland och benelux. 

WesC uppvisar under året en stark tillväxt och väsentlig resultat-

förbättring. 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Under året har novax blivit 

delägare i heminredningsföretaget himla med en ägarandel på 33 

procent. himla är ett varumärkesföretag som arbetar med egende-

signade textilier och accessoarer för hemmet, främst på den nord-

iska marknaden. Under året har novax sålt 25 procent av aktierna i 

Murlyn Music group.

MARKNADSLäGET  2007 var ännu ett bra år för den inhemska  

detalj- och konsumentvaruhandeln, vilket under året skapat relativt 

goda marknadsförutsättningar för bolagen inom novaxkoncernen. 

på den svenska riskkapitalmarknaden har konkurrensen hårdnat 

genom att både antalet verksamma aktörer och investerat belopp 

ökat väsentligt under de senaste åren. Under andra halvåret 2007 

gav den ökade turbulensen på kreditmarknaden upphov till en ökad 

osäkerhet kring den framtida konjunkturen och en ökad volatilitet på 

finansmarknaden. 

INFöR 2008  i novax befintliga bolag fokuseras arbetet på att bygga 

och utveckla verksamheterna med lönsam tillväxt som viktigaste 

ledord. Arbetet med att hitta nya investeringar fortsätter under 2008. 

en allt mer konkurrensutsatt nyinvesteringsmarknad medför ett stän-

digt behov av att vidareutveckla arbetsmetoder, erbjudanden och or-

ganisationen för att uppnå målsättningen att positionera novax som 

sveriges bästa ägare och utvecklare av små och medelstora tillväxt-

företag inom varumärken, handel och tjänster. den senaste tidens 

ökade osäkerhet på finansmarknaderna skapar goda förutsättningar 

för novax, vars långsiktiga investeringsstrategi, finansiella kapacitet 

och väl fungerande investeringsteam ger en bra utgångspunkt för 

fortsatta intressanta investeringslägen.

nettOOMsättnIng I Hel- OCH delägdA BOlAg: 940 Mkr*

AntAl AnställdA I Hel- OCH delägdA BOlAg: 323*
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Fördelning av investerat 
belopp 2007

Fördelning av  
investerat belopp 2007
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novax

Csr, corporate social responsibility, har alltid varit en del av kvalitetstankarna på Filippa K, 
hälftenägt bolag inom Novax. Maj-La Pizzelli, product director, menar att själva begreppet 

kvalitet bygger på omtanke och hänsyn.

”t ankarna och visionerna kring att alltid ta ansvar 
för miljö, produktion och leverantörer fanns med 
helt naturligt, som en del av kvalitetsbegreppet, 

redan från början när vi startade Filippa K. Vi hade det så att säga 
i ryggraden. 

När företaget växte förstod vi att vi var tvungna att förmedla 
de för oss så självklara tankarna i bland annat en uppförandekod, 
om vilka riktlinjer som ska gälla hos tillverkarna, det vill säga qua-
lity guidelines. 

Vi frågade bland annat nätverket Rena Kläder, som arbetar 
för bättre arbetsvillkor inom klädindustrin, vad vi kan göra för att 
bli ännu bättre. De hjälpte oss att hitta den röda tråden och foku-
sera på ett område i taget, i stället för att försöka göra lite av allt. 
Vi byggde databaser, höll workshops internt och bestämde bland 
annat hur vi skulle lägga upp våra inspektioner i fabrikerna. 

Den mesta delen av tillverkningen sker i Europa, men 25 
procent görs i Kina. I Kina jobbar de flesta  sju dagar i veckan, 10 
till 12 timmar per dag. När vi var i Kina i början av året och gjorde 
en inspektion träffade vi ägarinnan till en av våra fabriker. Vi 
berättade att vi tror att både kvaliteten och lönsamheten blir bättre 
om medarbetarna, sömmerskorna, får tid till rekreation och vila. 

Fabriksledningen beslöt då att pröva med söndagsstängt en 
månad. Och efter utvärdering har de bestämt sig för att fortsätta 
med det framöver. 

De är jättestolta över att ha tagit ett steg framåt. Och vi är 
stolta över att kunna vara med och påverka. Vi vill vara goda före-
bilder, och varje litet steg är ett steg i rätt riktning. Det är förstås 
ett problem att de anställda i Kina inte får organisera sig i fria 
fackföreningar, men genom att ställa frågor och visa att vi bryr 
oss, tror jag att vi kan åstadkomma förändringar. 

Alla samtal skapar synergieffekter. En fabrik i Portugal har 
till exempel infört en ny typ av brandövningar, efter det att vi 
berättat om hur vi gjorde våra brandövningar på huvudkontoret i 
Stockholm. 

Tillsammans med Naturliga Steget gör vi miljöpolicy, egen-
åtgärdsprogram för kontroll och håller workshops. Leveranserna 
från Kina sker alltid med båt liksom fler och fler även från Portugal. 
Nu har vi en liten Svanen-märkt kollektion och har lärt oss att 
det går att göra mer än vad vi trodde för att skapa ekologiska kläder. 
Det viktigaste är att inte stå stilla. Vi vill vara med och driva 
utvecklingen i rätt riktning.” l

kvalitet 
I varje lItet steg
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Maj-la Pizzelli, 
product director, 
filippa K



novax Plock

2008

lager

På lager  
Lampan heter Lampa Norm och har designats av Simon Karkov. Den ger 
ett vackert sken med sin lager på lager-skärm. Du monterar den själv och 
får på så sätt den hem på bästa möjliga sätt; i ett platt paket. 
(www.designtorget.se)

flaskkylaren fungerar som ett litet kylskåp. blöt, vrid ur och trä på flaskan. när vattnet 
dunstar tar den värmeenergi från flaskan som då kyls ner och drycken håller sig sval 
länge. Använd kylaren till vardags, till fest, på land och till sjöss. perfekt gå bort-present. 
finns i flera färger. design: pia Marklund Martin. 

(www.designtorget.se)

filippa K:s vår/sommar-kollektion för 2008 är en 

lekfullt färgstark kollektion inspirerad av såväl action 

sports som klassiskt amerikanskt 50-tal och konst-

nären Mark rothko. Kollektionen för höst/vinter 

2007 var inspirerad av futurismen i stanley Kubricks 

”2001: A space odyssey”.

WESC (WE are the Superlative Con-

spiracy) är ett svenskt streetwearmärke. 

Det är ett av Sveriges mest framgångsrika kläd-

märken med egna affärer i bland annat Tokyo, 

Beverly Hills, München och New York. Millencolin, 

Timbuktu och Looptroop är ”weactivists” liksom 

skådespelarna Jason Lee (”My Name Is Earl”), 

Peter Stormare, Mikael Persbrandt och skejtare 

som Chad Robertson och Jerry Hsu.

klaSSiSkt amErikanSkt 50-tal 
oCh konStnärEn mark rothko

Flaskkylare

Himmelskt 
allting som du hittar i himlas  

textil sortiment är gjort  
i renaste natur material.  

linne, bomull samt ull och siden.  
(www.himla.se)

50    www.axeljohnson.se



 www.axeljohnson.se   51

Anders slettengren,

Vd nOVAX

klaSSiSkt amErikanSkt 50-tal 
oCh konStnärEn mark rothko
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som aktiv affärspartner vill Servera skapa tid och
trygghet för alla som arbetar i det professionella köket. 
Att driva debatten kring kvaliteten på och resurserna 
för måltiden inom skola och äldreomsorg är ett sätt.
Att stå för specialistkompetens och leveranssäkerhet 
är ett annat sätt. Servera erbjuder det stora företagets 
kapacitet och det lilla företagets flexibilitet. 
Christer Lind är vd för Servera.

framtIdens 
specialist

servera
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servera

Bland serveras enorma utbud av varor och artiklar för 
restaurang och storhushåll har buketten komponerats 
av färska och frysta råvaror, charkuterier och bestick.



s ervera satsar målmedvetet på att öka sin specialistkom-
petens, för att kunna inspirera och ge råd till både privat 
och offentlig måltidsmarknad. 

– Vi har gjort en rejäl kunskapshöjning inom alla områden, 
säger Christer Lind, vd Servera. Det visar sig direkt när det gäller 
försäljningen, inte minst inom affärsområdet kött och chark och 
färskvaror som har haft en stark tillväxt.

Serveraskolan är ett utvecklingsprojekt som startade 2007 och 
som kommer att fortsätta under 2008. Det ska hjälpa alla Serveras 
medarbetare att utvecklas i sina yrkesroller.  

– Det kommer att stärka vår ställning på marknaden ytterli-
gare, säger Christer.

Säljarens roll utvecklas hela tiden, till rådgivning och mer 
aktiv försäljning. Inom säljkåren finns i dag mer spetskompetens 
än någonsin.

– Vi har anställt 15 nya utesäljare under året, säger Christer. 
Specialiserade utesäljare är ingen nyhet, men de blir fler och fler 
inom varje produktslag. Inom vin och sprit är de flesta somme-
lierutbildade, och inom kött och chark har många styckmästar-
bakgrund. 

Servera har cirka 27 000 olika artiklar och erbjuder ett stort 
utbud av färska och frysta varor, storhushållsutrustning och drycker. 
En utmaning när det gäller specialistkompetens. 

Organisationsförändring och processkartläggning för att ytterli-
gare öka kompetensen och leveranssäkerheten är två andra pågå-

ende projekt. Processkartläggningen är ett underlag för ökad 
effektivitet, kvalitet och säkerhet.

– Vi har en positiv tillväxtkraft just nu, och att logistiken 
fungerar är verkligen en så kallad hygienfaktor. Leveranssäkerheten 
är det viktigaste i vår bransch, säger Christer. Kunderna ställer 
berättigade höga krav.

Det omfattande arbetet med att skapa en etisk uppförandekod 
pågår. I den preciseras vilka krav Servera ställer på leverantörer 
och produktion, avseende bland annat mänskliga rättigheter.  

– Våra leverantörer ger oss i nya undersökningar mycket 
bra betyg på specialistinriktningen, sortimentsbredden, hög 
leveransförmåga, gott samarbete och det stora engagemanget 
från våra medarbetare. 

Servera har många trogna kunder inom alla segment, även 
”gamla” nykunder som återvänder, som till exempel måltidsföretaget 
Eurest. Servera växer även som leverantör och inspiratör till den pri-
vata restaurangmarknaden. Utmaningen är att visa att Servera har det 
stora företagets kapacitet och det lilla företagets flexibilitet.

– Det är spännande att se korsbefruktningen mellan den 
privata restaurangmarknaden och storhushållen. Nu är många 
kockar och krögare med och driver utvecklingen inom måltids-
marknaden och gör gästspel i skolan och inom äldreomsorgen.

Serveras sortiment av ekologiska produkter växer. I dag 
erbjuder företaget cirka 700 ekologiska artiklar.

– Försäljningen av ekologiska produkter ökade under året 
med drygt 30 procent, säger Christer Lind. Det är en stark 
ökning över alla produktkategorier. 

När det gäller framtidens trender tror Christer att råvaru-
priserna, klimatfrågan, den växande skaran av framtida pensio-
närer och singelhushållens ökade uteätande kommer att påverka 
branschen mest.

– Här gäller det att redan nu ”ställa sig där bollen kommer 
att landa”. l

servera

Christer lind, vd 

serverA

se rve r a I korth et
Servera är sveriges ledande specialist på mat, dryck och utrustning till 
restauranger och storhushåll. som specialist förser servera också sina 
kunder med råd och inspiration. servera är med och driver debatten 
kring ekologiska livsmedel, skolmat och mat inom äldreomsorgen. 
före taget erbjuder den professionella måltidsmarknaden ett komplett 
sortiment av varor och tjänster. Kunnighet, leveranssäkerhet samt kva-
litets- och miljötänkande präglar serveras verksamhet. Ambitionen är 
att vara det företag som leder utvecklingen i branschen. strategin för 
att uppnå tillväxt är att vara en bra affärspartner för kunder och leve-
rantörer och bidra till en förbättrad tillväxt och lönsamhet för hela bran-
schen. grönsakshallen sorunda, Matsäljarna väst, fällmans Kött och 
bunkra.se är dotterbolag till servera.

www.servera.se
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satsningar på kompetensutveckling och funktionalitet inom alla 

affärs områden och produktslag har medfört kraftiga försäljningsök-

ningar, såväl bland befintliga som nytillkomna kunder. bland annat 

har andelen kedjekunder vuxit och webbhandelsförsäljningen är fort-

satt god. Arbetet med att ytterligare förstärka logistiken i varuflödet 

och utvecklingen av ett bredare och djupare sortiment fortsätter.

servera fortsätter satsningarna för att öka kvaliteten på och re-

surserna till maten inom förskola, skola och äldreomsorg. Under hös-

ten presenterade servera en undersökning kring behovet av varia tion 

och valfrihet i framtidens måltider inom äldreomsorgen.  

Under året har servera investerat i jämlikhetsfrågor genom en 

löne kartläggning och en policy för nyrekrytering. en förstudie till en 

servera-skola har inletts, vilken syftar till att hjälpa medarbetare som 

vill växa i sin yrkesroll, samtidigt som serveras specialistkompetens 

ytterligare förstärks. servera har tilldelats htf:s utmärkelse guld-

nappen ”för att företaget med en meny av åtgärder, och på ett mål-

försäljnIngen ökar

inriktat sätt, uppmuntrar föräldraledighet och underlättar livspusslet 

för småbarnsföräldrar”.

MARKNADSLäGET  restaurang- och storhushållsmarknaden fort-

sätter att utvecklas positivt.

INFöR 2008  servera har en mycket bra plattform för fortsatt 

offen siva satsningar och kommer framöver att ytterligare förbättra 

kund erbjudandet med både varor och tjänster. Under året kommer  

servera att starta ett nytt verksamhetsområde, servera shipping 

som ska leverera livsmedel till rederierna som verkar på östersjön 

med färjetrafik till åland, finland och baltikum. servera bygger ett 

nytt lager om cirka 45 000 kvm i halmstad. lagret beräknas stå färdigt 

hösten 2009. Miljöhänsyn och effektivitet är i fokus när servera formar 

framtidens varuflöde. 

serverA hAr Under 2007 fortsAtt Att öKA sinA AndelAr på den svensKA restAUrAng- oCh MåltidsMArKnAden. 

servera

nettOOMsättnIng: 6 193 Mkr

AntAl AnställdA: 1 339

resultAt eFter FInAnsnettO: 148 Mkr
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Försäljning 
per marknad 2007

Omsättning och resultatNyckeltal Omsättning och resultat Försäljning per  
marknad 2007



56    www.axeljohnson.se

Marknadschef 
Christina 
Gezelius, servera



”d e  kommande pensionärskullarna är större än 
någonsin tidigare och alla pratar med bävan i rösten 
om vad 40-talisterna kommer att göra när de blir 

pensionärer. De kommer givetvis att ställa helt andra krav än vad 
föregående generationer gjort, men exakt hur kan det komma att 
påverka oss och vår verksamhet? 

Det är viktiga frågor för många av Serveras kunder. Det 
behövdes ökad kunskap. Därför gjorde vi en undersökning kring 
hur framtidens seniorer, personer födda mellan 1935 och 1945, ser 
på maten inom äldreomsorgen. 91 procent av framtidens seniorer 
prioriterar valfrihet. Och två av tre personer är villiga att betala 
extra för att få god mat inom äldreomsorgen. 77 procent anser att 
valfriheten att kunna välja mellan flera maträtter inom äldre-
omsorgen i dag är mycket liten eller snarare obefintlig. 

Undersökningen visar att det finns en djup rädsla för att 
hamna på ett äldreboende som arbetar utan tankar kring kvalitet 
och valfrihet. Det är givetvis en allvarlig politisk fråga. Eftersom 
måltidskvaliteten varierar ordentligt från kommun till kommun 
känns det för många som ett lotteri, man ska ha tur och bli gammal 
på rätt ställe. 

Livsmedelsverket har utarbetat riktlinjer för måltidsverksam-
het i förskola och skola. Varför finns inga riktlinjer som gäller mål-
tiderna för våra äldre? Rätt kost kan ibland ersätta medicin, och 
måltidens gemenskap är många gånger det enda som gör livet värt 
att leva för de gamla inom äldrevården. 

servera

2007 var året då Servera ökade sin kunskap som livsmedelsspecialist och även kom ut ur garderoben som 
fullfjädrad debattör. Marknadschefen Christina Gezelius brinner liksom företagets övriga anställda för de viktiga 

frågorna kring kvaliteten på och resurserna för maten inom äldreomsorgen.

framtIdens 
måltIder

Nästa generations krav och förväntningar kommer att påverka 
verksamheterna inom kommunal och privat äldreomsorg. Antalet 
personer som behöver äldreomsorgen – eller måltidstjänster i 
hemmet – ökar. Här finns en marknadspotential som kan innebära 
tillväxt för de företag som producerar måltider för äldre – och där-
med också för Servera. 

Vi tecknade sommaren 2007, som första företag, samarbets-
avtal med Kost och Näring, den organisation som samlar Sveriges 
kostchefer och dietister. De vill nämligen samma sak som vi. Poli-
tiker bearbetas med syfte att öka resurserna till måltiden i offentlig 
förvaltning – för att skapa den kvalitet och den miljö som våra 
äldre behöver och vill ha.” l
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10 000

trender 
InsPIratIon 

omvärldsbevakning

f ärskvaruspecialisten 
Servera samarbetar 
med stora kött- och 

charkleverantörer utanför 
Europa, i Europa och i Sverige, 
men också med många små 
leverantörer som specialiserat 
sig på nischprodukter. 

 
...servera har en serie engångsglas 

som förvandlas till mull fem veckor 

efter att du lagt dem i komposten?

s ervera samlar inspiration, fångar upp trender och 
bevakar de stora matmässorna världen över. Krydd-
sättningar, fonder, färskvaror eller riktigt udda nisch-

produkter – Servera gör löpande sortimentsförändringar för att 
tillgodose  branschens önskemål och behov.

... Servera var det första grossistföretaget i 
Sverige som blev kvalitets certifierat  
(ISO 9001) samt miljö certifierat (ISO 14001).

BESöKARE PÅ SERVERADAGARNA  
Servera arrangerar varje år en av 

Sveriges största branschmässor: 
Serveradagarna. Evenemanget 

hålls på tre orter – Stockholm, 
Halmstad och Umeå. Hösten 
xx 2007 besöktes Servera-
dagarna av cirka 10 000 
personer som la order till 

fantastiska mässpriser, 
smakade på produktnyheter 

och träffade branschkollegor. 

Visste du att...
vIsste du att...

Serveras Skolbok
är fylld med tips, inspiration och idéer från många av de 

duktiga matlagare som finns i sveriges skolkök. den inne-

håller många matnyttiga tankar, till exempel om hur miljön 

påverkar ätandet och hur man lagar nyttigare mellanmål.
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Visste du att... CHrIster lInd, Vd 

serVerA
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att skapa 

trygghet

svensk Bevakningstjänst erbjuder 
ett knippe trygghetstjänster. 

svensk bevaknIngstjänst



svensk bevaknIngstjänst

svensk Bevakningstjänst har på bara några 
få år avancerat till en position som det tredje 
största bevakningsföretaget i Sverige. Arbetet 
med att öka kundnyttan pågår för fullt. Trygghets-
branschen fortsätter att utvecklas. Möt Anders 

Lönnebo, vd Svensk BevakningsTjänst.

sve ns k beva k nI ngstjä nst I korth et
svensk bevakningstjänst erbjuder traditionella bevakningstjänster 
av hög kvalitet och personskydd, brandskydd, rådgivning och 
utbildning. verksamheten är organiserad i fem regioner och har två 
rikstäckande larmcentraler. tack vare ett väl utbyggt nätverk av 
säkerhetsföretag kan svensk bevakningstjänst erbjuda totala 
säkerhetslösningar i hela landet. sedan våren 2003 är hela verk-
samheten iso-certifierad. svensk bevakningstjänst är det tredje 
största bevakningsföretaget i sverige, med över 1 500 anställda.  

www.bevakningstjanst.com
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– V i stärkte vår marknadsposition och fick 350 nya medarbetare 
under 2006, säger Anders Lönnebo, vd Svensk BevakningsTjänst. 
Under 2007 har vi därför fokuserat på att växa samman som orga-
nisation, konsolidera tidigare förvärv samtidigt som vi av egen 
kraft fortsatt att växa snabbare än marknaden totalt. Nu står vi 
redo för ytterligare expansion.

Personalen är kärnan i Svensk BevakningsTjänsts verksamhet.  
– Våra medarbetare är engagerade, professionella och välut-

bildade, säger Anders. Vi har en egen utbildningsenhet, men alla 
utbildas också genom branschens egen väktarskola.

Väktaruppdraget handlar om att skapa trygghet och säkerhet 
– inte bara i privata miljöer, utan även i offentliga miljöer, på flyg-
platser, sjukhus, köpcentrum och i tunnelbanan till exempel, men 
även i kärnkraftverk.

Väktaren har många olika roller, till exempel traditionell 
väktare, ordningsvakt eller skyddsvakt. Ordningsvakten har vissa 
polisiära bemyndiganden och skyddsvakten har ännu större 
befogenheter.

– Drygt 500 av våra 1 500 väktare är skyddsvakter, säger 
Anders. De sköter säkerheten på till exempel Sveriges Riksdag, 
regeringskansliet, kärnkraftverket Ringhals och Sveriges Television.

Svensk BevakningsTjänst har två moderna larmcentraler, som 
tjänar som backup åt varandra ifall något skulle hända.

– I dag har vi cirka 30 000 kunder anslutna till våra larmcentraler, 
säger Anders. Larmdelen växer snabbt, men våra väktares tjänster på 
plats hos kunden är fortfarande den största delen av vår verksamhet. 

Tekniska lösningar, som till exempel positioneringslarm med 
GPS och GSM, sms-larm och bildöverföringssystem, bidrar till 
att göra väktarens arbete mer effektivt och ger kunden snabba 
besked om vad som händer eller har hänt.

Under året har arbetet med ett nytt informationssystem 
inletts på Svensk BevakningsTjänst för att ytterligare  effektivisera 
väktarens dagliga arbete och förstärka kundnyttan. 

– Vi arbetar mycket med kompetensutveckling och utbildning, 
samt kontroll och uppföljning för att skapa mervärde till våra upp-
dragsgivare, som vill ha snabb feedback på insatserna, säger 
Anders.

Väktaryrket passar alla som tycker om att möta människor, som 
har bra simultankapacitet och som är trygga i sig själva. På Svensk 
BevakningsTjänst är drygt 25 procent av de anställda kvinnor.

– Det är ett yrke som attraherar många unga människor, men 
det är också ett yrke man gärna stannar i, säger Anders. Personal-
omsättningen är mycket låg – det är roligt att vi är så attraktiva 
som arbetsgivare. l

Anders lönnebo, vd

svensK bevAKningstJänst
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svensk bevaknIngstjänst



året som gått i korthet

svensk bevakningstjänst har under 2007 konsoliderat tidigare förvärv 

samtidigt som företaget vuxit snabbare än marknaden totalt.

svensk bevakningstjänst levererar helhetslösningar som möter kun-

dens behov. Under året fick företaget bland annat i uppdrag att hantera 

parkeringsövervakningen i stockholms stad, södra distriktet. 

Under 2007 har arbetet med ett nytt informationssystem utveck-

lats. navet är en webbportal, till vilken väktarna, via handdatorer, 

lämnar information under varje uppdrag. informationssystemet ut-

gör grunden till utökade analyser, rapporter och statistik, till nytta för 

uppdragsgivarna.

svensk bevakningstjänsts larmcentral i göteborg har under året 

certifierats för att motsvara svensk brand- och säkerhetscertifie-

ringens krav. 

stärkt marknadsPosItIon

MARKNADSLäGET  svensk bevakningstjänst verkar inom en kon-

kurrensintensiv bransch, vilket präglar prissättningen. efterfrågan 

på bevakningstjänster ökar dock stadigt, och i takt med nya tekniska 

lösningar väntas en breddning av tjänsteutbudet, vilket kan komma 

att korrigera prisnivån.

INFöR 2008  behovet av bevakningstjänster kommer att öka. tillväx-

ten förutspås vara fortsatt stark. Kompetensutveckling inom företaget 

fortsätter med ett utbildningsprogram för chefer och arbetsledare. 

Målet är att fortsätta vara ledande leverantör av bevakningslösning-

ar i sverige – att leverera tjänster med hög effektivitet och kvalitet 

samt med hög servicenivå. svensk bevakningstjänst vill vara det 

självklara valet som leverantör av säkerhetstjänster för myndighe-

ter och näringsidkare. företagets ambition är att alltid arbeta nära 

uppdragsgivarna med väl fungerade team.

svensK bevAKningstJänst är sveriges tredJe störstA bevAKningsföretAg. trots hård prispress hAr det KonseKventA  
sättet Att ArbetA Med effeKtivitet oCh KvAlitet gJort Att svensK bevAKningstJänst stärKt sin MArKnAdsposition oCh  
förbättrAt sitt resUltAt.

svensk bevaknIngstjänst

nettOOMsättnIng: 546 Mkr

AntAl AnställdA: 940

resultAt eFter FInAnsnettO: 28 Mkr
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Antal anställda
Omsättning och resultatNyckeltal Omsättning och resultat Antal faktiskt anställda



n u tar vi väktarens arbete in i 2000-talet, säger Peter Masip, 
projektledare på Svensk BevakningsTjänst. Det pågår 
faktiskt något av ett paradigmskifte i vår bransch just nu.

Det handlar om hur ny teknik kan vidareutveckla väktarens arbete 
och utöka kundnyttan. 

Med hjälp av en handdator samlar väktaren in information, 
som sedan överförs till en webbportal. Därifrån kan såväl Svensk 
BevakningsTjänst som företagets uppdragsgivare hämta olika 
sorters information: analyser, rapporter och statistik. Analyserna 
av inträffade händelser kan till exempel följas bakåt i tiden.

– Det innebär att vi utvecklar vår egen expertis genom att föreslå 
åtgärder utifrån analyserna.

Det började för några år sedan med att några studenter vid  
Viktoria-institutet i Göteborg följde väktarna i deras arbete som en 
del av ett forskningsprojekt. Resultatet av studierna kring väktarens 
jobb och uppdragsgivarnas krav blev att studenterna bildade det 
bolag, Blue Mobile Systems, som Svensk BevakningsTjänst nu sam-
arbetar med i utvecklingen av det nya informationssystemet. 

– Vi arbetar med den allra senaste tekniken, säger Peter. 
Systemet kommer starkt att bidra till utvecklingen av vårt pro-
dukterbjudande, med bättre resursstyrning, kortare insatstider 
och bättre uppföljning. Systemet kommer också att vara miljö-
besparande, eftersom det rent konkret innebär minskat antal 
papper mellan oss och kunderna. 

Tekniken medger också en mycket bättre överblick av resurser-
na. Detta underlättar när en väktare ska dirigeras till en larmplats 
eller annat uppdrag.

svensk bevaknIngstjänst

effektivisering, ökad kundnytta, förstärkt 
trygghet och en utveckling av den egna 
expertisen, vilket i sin tur betyder ett förstärkt 
produkterbjudande – Peter Masip, projektledare 
på Svensk BevakningsTjänst, pratar om ett 
pågående utvecklingsprojekt.

InformatIonssystem
för ökad kundnytta

– Det här är också mycket viktigt för väktarens säkerhet, säger 
Peter. Genom positioneringen i handdatorn kan vi se exakt var de 
befinner sig om de skulle behöva assistans.

Svensk BevakningsTjänst har stora uppdrag inom offentlig 
miljö, till exempel för ett antal av Sveriges kommuner, bland annat 
vad gäller bevakning av skolor. Även här menar Peter att det nya sys-
temet kan bidra till att effektivisera samarbetet mellan Svensk Bevak-
ningTjänst, fastighetsägarna och skolorna.

– Webbportalen blir själva marknadsfönstret, sedan kan varje 
uppdragsgivare logga in och få tillgång till adekvata fakta, säger Peter. 
Då kan vi hjälpa våra cirka 30 000 kunder på ännu bättre sätt med rap-
porter, analyser och åtgärdsförslag.

– Genom det här verktyget blir uppdragsgivarens och våra 
beslutsunderlag ännu bättre. Tillsammans bygger vi upp en enorm 
kunskapsbas och blir ännu bättre på att skapa tryggare miljöer. l
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Peter Masip,
projektledare svensk 
Bevakningstjänst
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Anders lönneBO, Vd

sVensk BeVAknIngstjänst



svensk bevaknIngstjänst Plock

från och med den 1 november 2007 övertog  

svensk bevakningstjänst parkeringsövervak-

ningen i stockholms stad, södra distriktet.

ISO-9001

En tryggare tillvaro är kärnan i 
Svensk BevakningsTjänsts 
verksamhet, det tredje största 
bevakningsföretaget i Sverige. 
Med drygt 1500 välutbildade 
väktare över hela landet erbjuds 
såväl företag som privatpersoner 
säkerhet dygnet runt.

svensk bevakningstjänst är iso-certifierad i Kvalitet 

9001 och Miljö 14001, vilket bidrar till tjänster med rätt 

kvalitet samt ett kontinuerligt miljöarbete.

d
 
e två egna larmcentralerna i 
Stockholm och Göteborg 

gör att Svensk BevakningsTjänst kan ta 
emot larm vid inbrott, överfall, bränder 
eller driftstörningar och vidta åtgärder, 
till exempel utryckning med väktare.

Passar 
du att arbeta 
som väktare?  

gå in på  
www.bliväktare.nu 

och gör väktartestet!

bliväktare.nu

2007

Tryggare miljöer
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åhlénsgruPPen

mer yta  
tIll mode 
och skönh et

å h lé nsgruPPe n I korth et
åhléns, Kicks, lagerhaus och myself & friends ingår i åhlénsgruppen, som 
verkar i sverige, finland och norge. åhlénsgruppen är ett av sveriges     
ledande detaljhandelsföretag med varuhus och specialbutiker inom mode, 
skönhet, hem och media. företagen i gruppen erbjuder produkter med 
ledorden trend, design och kvalitet. Kicks är sveriges största kosmetik-
kedja med trendiga produkter för både yngre och äldre. på lagerhaus 
finns bra, billig och läcker heminredning. på myself & friends kan du köpa 
kläder, heminredning och kosmetik.  

www.ahlens.se

www.kicks.se

www.lagerhaus.se
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mer yta  
tIll mode 
och skönh et Med ett högt nyetableringstempo och ett för-

nyelse arbete som pågår inom Åhlénsgruppen 
står butikerna och varuhusen väl rustade att ta 

hand om cirka 250 000 besökare varje dag. 

åhlénsgruPPen

Åhlénsgruppen arbetar med mode, skönhet, 
hem och media. i buketten har bundits in 
skönhetsprodukter ur oliv-serien samt 
trädgårds- och heminredningsprodukter.



v i har ett högt nyetableringstempo både i Norge, Fin-
land och Sverige, säger Bjarne Mumm, vd Åhlénsgrup-
pen. Vi fortsätter vårt förnyelsearbete. 

Internt arbetar Åhlénsgruppen med omstruktureringar, nya 
datasystem och kompetensutveckling, men framför allt med logis-
tiken och varuflödet inom gruppen. Stordriftsfördelarna utnyttjas 
inom alla områden.

– Vi vässar alla system för att kunna ta hand om kunderna på 
bästa sätt, säger Bjarne. Mötet med kunden är det viktigaste i vår 
verksamhet.

Varje dag besöker över 250 000 människor någon av Åhléns-
gruppens varuhus- eller butikskedjor och företagsgruppen har 
över 5 000 medarbetare.

– Att Åhlénsgruppen utsetts till Årets kompetensföretag 2007 
för bästa utbildningsinsatsen i svenskt arbetsliv är fantastiskt roligt, 
säger Bjarne.  

Alla Åhlénsgruppens företag har en gemensam kunskaps- och 
resursbas att ösa ur. Inköpsorganisationen i Asien har vuxit under 
2007 och sköter nu även inköpen till Lagerhaus. 

– Vi köper varor från alla delar av världen, och har ett nära 
samarbete med våra leverantörer för att säkerställa god kvalitet till 
attraktiva priser. Vi har egna inköpskontor i Hongkong, Shanghai 
och Delhi. De arbetar med kvalitetssäkring och för humana vill-
kor i produktionen hos våra underleverantörer. Självfallet arbetar 
vi även med svenska formgivare och designers.

bJArne MUMM, vd  

åhlénsgrUppen

(från oCh Med 1 April 2008  

är thoMAs Axén vd) 

Bjarne ser i framtiden att det kommer att rymmas fler egna 
koncept och egna varumärken under Åhléns tak, samtidigt som 
samarbetet med märkesleverantörerna givetvis fortsätter.

– Såväl dam- som herrmode kommer att få ett ytterligare lyft, 
lovar han.

Följaktligen kommer affärsområdet Mode att få mer affärs-
yta. En satsning på en ny kollektion barnkläder görs också och 
arbetet med ombyggda barnavdelningar fortsätter under 2008, 
samtidigt som Media blir mindre. 

Moderniseringen av varuhusen handlar inte bara om att fri-
göra ny yta och renovera, även ljussättningarna förändras. Belys-
ningen på Åhlens City i Stockholm har gjorts om så att varorna 
blir ännu bättre exponerade, vilket även medfört stora energibe-
sparingar – ett led i Åhlénsgruppens målsättning att ytterligare 
minska koncernens klimatpåverkan.

– Vi har även bytt leverantör till Green Cargo, som hanterar 
delar av våra leveranser, säger Bjarne. Alla steg som medför för-
bättringar för miljön är bra, hur små de än är.

Kicks är den ledande skönhetskedjan i Sverige och fortsätter 
etableringen på den finska marknaden.  

– Kicks långsiktiga målsättning är att öppna cirka 80 Kicks-
butiker i Finland, säger Bjarne. Och under nästa år planerar vi att 
gå in i Norge.

Heminredning blir ett allt viktigare intresse, och heminred-
ningsprodukter är i dag något vi snarare konsumerar än investerar 
i. Heminredningsbutiken Lagerhaus finns på ett tjugotal platser i 
Sverige.

– Lagerhaus produkter är moderna, inspirerande och har ett 
bra pris vilket gör att man kan uppdatera sin inredning oftare. l

åhlénsgruPPen



året som gått i korthet

åhléns fyra affärsområden är väl definierade på sina respektive 

marknader. Affärsområdet hem fortsätter att växa, bland annat 

i norge. åhléns har breddat sin marknadsledande position inom  

affärsområdet skönhet och Mode fortsätter att utvecklas positivt 

med sin kombination av egna och externa varumärken. Affärsom-

råde Media har haft en något svagare marknadsutveckling, men be-

håller sin starka marknadsposition.

Åhléns expansion har fortsatt under 2007, med ett flertal nyetab-

leringar och en rad ombyggnationer i befintliga varuhus. 

kicks, sveriges ledande skönhetskedja, har expanderat kraftigt 

under 2007, bland annat i finland där 12 butiker nu etablerats. 

lagerhaus, ett koncept som bygger på snabbrörliga, moderna 

heminredningsvaror med en stor del egen formgivning, har under 

året etablerats på ett flertal platser i sverige och har nu 23 butiker.

fortsatt exPansIon

åhlénsgruppen har utsetts till årets kompetensföretag 2007 för 

bästa utbildningsinsatsen i svenskt arbetsliv.

MARKNADSLäGET  detaljhandelns utveckling har varit positiv under 

året samtidigt som konkurrensen har skärpts.

INFöR 2008  Marknadsutvecklingen bedöms som fortsatt gynnsam 

även för 2008. åhlénsgruppens nordiska expansion fortsätter, bland 

annat planeras ett tiotal Kicksbutiker i norge under 2008. även  

lagerhaus har en hög expansionstakt och målet är en årlig tillväxt-

takt på 6–8 butiker och totalt 35–40 butiker i sverige före utgången 

av år 2009. sortimentsutvecklingen inom samtliga affärsområden 

inom åhlénsgruppen pågår kontinuerligt. 

åhlénsgrUppen hAr en fortsAtt hög tillväxttAKt inoM sAMtligA AffärsoMråden.

åhlénsgruPPen

nettOOMsättnIng: 5 683 Mkr

AntAl AnställdA: 3 394

resultAt eFter FInAnsnettO: 266 Mkr  
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Omsättning och resultat Försäljning 
per verksamhet 2007

Nyckeltal Omsättning och resultat Försäljning per  
verksamhet 2007
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Mimmi engestang, 
kompetensutvecklingschef,
Åhlénsgruppen 



åhlénsgruPPen

årets komPetens-
företag 2007  

Åhlénsgruppen har utsetts till Årets kompetensföretag 2007 för bästa 
utbildningsinsatsen i svenskt arbetsliv. Priset går till företag eller organisationer som 
på ett genomgripande sätt kompetensutvecklar sin personal. Mimmi Engestang är 

kompetensutvecklingschef och eldsjälen bakom Akademi Åhlénsgruppen.

Å 
hlénsgruppen kommer, fram till år 2010, att möta cirka 
10 000 personer i ett anställningsförfarande, säger 
Mimmi Engestang. Dem måste vi ta hand om på bästa 

sätt – och alla de 5 000 personer som redan arbetar för oss. För att 
kunna möta så många människors behov är det viktigt att skapa 
strukturer och systematisera metoderna.

Åhlénsgruppens ledord – enkelhet, tydlighet, resultat och 
engagemang – genomsyrar all kompetensutveckling. Syftet är att 
skapa ökad affärs- och kundnytta genom bättre kunskap.

– Ledorden ska vara en vägledare för oss alla inom företaget, 
för såväl medarbetare som utbildningsleverantörer. Målet med 
Akademi Åhlénsgruppen är att skapa ökad kunskap och utveck-
ling, men också ge möjlighet till rörlighet för personalen i bolagen 
inom Åhlénsgruppen.  

På intranätet kan alla medarbetare ta del av och få en över-
blick av den kompetensutveckling och de möjligheter som erbjuds 
inom Åhlénsgruppen. 

– Under 2008 lanserar vi en ny hemsida för Akademin med 
bland annat webbaserade kurser, som ett komplement till de lärar-
ledda utbildningarna. 

Under 2007 har utbildningsfokus varit på butiksäljarnas roll 
och arbete. Samtidigt pågår ett trettiotal utbildningar, i allt från 

ekonomi och administrativa system till säljträning och ledarskaps-
utveckling.

– Vi är oerhört stolta och glada över utnämningen till Årets 
kompetensföretag, säger Mimmi. Det visar att vi är på rätt väg och 
att ett HR-fokus är viktigt. Att sätta människan i fokus är ett 
åtagande som stimulerar till ansvar, ambitioner och lärande.

Akademin skapar broar mellan företagen, men också mellan 
människor. Man lär känna varandra på utbildningarna och kan 
utbyta erfarenheter som bidrar till utveckling inom de olika före-
tagen i Åhlénsgruppen.

– Vi vill ju behålla duktiga medarbetare och hjälpa dem vidare, 
säger Mimmi. Att satsa på människorna i detaljhandelsföretag 
är viktigt.

Inom Akademi Åhlénsgruppen arbetar man med begreppen 
”före, under och efter” utbildningen, och varje persons kompe-
tensutveckling sker i nära samråd med närmaste chef. Alla medar-
betare går igenom mål, syfte och effekt med utbildningen före 
kursstart. Efteråt återkopplar man det man lärt sig till sina kolle-
gor och närmaste chef. 

– Utbildningarna ska vara nära verkligheten. Det är viktigt 
att testa de nya kunskaperna i vardagens arbete. Det är där allt 
avgörs. l
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åhlénsgruPPen Plock

är ett japanskt 
livsstilskoncept som 
är känt för sina enkla, 
väldesignade och 
funktionella kvalitets-
produkter för hem, 
arbete och fritid. 
Åhléns har exklusiv 
rätt att sälja MujIs 
produkter i norden.

P 
å Åhléns varuhus finns inspiration, 
mode och trender i olika prisklasser. 

Kända och etablerade varumärken blandas med 
roliga uppstickare och egna varumärken av hög 
kvalitet. Inspiration hittar du också på 
www.ahlens.se

å  hléns samarbetar med både svenska 
och utländska designers.

Åhlénsgruppen

På KIcKS vet personalen vilken ögonskugga 
som gäller just nu och kan lära dig hur du ska 
applicera den. Doft, makeup, hudvård och 
hårvård är Kicks specialitet.  
www.kicks.se

de tusen möjligheternas hus 
brukar åhléns kallas för.

1 000

bli medlem i åhléns 
kundklubb!

www.ahlens.sesparkdräkt med 
eko-känsla. (Åhléns 
ekologiska barn-
klädeskollektion.)

mujI 
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lagerhaus har läckra 
detaljer för bordet, 
papper att slå in presen-
ter i, snygga glas och – ja, 
allt det där lilla extra  
att ge bort eller önska sig. 
www.lagerhaus.se
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BjArne MuMM, Vd  

ÅHlénsgruPPen
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god
kraft

stark

Vi tror på företagen som en stark och positiv förändringskraft i sam-
hället. Våra verksamheter griper in och påverkar människors vardag, 
varje dag. Det finns en lång tradition av att verka för det goda i sam-
hället inom Axel Johnson-koncernen; det har setts – och ses – som en 
självklarhet.  

Det är vi som bär ansvaret för att det vi säljer håller hög kvalitet 
avseende etik, miljö och hållbarhet. Vi tänker nytt och utmanar det 
traditionella, både tekniskt och marknadsmässigt. Vi förstår att företa-
get och alla dess människor är en förändringskraft som påverkar och 
förändrar samhället i stort, över tiden och på djupet. 

Vi bygger vidare på vår tradition med att ständigt pröva nya idéer 
för att ligga i utvecklingens framkant. Vi arbetar för att vara ett före-
döme vad gäller god etik och gott affärsmannaskap. Det finns alltid 
mer att göra. l

&



böcker tIll barn I asyl  

hemköP:
Den godisfria kassan  
hemköp startade arbetet med att hjälpa alla matintresserade 

kunder att handla lite nyttigare redan för flera år sedan. hemköp 

var till exempel först med att erbjuda sina kunder godisfria kas-

sor. godisfri kassa innebär att godiset i hyllorna, som traditionellt 

finns framme vid butikskassorna, ersätts med knäckemackor, 

nötter, färsk och torkad frukt och rostade baljväxter. 

   flera hemköpsbutiker har även färsk portionsförpackad frukt i 

påsar, till exempel päron, äpple, minimorot, vindruvor och körs-

bärstomat. Ambitionen är att kunna erbjuda godisfri kassa i alla 

hemköpsbutiker över hela sverige. 

inspirationen till den stora hälsosatsningen kom ursprungli-

gen från hemköpsbutiken i torpa utanför vänersborg, där man 

länge har arbetat med hälsofokus. detta ledde så småningom till 

att man i alla hemköpsbutiker införde en genomtänkt märkning 

för att det ska vara lättare att hitta de lite mer nyttiga produk-

terna. 

i butikerna finns också fakta, tips och idéer om hur man kan 

tillaga maten på ett mer hälsosamt vis. hemköp vill på detta sätt 

bidra till lite sundare matvanor.

hemköp tar också hjälp av sina kunder, via bland annat 

kundpaneler, för att bli ännu bättre på nya hälsoalternativ.

på hemköps hemsida kan du bland annat se hur den godis-

fria kassan sprider sig över sverige.

www.hemkop.se

axel johnson kort & gott

åhléns:
Miljömärkta kläder till barnen
nu finns en kollektion av ekologiska babykläder på åhléns. Allt 

från odling av bomull till infärgning och produktion av plaggen är 

miljö märkt. odlingen av ekologisk bomull är fri från konstgödsel 

och bekämpningsmedel. plaggen är märkta med den etablerade 

märkningen eko sustainable textile, som även rekommenderas av 

natur skyddsföreningen. Märkningen reglerar även begränsningen 

av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan.

Under 2007 har axel johnson delat ut 
böcker till över 4 000 barn.   

– ett samarbete med Migrationsverket 

tillsammans med åhlénsgruppen har Axel Johnson 

ett samarbete med Migrationsverket i form av ett 

bokprojekt. barn som kommer till sverige för att 

söka asyl får – i samband med sitt första möte med 

ett nytt land och ett helt nytt språk – en bilderbok. 

satsningen är en del av koncernens engage-

mang för barns läsning som startade 2005 genom 

åhléns partnerskap med barnbiblioteket rum för 

barn på Kulturhuset i stockholm.

Alla barn mellan 0 och 12 år, som kommer till Mig-

rationsverket, får en egen bok som de får ta med sig.
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”För att företaget med en meny av åtgärder, och på ett målinriktat sätt, upp-

muntrar föräldraledighet och underlättar livspusslet för småbarnsföräldrar. På 

så sätt blir företaget en smakfull förebild för andra arbetsgivare.” 

så lyder motiveringen till varför servera tilldelats htf:s utmärkelse guldnappen 2007. 

guldnappen delas ut till företag, organisationer och personer som genom sitt agerande 

underlättar för medlemmarna att förena arbete och föräldraskap. det kan handla om en 

arbetsgivare med en positiv attityd som gör att de anställda känner att det är acceptabelt 

att bilda familj eller en arbetsplats som med praktiska åtgärder försöker underlätta dagis-

hämtning, förkortad arbetstid och föräldraledighet. det kan också vara en person som är 

föregångare inom dessa frågor. företaget ska ha kollektivavtal och jämställdhetsplan.

axel johnson kort & gott

Guld-
napp 

till servera 

 visste 
du 

att...
hemköP:
Sundare mat i skolans kafeteria
hEmköp har gjort en temo-undersökning som visar att nio av tio barn 

enbart äter två portioner frukt och grönsaker per dag, att jämföra med de 

fyra portioner (400 gram) som livsmedelsverket rekommenderar som dagligt 

intag för barn. Motsvarande siffra för ungdomar och vuxna är 500 gram. 

därför fortsätter hemköp med sin hälsosatsning och erbjuder landets 

alla skolor samma sortiment av nyttigare snacks som finns i hemköps godis-

fria kassa. 

hemköp bidrar på detta sätt till sundare mellanmål. det blir enkelt att få 

tag på frukt och nyttigare snacks än vad som vanligtvis erbjuds i skolkafe-

terior.

projektet bygger på ett lokalt samarbete mellan den aktuella skolan och 

skolans närmaste hemköpsbutik, där skolan själv hämtar varorna till ett för-

månligt pris. hemköp erbjuder även skolan en kort utbildning om sortimen-

tet, enklare näringslära, speciella varuställ för de nya mellanmålsalternativen 

och en broschyr om smarta mellanmål. 

leksands gymnasium är först i sverige med att testa hemköps koncept 

för hälsosamma mellanmål. är testet framgångsrikt är tanken att konceptet 

ska erbjudas över hela landet.

...designtorget i mars 
2007 valdes till ”sveriges 

roligaste butik” oavsett 
bransch, i en stor kund-

undersökning genomförd 
av gfk sverige ab.



  

WIllys:
Stor satsning på varor 
till ramadan varje år
DaDlar, bönor oCh ris är några av de viktigaste ingredienserna 

när många troende muslimer firar den viktiga muslimska högtiden 

ramadan. fastan pågår medan solen är uppe och efter solned-

gången samlas man vid borden för att bryta fastan med till exempel 

hönssoppa, te, piroger och baklava. enligt islam var det i den nionde 

månaden, ramadan, som Muhammed fick sin kallelse från gud och 

tog emot Koranen.  

Axfood började redan för cirka fem år sedan med att erbjuda 

kunderna i norden ett sortiment av kända varumärken från balkan, 

Mellanöstern och östeuropa. Att kunna handla originalprodukter till 

den stora fastemånaden i islam blev snabbt en succé. Willys globala 

sortiment fortsätter att växa hela tiden. det består av cirka 350 ar-

tiklar, men under faste- och festmånaden 2007 adderade Willys runt 

200 produkter.

storsäljaren nummer ett är färska dadlar. Cirka 46 000 förpackningar 

med färska dadlar brukar säljas varje år under denna månad. Andra 

favoriter är höns- eller kycklingpastej, biffsoppa, hönssoppa, sötad 

mjölk, jufka degblad, basmatiris och sötsaker som maamoul och 

baklava. 

Willys har lagt mycket kraft på själva urvalet av nya varor och 

tagit hjälp av sina kunder för att välja rätt produkter, bland annat har 

man arrangerat fokusgrupper med personer med olikartat etniskt 

ursprung för att få reda på olika preferenser när det gäller produkter 

och märken. Många kunder har också hört av sig och är glada över 

att kunna hitta produkterna i Willys sortiment.

u nder 2006 gjorde Servera en marknadsundersökning 
bland drygt 1 000 elever i åldern 14–16 år för att få mer 
kunskap om vad barnen tycker om skolmåltiden. Bra 

lärare kom på första plats med 87 procent, men hela 85 procent av 
eleverna ansåg att skolmaten är en av de viktigaste faktorerna för en 
lyckad skoldag. 

Det visade sig också att 60 procent av eleverna skulle vara beredda 
att byta skola för att få bättre mat. 92 procent tycker att bra och god 
skolmat är viktigt för att orka en hel dag i skolan. 

Servera kommunicerade resultaten från skolmåltidsundersök-
ningen till beslutsfattare inom skolan och diskuterade den med 
kostchefer inför publik på Servera-dagarna. Servera vill på detta 
sätt påverka beslutsfattare om vikten av resurser till skolmåltiden. 

Servera vill också informera och inspirera kunderna och lyfta 
fram de insatser och goda förebilder som finns bland dem som 
arbetar med skolmåltiden.  

Serveras Skolbok, som gavs ut 2006, är fylld med tips, inspira-
tion och idéer från många av de duktiga matlagare som finns i Sve-
riges skolkök. Den innehåller mycket matnyttiga tankar – till exem-
pel om hur skolrestaurangens miljö påverkar ätandet, hur man fixar 
nyttigare mellanmål samt idéer om hur man kan synliggöra och 
marknadsföra skolmaten bättre till föräldrar och elever.

servera:



080    visions of traDe

ton
väger kopplingen som axIndustries sålde för 

1,3 miljoner kronor till
 sandvikens jernverk i oktober 2007.

3
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av sveriges butiker anser att dagab är bäst på logistik.  
coop kom på andra plats (77 %) och Ica på tredje  
plats (68 %).  Källa: Icanyheter 

94%2larmcentraler
med30  000 

        

centralt lagerlagda artiklar har Mekonomen 
och de passar till 5 000 bilmodeller. 

axel johnson sIfferPlock

måltider
Servera levererar under ett år råvaror till drygt 40 miljoner 
måltider till äldreomsorgen.

butIker att jämföra 
med 59 butIker
år 2000.  

40 000 000

1,8
kunder har servera och företaget  
levererar varor till 6 000 kunder  

varje dag.

miljoner kvinnor i åldern  
25–59 år såg Mekonomens  
tv-reklam sommaren 2007.

  investeringsidéer
utvärDeras av novax varje år.

126
58 000

anslutna kunder har svensk bevakningstjänst.

års garanti har de reserv-
delar som Mekonomen 
erbjuder via den egna 
grossistverksamheten.3

år 2007 har kIcks

90

15 000



axel johnson
gruppen

Axel johnson Inc. har sitt huvudkontor i new york, och sin huvudsakliga verksamhet i nordamerika med 

produkter och tjänster inom områdena energi och miljö. företagen inom koncernen har en omsättning på 

26 miljarder kronor och 1 000 anställda. 

sprague energy är den största fristående distributören av petroleumbaserade bränslen och alternativa 

energiråvaror i nordöstra UsA. distributionen sker genom egna terminaler. 

parkson och Kinetico tillverkar och marknadsför system och produkter för rening av industriellt och 

kommunalt vatten.

AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i stockholm samt fastigheter för handel och 

logistik i övriga sverige. Koncernen äger och förvaltar 29 fastigheter på 12 orter, och fastighetsbeståndet 

består av centralt belägna varuhus, livsmedelsbutiker samt logistikanläggningar med moderna kyl- och 

fryslager vid strategiska trafikpunkter. Axfast innehar även kontor och bostäder i stockholms innerstad. 

det totala marknadsvärdet är cirka 3 miljarder kronor.

förutom de tre helägda koncernerna har Axel Johnson gruppen ägarintressen i investeringsföretaget 

nordstjernan. 

Axel johnson AB är en av tre fristående koncerner inom Axel Johnson 
Gruppen. De andra två är amerikanska Axel Johnson Inc. och svenska 

fastighetsföretaget AxFast AB.

axel johnson gruPPen
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axel johnson Inc. 
produkter och tjänster  

inom energi och miljö 

i nordamerika. 

omsättning 26 miljarder kr.

Servera 
Ledande grossist och specialist 
inom restaurang och storkök.

axel johnson ab
bygger och utvecklar 

verksamheter inom handel 

och handelsrelaterade tjänster. 

omsättning cirka 50 miljarder kr.

Axel Johnson International
Handel och distribution av  
industri- och konsument- 

produkter i Europa. 

Sprague Energy Corporation 
Distribution av energiråvaror och 

hantering av andra produkter via egna 
terminaler i nordöstra USA.

axfast ab 
äger och utvecklar kommersiella 

fastigheter i stockholm och fastigheter  

för handel och logistik i sverige. 

omsättning 248 miljoner kr.

Mekonomen 
Skandinaviens ledande bildelskedja, 

noterad på Stockholmsbörsen. 
Ägarandel 29 procent. 

Kinetico Incorporated 
Produktion och försäljning av 

vattenreningsprodukter.

Nordstjernan AB 
Nordstjernan är ett investeringsföretag och var vid utgången av 2007 
bland annat huvudägare i de börsnoterade bolagen NCC, Ramirent, 
KMT, Salcomp och Exel samt i de onoterade bolagen Etac, Välinge, 

Sirius Machinery och GP Plastic. Största ägare kapitalmässigt i Nord-
stjernan är Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga 

ändamål. Axel Johnson Gruppens ägarandel är 6 procent.

Svensk BevakningsTjänst 
Erbjuder totala säkerhetslösningar 

för såväl företag som privatpersoner. 

Axfood 
Ett av Nordens största börsnoterade 

bolag inom dagligvaruhandeln. 
Ägarandel cirka 46 procent.

Åhlénsgruppen 
Ett av Sveriges ledande detaljhandels- 

företag med varuhus och specialbutiker 
inom Skönhet, Hem, Mode och Media.

Parkson Corporation 
Produktion och distribution av system 

och produkter för vattenrening. 

Novax 
Utvecklar och investerar 

i tillväxtföretag. 



Antonia Ax:son johnson

Alexandra Mörner

lou-lou Wall

Anders g. Carlberg

styrelse
Så här ser styrelsen ut i Axel Johnson AB. Mer fakta om 
styrelseledamöterna hittar du på nästa sida.
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göran ennerfelt



axel johnson ab styrelse

rasmus tallén

Peggy Bruzelius

Marcus storch

Hans dalborg

nils-erik johansson

Per Bystedt gunnel tegnér

göran ennerfelt



ANToNIA AX:SoN JoHNSoN 

ordförande sedan 1982.

styrelseordförande i Axel Johnson inc. och Axel och Margaret Ax:son 

Johnsons stiftelse. vice ordförande i nordstjernan Ab. ledamot 

av styrelsen i Axel Johnson international Ab, servera r&s Ab, 

åhléns Ab, Axfood Ab, Mekonomen Ab, Axfast Ab, nCC Ab, Axel 

och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för Allmännyttiga ända-

mål samt World Childhood foundation m m. styrelseordförande i 

dressyrkommittén inom svenska ridsportförbundet. 

PEGGy BRuzELIuS 

ledamot av styrelsen sedan 1998.

styrelseordförande i lancelot Asset Management Ab. ordförande 

i högskoleverket, vice ordförande i Ab electrolux samt ledamot av 

styrelsen i Axfood Ab, scania Ab, Akzo nobel Ab, syngenta Ag, 

husqvarna Ab, studieförbundet näringsliv och samhälles (sns) 

förtroenderåd, handelshögskoleföreningen samt näringslivets 

börskommitté m m. tidigare var peggy bruzelius vd i Abb financial 

services samt vice vd i skandinaviska enskilda banken Ab.

PER BySTEDT 

ledamot av styrelsen sedan 2000.

vd i spray Ab. styrelseordförande i AiK fotboll Ab och i neonode 

inc. samt ledamot av styrelsen i eniro Ab, servera r&s Ab och 

ebuilder Ab, m m. 

ANDERS G. CARLBERG 

ledamot av styrelsen sedan 1992.

vd och koncernchef i Axel Johnson international Ab. ledamot av 

styrelsen i Axel Johnsons inc., svenskt stål Ab (ssAb), Mekonomen 

Ab, sapa Ab, säki Ab och beijer Alma Ab m m.

HANS DALBoRG 

ledamot av styrelsen sedan 2001.

styrelseordförande i nordea bank Ab, Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, Uppsala Universitet, preses i Kungliga ingenjörs-

vetenskapsakademien (ivA) samt ledamot av styrelsen i stockholm 

institute of transition economics (site), stockholm institute for 

financial research (sifr) och ledamot i european financial  

services round table (efr).

GöRAN ENNERFELT 

vice ordförande sedan 2007.

ledamot av styrelsen sedan 1975, vd i Axel Johnson gruppen 

Ab. styrelseordförande i Axfast Ab, Axfood Ab, samt i öst- 

ekonomiska institutet. ledamot av styrelsen i Axel Johnson inc., 

Axel Johnson international Ab, novax Ab, servera r&s Ab, svensk 

bevakningstjänst Ab, åhléns Ab, svenska handelsbanken Ab, 

internationella handelskammaren samt i flera andra organisatio-

ner inom näringslivet. göran ennerfelt var tidigare bland annat 

ordförande i studieförbundet näringsliv och sam hälles (sns), 

Utrikeshandelsföreningen (sveriges Allmänna exportförening) 

samt i svensk handel.

NILS-ERIK JoHANSSoN 

ledamot av styrelsen sedan 1999.

styrelseordförande i heberleins i båstad Ab, leksands if,  

leksands if fastighetsbolag, United power och Willab Ab samt 

ledamot av styrelsen i åhléns Ab, AJ produkter Ab och svenskt 

sigill. tidigare var nils-erik Johansson vd för hemköpskedjan Ab.

ALEXANDRA MöRNER 

ledamot av styrelsen sedan 2005.

inköpschef media på åhléns Ab och dessförinnan investment  

Manager på novax Ab. styrelseordförande i Antonia Ax:son  

Johnsons stiftelse för Miljö och Utveckling samt styrelseledamot  

i designtorget Ab och Konstfack.

MARCuS SToRCH 

vice ordförande och ledamot av styrelsen sedan 1997.

ordförande i nobelstiftelsen, vice ordförande i Mekonomen Ab och 

i Axfood Ab. ledamot av styrelsen i nordstjernan Ab, nCC Ab, Ab 

hannells industrier och stockholmsbörsens bolagskommitté samt 

ledamot av Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörs-

vetenskapsakademien (ivA) m m. Marcus storch var tidigare vd och 

koncernchef i AgA Ab.

RASMuS TALLéN 
ledamot av styrelsen sedan 2000.
rasmus tallén är anställd i servera r&s Ab och arbetstagarrepresentant 
för handelsanställdas förbund. 

GuNNEL TEGNéR 
ledamot av styrelsen sedan 1999.
gunnel tegnér är anställd i åhléns Ab och arbetstagarrepresentant för 
handelsanställdas förbund.

Lou-Lou WALL 
ledamot av styrelsen sedan 2005.
lou-lou Wall är anställd i åhléns Ab och arbetstagarrepresentant för 
tjänstemannaförbundet htf.

ANDERS ERNHJELM 
styrelsesuppleant sedan 2007.
Anders ernhjelm är anställd i servera r&s Ab och arbetstagarrepresentant 
för handelsanställdas förbund. 

LILIAN MÅRELIuS 
styrelsesuppleant sedan 2003.
lilan Mårelius är anställd i åhléns Ab och arbetstagarrepresentant för 
handelsanställdas förbund.

ANN-MARIE PERSSoN 
styrelsesuppleant sedan 2006.
Ann-Marie Persson är anställd i servera r&s Ab och arbetstagarrepresen-
tant för tjänstemannaförbundet htf.

Styrelse

Ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer
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FREDRIK PERSSoN

vd och koncernchef 

Fredrik Persson är civilekonom från handelshögskolan i  

stockholm. tidigare var fredrik analyschef på Aros securities 

och har även ett förflutet inom Abb:s finansverksamhet. fredrik 

har arbetat inom koncernen sedan år 2000 och var tidigare vice 

vd och Cfo för Axel Johnson Ab.

styrelseuppdrag: styrelseordförande i Axel Johnson international 

Ab, novax Ab, servera r&s Ab, svensk bevakningstjänst Ab, 

åhléns Ab och Mekonomen Ab. ledamot av styrelsen i Axfast Ab 

samt lancelot Asset Management Ab.

LILIAN FoSSuM 

vice vd och Cfo 

lilian Fossum är civilekonom från handelshögskolan i stockholm. 

tidigare arbetade lilian på Ab electrolux, bland annat som 

medlem i koncernledningen med ansvar för personalfrågor och 

organisationsutveckling samt som ansvarig för strategisk prissättning 

inom affärsområdet Major Appliances i europa. lilian har även ett 

förflutet som vice vd och Cfo på spendrups bryggeri och som 

managementkonsult på McKinsey & Company.

styrelseuppdrag: ledamot av styrelsen i åhléns Ab, svensk  

bevakningstjänst Ab, holmen Ab samt oriflame Cosmetics s.A.

CARoLINE BERG 

direktör human development och Kommunikation 

Caroline Berg har en b.A. från Middlebury College i UsA och 

har mångårig erfarenhet från olika verksamheter inom media, 

film och tv i sverige och UsA. har inom Axel Johnson gruppen  

varit verksam i olika styrelser sedan mitten av 90-talet och är 

sedan 2005 anställd inom Axel Johnson Ab och medlem av  

koncernledningen. 

styrelseuppdrag: ledamot av styrelsen i Axel Johnson inc, UsA 

samt servera r&s Ab.

Koncernledning

Affärsledning

FREDRIK PERSSoN, vd och koncernchef, Axel Johnson Ab  

LILIAN FoSSuM, vice vd och Cfo,  Axel Johnson Ab

CARoLINE BERG, direktör human development och  

Kommunikation, Axel Johnson Ab 

ERIC PERSSoN, chef Affärsutveckling, Axel Johnson Ab

ANDERS G. CARLBERG, vd Axel Johnson international Ab 

ANDERS STRÅLMAN, vd Axfood Ab

HÅKAN LuNDSTEDT, vd Mekonomen Ab 

ANDERS SLETTENGREN, vd novax Ab 

CHRISTER LIND, vd servera r&s Ab 

ANDERS LöNNEBo, vd svensk bevakningstjänst Ab

BJARNE MuMM, vd åhléns Ab

(THoMAS AXéN, vd åhléns Ab från och med  

1 april 2008)

från vänster 
Caroline Berg, 
fredrik Persson 
lilian fossum.
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axel johnson rubrIk

n är Generalkonsuln 
Axel Johnson gick 
bort 1958 efterläm-

nade han till tredje generationen 
representerad av äldsta sonen Axel 
(även kallad Bergsingenjören) ett 
hundratal företag med mer än 
22 000 anställda och en omsätt-
ning på 1,5 miljarder kronor. Nu 
blev koncernen internationell 
med handel av råvaror och 
industriprodukter världen över. 

1910 BLEV AxEL JOHNSON ÄGARE AV AVESTA 

JERNVERK. PLÅTTILLVERKNINGEN LEDDE TILL  

BEHOVET AV EN MODERN FöRETAGSFLOTTA.

entreprenörskap 
präglat av  
nya idéer i  

kombination med 
långsiktigt byg-

gande har gagnat 
utvecklingen av  

axel johnson ab.

1988 FöRVÄRVADES SABA GRUPPEN, 

MED BLAND ANNAT DAGAB, HEMKöP, 

ÅHLéNS OCH SABA TRADING.

PÅ BILDEN SER VI xxx 

xxx xxx ÅRTAL.

1889
A. Johnson & Co var ett av de 
första företagen i sverige som 
hade telefonförbindelse med 
omvärlden. telefonnumret var 
137, enligt Kongl. telegraf-
verkets abonnentförteckning 
från 1889. drygt tio affärsföre-
tag i stockholm hade telefon, 
bland andra A. Johnson & Co, 
stora Kopparberg och  
l.M. ericson.

TREDJE OCH FJÄRDE GENERATIONEN:  

AxEL, ANTONIA OCH ANTONIA

GRUNDAREN AxEL JOHNSON 

MED FAMILJ.

TREDJE OCH FJÄRDE GENERATIONEN:  

ANTONIA, AxEL OCH ANTONIA

ANTONIA Ax:SON JOHNSON
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axel johnson rubrIk

n är Axel Johnson avled 
1910 fick äldste sonen 
Axel, 35 år, ärva ett 

handelshus, ett rederi, ett järnverk 
och en betydande förmögenhet. 
Axel blev känd som Generalkon-
suln. Under hans ledning 
expanderade koncernen – bland 
annat med en motordriven 
oceanflotta och Skandinaviens 
första oljeraffinaderi. 

1873
år 1873 – tre år innan 
Alexander graham bell fick 
patent på uppfinningen 
telefonen – lades grunden för 
Axel Johnson gruppen.

REDAN I BöRJAN AV 1920-TALET HADE NORDSTJERNAN VÄRLDENS 

FöRSTA MOTORDRIVNA OCEANFLOTTA. NORDSTJERNAN BLEV ÄVEN 

EN PIONJÄR INOM CONTAINERTRAFIK.

GRUNDAREN: 

AxEL JOHNSON 

xxxxxx 2008

1890 BILDADES REDERIET  

NORDSTJERNAN AV GRUNDAREN  

AxEL JOHNSON,  

PÅ BILDEN SER VI GENERALKONSULN   

AxEL JOHNSON.

TREDJE GENERATIONEN:  

AxEL JOHNSON,  

ÄVEN KALLAD  

BERGSINGENJöREN.

ANDRA OCH TREDJE GENERATIONEN 

MED FAMILJ

“Kulturen i ett 
företag är 

påtaglig och gör sig 
ständigt påmind. 
Den genomsyrar 

vad vi gör och hur vi 
gör det.”

Antonia Ax:son  

Johnson 

totalt omsätter de 
hel- och delägda 

bolagen i axel   
johnson-koncernen 
drygt 50 miljarder 

kronor och har     
cirka 15 000            

anställda (2007). 

hIstorIk
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om männIskor och affärer
1873 startade den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson sitt 
första handels kontor, A. Johnson & Co, på Lilla Nygatan i Stock-
holm. Grunden för fram gångarna blev export av järn och import 
av kol. 

När Axel Johnson avled 1910 fick äldste sonen Axel, 35 år, ärva 
ett handelshus, ett rederi, ett järnverk och en betydande förmö-
genhet. Axel blev känd som Generalkonsuln. Under hans ledning 
expanderade koncernen – bland annat med en motordriven oce-
anflotta och Skandinaviens första oljeraffinaderi. 

När Generalkonsuln gick bort 1958 efterlämnade han till sin 
äldsta son Axel (även kallad Bergsingenjören) ett hundratal före-
tag med mer än 22 000 anställda och en omsättning på 1,5 miljar-
der kronor. Nu blev koncernen internationell med handel av 
råvaror och industriprodukter världen över. 

Antonia Ax:son Johnson efterträdde sin pappa 1982 och blev 
därmed den fjärde generationens familjeföretagare. Företaget 
har fortfarande internationell distribution och handel som bas, 
dessutom har en ny kärnverksamhet inom svensk dagligvaru- och 
detaljhandel byggts upp. I dag är fjärde och femte generationen 
verksamma i företaget.

hIstorIk
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Axel Johnson AB är ett familjeföretag som 
arbetar med handel och handelsrelaterade tjänster. 
Koncernen är en fantastisk blandning  
av gammalt och nytt, nutid och historia,  
nyfikenhet och erfarenhet, långsiktighet och 
otålighet. Följ tråden genom våra olika  
verksamheter – välkommen till vår värld!

MekonoMen AB
Box 6077
141 06 kungens kurva
(Smista Allé 11)
Tel: 08-464 00 00
Fax: 08-464 00 66
www.mekonomen.se

novAx AB
Box 26008
100 41 Stockholm
(villagatan 6)
Tel: 08-700 66 60
Fax: 08-20 21 65
www.novax.se

Axel JohnSon 
InTernATIonAl AB
Box 5174
102 44 Stockholm
(villagatan 6)
Tel: 08-453 77 00
Fax: 08-453 77 91
www.axinter.se

AxFood AB
171 78 Solna
(hemvärnsgatan 9)
Tel: 08-553 998 00
Fax: 08-730 26 89
www.axfood.se 

 

ServerA r&S AB
112 89 Stockholm
(Strandbergsgatan 61)
Tel: 08-672 84 00
Fax: 08-672 84 39
www.servera.se

SvenSk BevAknIngSTJänST AB
Box 30177
104 25 Stockholm
(S:t göransgatan 159, 4 tr)
Tel: 08-619 50 50
Fax: 08-619 50 91
www.bevakningstjanst.com

ÅhlénS AB
118 90 Stockholm
(ringvägen 100)
Tel: 08-402 80 00
Fax: 08-402 80 08
www.ahlens.com

Axel JohnSon AB
Box 26008
100 41 Stockholm
(villagatan 6)
Tel: 08-701 61 00
Fax: 08-21 30 26
www.axeljohnson.se
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