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I mötet med kunden skapas vår affär
Vår affärsidé är att bygga och utveckla verksamheter inom handel och tjänster
för att både företag och människor ska växa.

Axel Johnson AB bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på
den europeiska marknaden, med tyngdpunkt på Norden. 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”. Kundnyttan är drivkraften inom hela
koncernen, ett nav runt vilket all vår energi koncentreras.
Miljontals människor möts i eller berörs av våra verksamheter – varje dag. I vår
grupp av företag är lyhördhet och nytänkande viktigt, men också långsiktighet
och engagemang. Vi har stor tillit till våra medarbetare och vet vad som krävs för
att vara långsiktiga: att våga pröva nya idéer och att ha viljan att ständigt våga
förändras.

Axel Johnson AB

Axel Johnson Inc.

Axfast AB

Bygger och utvecklar
verksamheter inom handel
och tjänster.

Produkter och tjänster
inom energi och miljö
i Nordamerika.

Äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Stockholm och fastigheter
för handel och logistik i Sverige.

Axel Johnson International
Leverantör av
industri- och konsumentprodukter i Europa.

Sprague Energy Corporation
Distribution av energiråvaror och
hantering av andra produkter via egna
terminaler i nordöstra USA.

Axfood
Ett av Nordens största börsnoterade bolag
inom dagligvaruhandeln.
Ägarandel cirka 46 procent.

Parkson Corporation
Produktion och distribution av system
och produkter för vattenrening.

Mekonomen
Skandinaviens ledande bildelskedja,
noterad på Stockholmsbörsen.
Ägarandel 29 procent.

Novax
Utvecklar och investerar
i tillväxtföretag.

Kinetico Incorporated
Produktion och försäljning av
vattenreningsprodukter.

NewtrAx
NewtrAx investerar i och
utvecklar tillväxtbolag.

Servera
Ledande grossist och specialist inom
restaurang och storkök.

Svensk BevakningsTjänst
Erbjuder totala säkerhetslösningar för såväl
företag som privatpersoner.

Uppdragsgivare: Axel Johnson Ab: kommunikationsdirektör / Caroline Berg,

Åhlénsgruppen
Ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med varuhus och butiker inom
Skönhet, Hemmet och Mode.

Nordstjernan AB
Nordstjernan är ett investeringsföretag som
bland annat är huvudägare i de börsnoterade
bolagen NCC, Ramirent, KMT, Salcomp,
Ekornes, Active Biotech och Exel samt i de
onoterade bolagen Etac, Välinge och GP
Plastic. Axel Johnson Gruppens ägarandel
är 6 procent.
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Axel Johnson AB
Koncernöversikt

Vår affärsidé är att bygga och utveckla
verksamheter inom handel och tjänster. Så här ser
vår koncern ut:
Axel Johnson
International
Leverantör av
industri- och konsumentprodukter i Europa.
Forankra
AxFlow
AxIndustries
AxImage

Servera
Ledande grossist och
specialist inom restaurang
och storkök.
Servera R&S
Grönsakshallen Sorunda
RP Frukt
Fällmans Kött
Matsäljarna Väst
Bunkra.se
Servera Shipping

Axfood (ca 46 %)

Mekonomen

Ett av Nordens största
börsnoterade bolag inom
dagligvaruhandeln.
Hemköp
Willys
Dagab
Axfood Närlivs
PrisXtra

(29 %)
Skandinaviens ledande
bildelskedja, noterad på
Stockholmsbörsen.
Mekonomen Grossist
Mekonomen Sverige
Mekonomen Norge
Mekonomen Danmark
Mekonomen Fleet

Svensk
BevakningsTjänst
Erbjuder totala säkerhetslösningar
för såväl företag som privatpersoner.
Bevakning
Parkering
Larm
Skydd & Analys
Utbildning

Novax
Utvecklar och investerar
i tillväxtföretag.
DesignTorget (100 %)
Filippa K (56 %)
Himla (33 %)
WeSC (19 %)

Åhlénsgruppen
Ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med varuhus och
butiker inom Skönhet, Hemmet
och Mode.
Åhléns
Kicks
Lagerhaus
myself & friends
Åhléns Norge

Siffror inom parentes anger del av aktiekapital.
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året som gått i korthet 2008

Axel Johnson AB
OMSÄTTNING

FÖRVÄRV

Axel Johnson-koncernens konsoliderade omsättning uppgick till 19 881
Mkr (19 557). Omsättningen i delägda Axfood och Mekonomen uppgick
till 31 663 Mkr (29 189) respektive 2 646 Mkr (2 530).

Under året har ett flertal förvärv genomförts. Axel Johnson International
har förvärvat brittiska Certex Lifting, danska Peter Harbo, finska Porin
Laakeri och de svenska bolagen Elektro-Dynamo AB, EN Components
och LVD Lastvagnsdelar. Åhlénsgruppen har förvärvat butikskedjan
Parfymeri Mitti och Axfood är sedan januari ägare av PrisXtra. Mekonomen
har ingått avtal med Micro AB om att förvärva åtta Micro-butiker och

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick till 993 Mkr (1 167). Resultatet efter finansnetto
uppgick efter nedskrivningar till 909 Mkr (1 314). I resultatet föregående
år ingår reavinster om 164 Mkr.

Servera har förstärkt sin position i södra Sverige genom förvärvet av
RP Frukt. Svensk BevakningsTjänst har under året utökat sin verksamhet genom köpet av Parkab.

FINANSIELL STÄLLNING
Axel Johnson-koncernens finansiella ställning förstärktes ytterligare.
Det synliga egna kapitalet ökade till 5 894 Mkr (5 573). De likvida medlen
uppgick vid årsskiftet till 2 569 Mkr (2 058) och nettokassan uppgick till
1 514 Mkr (1 634).

Flerårsöversikt
Belopp i Mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
i % av nettoomsättning

2008

2007

2006

2005

2004

19 881

19 557

18 467

13 820

9 115

909

1 314

1 087

826

883

4,6

6,7

5,9

6,0

9,7

Balansomslutning

10 738

9 440

8 795

8 473

5 279

Sysselsatt kapital

7 304

6 323

5 474

5 601

3 655

14,2

23,0

20,4

18,9

26,7

Eget kapital

5 894

5 573

4 721

4 461

3 517

Soliditet (%)

55,7

60,0

54,4

52,8

66,7

Räntabilitet (%)

Nettoskuldsättningsgrad (ggr)

0

0

0

0

0

Kassaflöde efter investeringar

81

1 466

316

286

128

8 415

7 740

7 222

5 301

4 042

Genomsnittligt antal årsanställda
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Ägarord
Det möte som avgör familjeföretagets över
levnad är mötet med framtiden. Ögon
blickets antaganden om vad som kommer att
ske. Ekonomiernas utveckling. Teknologiernas
skiften. Trenderna. Det som sker bakom det
som synes ske.

Mötet
Å

rets tema i denna årsberättelse är Mötet. I ett
handelsföretag blir affärerna aldrig bättre eller
sämre än mötet – mötet med leverantörer, med
kunder, med medarbetare, med politikens och samhällets företrädare.
I mötet är relationerna personliga, avsikterna synas, drivkrafterna och de nya idéerna utvecklas. Att vara familjeföretagare och handelsman kräver förståelse för de personliga mötenas möjligheter. Det kräver ett öppet sinne och en stor portion
nyfikenhet.
Min farfar, affärsmannen Axel Ax:son Johnson, uttryckte
detta en gång: ”Jag planerar för framtiden. – konservativ är jag
inte. Det ligger inte för mitt kynne. Jag vill ständigt bryta nya
vägar för företagsamheten.”
I familjearkivet i Engelsberg i Bergslagen finns fyra Johnsongenerationers affärsbrev, personliga betraktelser och dagböcker, som, om och om igen, vittnar om affärsmöten runt om i
världen och deras betydelse i uppbyggnaden av den handelsgrupp som i dag är Axel Johnson AB.
Men mötet har också en annan dimension. Mötet med
tiden. Mötet bakåt, med historien, är oftast oväntat viktigt i ett
familjeföretag, där generationerna möter arvets utmaning. I
det som skett finns ofta dolda lärdomar. Kloka slutsatser kan
dras. Men det möte som allra mest avgör familjeföretagets
överlevnad är mötet med framtiden. Ögonblickets antaganden
om vad som kommer att ske. Ekonomiernas utveckling. Teknologiernas skiften. Trenderna. Det som sker bakom det som
synes ske.
Under det år som gått har tidigare antaganden om den
svenska ekonomins utveckling kastats över ända. Ett exempel:
I slutet av 2007 antogs att svensk ekonomi skulle växa med 2,7
procent 2008 och 2,9 procent 2009. Sex månader senare var

förutsägelserna att tillväxten för 2008 skulle landa på 1,7 procent och
1,4 procent 2009. I dag spår man att tillväxten för 2008 landar på 0,7
procent och under 2009 förväntas Sveriges BNP att sjunka med närmare 1,5 procent. Aldrig har förändringarna varit snabbare. Och
antaganden om framtiden mer fel.
Volatiliteten, svängningarna, i den sammanflätade världsekonomin, där spekulationsinslag och psykologiska utslag fått fäste, ställer
mer än någonsin krav på skärpa. I ett familjeföretag står det egna kapitalet, familjens namn och rykte på spel. Flexibilitet, snabb reaktionsförmåga och en övergripande vilja att förändra och att bryta nya vägar
tillsammans med en sund skepsis inför prognosmakares dans kring
modeller och profetior är en klok övervintringsstrategi. Men också en
långsiktighet och ”to stay one’s course”. Sådant är vårt uppdrag som
familjeföretagare. Även om turbulensens snabbhet just i denna tid är
unik är det inte första gången vi överraskas. Ungefär vart tionde år har
en externt tillverkad ekonomisk kris visat upp sig.
Min lärdom: Just nu, i detta ögonblick, sker mötet med framtiden.
Det är inte första gången. Drottning Kristina skrev mer än tusen maximer under sin tid i Rom i sent 1600-tal.
Det förflutna är inte mer, framtiden är oviss
och nuet ett snabbt förbiilande ögonblick.
Men av detta ödesdigra ögonblick beror
vårt framtida väl och ve.
Se där! Ett budskap till oss som ägare och till familjeföretagets alla
människor att tänka på i vårt möte med framtiden.

Stockholm, februari 2009
Antonia Ax:son Johnson, ordförande
www.axeljohnson.se 7

Året som gått
Ett stort tack till alla kunder som under 2008 givit oss sitt förtroende.
Vi möter över en miljon av er varje dag året runt. Detta är ett stort
ansvar som driver oss som arbetar inom Axel Johnson att ständigt
förbättra oss. Familjeföretaget Axel Johnson är människorna som
arbetar i verksamheterna och alla de möten som sker under året,
med kunder, leverantörer och kollegor.

G

runden för vår framgång är att vi på ett lönsamt sätt
lyckas utveckla och bygga vidare på våra verksamheter till nytta för våra kunder. I årsberättelsen presenterar vi några exempel på detta – välkommen att möta vår
vardag.
Förväntningarna på marknadsutvecklingen 2008 var lågt
ställda men kraften i och omfattningen av den finansiella krisen och dess återverkningar på världsekonomin var ändå överraskande. Det är ännu för tidigt att säga hur stora effekterna
blir, men vi kan utgå ifrån att det kommer att bli sämre innan
det blir bättre. Vi har haft två kvartal av negativ tillväxt i Europa
och Sverige. Osäkerheten har varit och är stor.
På dessa svårnavigerade marknader klarade sig Axel Johnsonkoncernens verksamheter väl under året. Vår omsättning
ökade med 324 miljoner kronor jämfört med föregående år och
vårt rörelseresultat blev bara något lägre.
De flesta av våra bolag nådde goda resultat och visade god
lönsamhet. Axel Johnson International har haft ett framgångsrikt år med tillväxt från såväl förvärvade bolag som organiskt.
Inom Axfood har Willys gjort sitt bästa år någonsin. Mekonomen
har stärkt sin marknadsposition på en krympande marknad.
Samtliga bolag inom Novax har under året visat på fortsatt tillväxt. Servera hade sitt bästa resultat hittills och har under året
skördat goda framgångar med tillväxttal runt 10 procent.
Svensk BevakningsTjänst hade också ett rekordår och har
stärkt sin position som Sveriges tredje största bevakningsbolag.
Åhlénsgruppen har lagt stor kraft på att utveckla varuhuskonceptet och har fortsatt sin expansion av kosmetikkedjan Kicks.
De senaste årens långsiktiga arbete med att förbättra våra
kunderbjudanden, med att bygga och utveckla våra verksamheter, har skapat en stabil plattform för framtida expansion.
Förvärv av nya verksamheter, försäljningar av verksamheter
och goda kassaflöden i existerande bolag har gett oss en stabil
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finansiell ställning. Axel Johnson-koncernen är i dagsläget skuldfri.
Trots att 2008 blev det svagaste börsåret sedan 1930-talet har vi betydande orealiserade övervärden i balansräkningen. Detta skapar förutsättningar att agera proaktivt och att efter egen vilja fortsätta att expandera våra verksamheter. Det skapar även möjligheter, om och när
tillfälle ges, att förvärva nya verksamheter och delta i eventuella strukturaffärer.
2009 har redan börjat, och all kraft och alla tankar riktas nu framåt.
Omvärlden känns mer föränderlig än någonsin, skeenden som tidigare tog hela konjunkturcykler att uppnå sker nu inom loppet av
några månader eller bara veckor. Men det finns saker som består –
det är vårt sätt att göra affärer och vår tro att i princip ingenting är
omöjligt så länge vi har rätt personer i våra verksamheter.
Under året kommer vi att lägga stor kraft på att minimera de
kort- och långsiktiga effekterna av konjunkturnedgången genom att
både gasa och bromsa. Vi ska fortsätta att proaktivt anpassa oss till
det som sker på våra marknader och hos våra kunder. Vi ska bibehålla koncernens stabila finansiella ställning och fokusera på kassaflödet. Vi ska ta marknadsandelar och göra nya investeringar. Arbetet med hållbar utveckling fortsätter inom samtliga verksamheter – vi
kan göra mycket mer – viljan finns där och vi jobbar vidare med att
hela tiden förbättra oss.
Inför 2009 har vi trots det rådande marknadsläget höga ambitioner. Vi har alla förutsättningar att fortsätta vara framgångsrika och
öka avståndet till våra konkurrenter under året.
Till alla kollegor – tack för er uthållighet och hängivenhet under
2008. Axel Johnson-koncernens framgång är summan av era insatser
och ert engagemang.

Stockholm, februari 2009
Fredrik Persson, vd och koncernchef

Vd har ordet
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Axel Johnson
International

Här finns entreprenörerna som får saker och ting
att hända i den industriella världen. Med ledande varu
märken och verksamheter över hela Europa hjälper Axel
Johnson International industriföretag med sitt breda ut
bud av smarta tekniska lösningar. Mats R. Karlsson
är vd för Axel Johnson International AB.

stark

entreprenörsanda
10 www.axeljohnson.se

Axel Johnson International i korthet

Axel Johnson International arbetar med teknikhandel inom segmentet industriprodukter och
består av fyra affärsområden: Forankra, AxFlow, AxIndustries och AxImage. Forankra är
leverantör av lastsäkrings- och lyftutrustningar. AxFlow är distributör av utrustning för flödeshantering och representerar världsledande tillverkare av pumpar. AxIndustries marknadsför komponenter, system och kundanpassade lösningar till nordisk och baltisk industri
med fokus på tunga fordon samt kullager och transmission. AxImage, som är generalagent
för japanska Fujifilm i Sverige och Norge, marknadsför produkter inom foto, grafisk och
medicinsk utrustning. Samtliga affärsområden är bland de marknadsledande inom sina
branscher. Koncernen har egna dotterbolag i ett 20-tal länder i Europa.
www.axinter.se

K

oncernen har vuxit genom förvärv, men framför allt
genom framgångsrik organisk tillväxt, säger Mats R.
Karlsson, ny vd för Axel Johnson International sedan
augusti 2008, dessförinnan vd för affärsområdet AxFlow. Vi har
utvecklats till en renodlad teknikhandelskoncern.
Hela 95 procent av koncernens totala omsättning under 2008
är teknikhandel, medan endast 5 procent är försäljning och distribution till konsumenter.
Axel Johnson Internationals kunder, som finns inom industrioch tjänstebranscherna, uppskattar en leverantör som har en stabil ägare och en trygg finansiell grund att stå på. Kompetens kombinerat med ett brett erbjudande av tekniska lösningar är två andra
viktiga delar. Världsledande varumärken från leverantörer i Nordamerika, Fjärran Östern och Europa finns representerade av koncernen.
– Det finns en god efterfrågan inom alla kundsegment, det har
varit ett bra år för i stort sett alla våra affärsområden.
Inom Axel Johnson International finns en stark gemensam
vision – kundnytta. I det här fallet är kundnyttan problemlösningen.
Det handlar om att tillhandahålla service, utbildning och installation.
– Vi är problemlösare, vilket passar bra i tuffa tider när företagen ofta bantar sina egna organisationer. Inom Axel Johnson
International finns en stark entreprenörsanda, säger Mats. Vi skapar mervärde för kunden, vi har ett konkurrenskraftigt produktwww.axeljohnson.se 11

sortiment, men det som verkligen särskiljer oss är våra medarbetare och deras kunskap.
– Mötet med kunderna bygger på att vi har bred kompetens.
De affärer vi skapar syftar till en långsiktig kundrelation.
– Vårt arbete bygger inte på standardlösningar. Vi skapar
skräddarsydda lösningar genom anpassning och förädling, vi
fokuserar inte enbart på produkten.
De fyra affärsområdena inom Axel Johnson International –
Forankra, AxFlow, AxIndustries och AxImage – har framgångsrikt
expanderat inom sina respektive specialområden.
Forankra har under året arbetat med integrering av de bolag
som förvärvades förra året och visar på fortsatt god tillväxt. Inom
Forankra finns framgångsrika utvecklingsbara koncept inom lyftoch lastsäkring.
Snabbväxande delar av företaget finns inom de intressanta
framtidsområdena offshore och energi. Här ligger tonvikten på
utvecklingen i Norge, Danmark och England.
– Inom offshore och vindkraft ställs det extremt höga krav på
utrustningen, säger Mats. Det passar Forankra perfekt, vi arbetar
med allt från specialanpassade produkter och säkerhetsklassad
utrustning till installation, utbildning och service.
AxFlow, Europas största distributör av flödesutrustning, har
under året påbörjat en rationalisering av logistiken. Leveranserna
effektiviseras genom att lagerhållningen centraliseras till ett
gemensamt centrallager. Det reducerar antalet transporter och
därmed minskar klimatpåverkan.
– AxFlow visar mycket goda resultat. Varumärket AxFlow har
förstärkts och vi har ökat våra marknadsandelar. Detta har befäst
vår ställning inom flödeshantering.
AxIndustries har under 2008 gått från vision till verklighet när
det gäller målet att vara en fullserviceleverantör inom Kullager &
Transmission samt Tunga fordon. Inom fokusområdet Tunga fordon levererar man de komponenter som behövs för att reparera
till exempel en skogsmaskin eller en stor lastbil.
– AxIndustries fokusområde Kullager & Transmission är specialister på produkter och helhetslösningar kring en mekanisk
axel. När små och medelstora industriföretag, men även globala
koncerner som ABB, Sandvik, SSAB och Tetra Pak, behöver hjälp
12 www.axeljohnson.se

matS r. karlSSon, vd,
aXel JoHnSon international aB

Vårt arbete bygger inte på
standardlösningar. Vi skapar
SKRÄddARSyddA lösningar
genom anpassning och FÖRÄdlINg, vi har inte fokus
enbart på produkten.

med olika typer av rullningslager, tätningar och drivremmar är
det till AxIndustries man vänder sig, säger Mats.
AxImage har under året svetsat samman de norska och svenska
verksamheterna till en enhet. De fortsatta strukturförändringarna
inom fotobranschen gör att företaget har koncentrerat sig på att
skapa och utveckla nya möjligheter inom det grafiska och medicintekniska området.
– Innovationsrikedomen och utvecklingspotentialen är stor, vi
tror på stark tillväxt inom det här området, säger Mats. Under
året har ett flertal nya referenskunder tillkommit, både inom digitalt tryck och den medicinska branschen. AxImage har medverkat
till införandet av mammografiutrustning på bland annat Karolinska
universitetssjukhuset i Stockholm.
n

Axel Johnson International

året som gått i korthet

GOD TILLVÄXT
AXEL JOHNSON INTERNATIONAL HAR INOM FLERA OMRÅDEN STÄRKT SITT ERBJUDANDE TILL KUNDERNA. GENOM SPECIALISTKUNSKAP, SERVICE OCH
EN ÖKAD GEOGRAFISK NÄRVARO HAR EFTERFRÅGAN PÅ SÅVÄL PRODUKTER SOM TJÄNSTER ÖKAT. KONCERNEN VISAR PÅ FORTSATT STABIL TILLVÄXT.

Under året har Axel Johnson International fortsatt med sin förvärvsstrategi samtidigt som koncernen arbetar vidare med att integrera
föregående års förvärv. I augusti tillträdde Mats R. Karlsson som verkställande direktör och koncernchef och efterträdde Anders G. Carlberg som varit vd och koncernchef i Axel Johnson International sedan
1993.
AxFlow, som hade en organisk tillväxt på 10 procent 2008, har rationaliserat och effektiviserat sin logistikprocess till ett europeiskt centrallager. De gemensamma marknadsföringskampanjer som genomfördes över hela Europa var framgångsrika och ökade försäljningen av
pumpar och flödesutrustning till livsmedelsindustrin. AxFlow har under året ökat sina marknadsandelar. I Östeuropa, en marknad som är
under uppbyggnad, har AxFlow ökat sin försäljning med 30 procent.
Forankra, med en organisk tillväxt på 7 procent, visar en hög
tillväxttakt på flertalet marknader med tyngdpunkt på de nordiska
länderna. Bolaget har under året förvärvat brittiska Certex Lifting och
det danska företaget Peter Harbo. Vidare har Forankra ökat försäljningen av lyftsäkringsprodukter till bolag inom gruv- och mineralsektorn
samt ökat sina totala marknadsandelar. Forankra har även ökat sin
närvaro på den kinesiska marknaden genom ett nyöppnat försäljningsoch inköpskontor i Shanghai.

AxIndustries, som hade en organisk tillväxt på 9 procent 2008, har
genom förvärv och nyetableringar blivit en komplett leverantör inom
Kullager & Transmission samt Tunga fordon. Bolaget har under året
förvärvat Elektro-Dynamo AB och LVD Lastvagnsdelar samt kompletterat sin verksamhet med ett antal mindre marknadsbolag.
AxImage har ökat försäljningen av utrustning till den grafiska industrin samt till den medicinska branschen. Kameror och framkallning
inom fotosegmentet har haft en vikande efterfrågan.
MARKNADSLÄGET Axel Johnson International arbetar inom ett antal

områden som är relativt konjunkturoberoende, med ett stort inslag
av service och eftermarknadsprodukter. Efterfrågan från bland annat
offshore- och energisektorn förväntas vara fortsatt god.
INFÖR 2009 Axel Johnson International kommer under 2009 att fort-

sätta sin framgångsrika expansion inom teknikhandel samt vidareutveckla sitt koncernövergripande service- och tjänsteerbjudande.
Vidare ser bolaget möjligheter att öka sina marknadsandelar på en
osäker marknad.

NETTOOMSÄTTNING: 6 065 MKR
ANTAL ANSTÄLLDA: 2 167
RESULTAT EFTER FINANSNETTO: 284 MKR

Omsättning och resultat

Nyckeltal

Mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Genomsnittligt antal årsanställda

Försäljning per
affärsområde 2008

Mkr

Mkr

2008

2007

7 000

650

6 065

5 187*

6 000

550

5 000

450

284

287*

4 000

350

3 000

250

2 000

150

1 000
0

50

2 167

1 843

*Jämförelseår 2007 är justerat för avyttrade verksamheter.
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Resultat efter finansnetto

07*
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AxImage 9%

AxIndustries
26%

Forankra
43%

AxFlow 22%
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Olga Krejci Halkovova, marketing and communications director, AxFlow. Piet Vader, Segment Manager Food & Beverage, AxFlow

Axel Johnson International

What do you do when the product filling is too
stiff? What do you do when the pizza topping is
too runny? Call AxFlow! Olga Krejci Halkovova
på AxFlow skapade en kampanj som triggade i
gång kundmöten över hela Europa, stärkte
varumärket och ökade försäljningen.

selling is a conversation,

that’s all!
www.axeljohnson.se 15

Kampanjen, som rullades ut över
Europa i maj 2008, ökade
direkt orderingången med
26 procent. I Nederländerna, till
exempel, var svarsfrekvensen på
direktmarknadsföringen hela
51 procent.

N

är man pratar pumpar ur AxFlows perspektiv handlar
det om pumpar till stora industrisystem, till exempel
mejerianläggningar, chokladfabriker, ölbryggerier
eller andra livsmedelsproducenter. Det ställer stora krav på pumparna och på kommunikationen med kunderna.
– AxFlows löfte till kunden är fluidity.nonstop, säger Olga Krejci
Halkovova, marketing and communications director, AxFlow. För
att ta marknadsandelar inom livsmedelsindustrin och stärka varumärket skapade vi en tydlig gemensam kommunikationsplattform
och en stark övergripande europeisk kampanj.
På AxFlow, som representerar världsledande tillverkare av
pumpar med tillhörande utrustning, arbetar cirka 400 personer
över hela Europa.
Syftet med den riktade kampanjen var att visa livsmedelsindustrin vilken bred kunskap AxFlow har om flödeshantering inom
deras verksamhet och öka försäljningen.
– Som proffs på flödeshantering måste man kunna ställa de
rätta frågorna, säger holländaren Piet Vader, segment manager
food & beverage, AxFlow.
– Det räcker inte att prata om till exempel choklad. Är det
mörk eller ljus choklad? Vilken fetthalt, viskositet och smältkurva
har den? Hur stor mängd socker och kakao innehåller den? Och
inte minst – hur långt ska chokladen pumpas?
Det här låter kanske lite märkligt, men faktum är att pumpar är
en av de viktigaste delarna i livsmedelsproduktionen. Avbrott i en
produktionslina på grund av ett pumprelaterat problem innebär
alltid ekonomisk förlust för kunden.
– Vi vet exakt vilken utrustning kunderna behöver, säger Piet. Vi
pratar deras språk, vi förstår omgivningen och vi löser problemen.
Två referensgrupper med representanter från olika länder deltog i kampanjarbetet. Idéer bollades fram och tillbaka – hur skulle
man få kunderna att upptäcka all denna expertis som fanns inom
AxFlow?
– Min huvuduppgift var att göra en strategisk insats, säger Piet,
även känd som Mr. Food, på grund av sin mångåriga erfarenhet
från livsmedelsbranschen. Det handlar om att ställa sig på kundens sida och lyssna.
Olga och hennes internationella team identifierade sig med
kunderna. Det ledde till kärnfrågan, det mest logiska – var sitter
pumparna i kundernas verksamhet, till exempel på ett mejeri?
Därefter gjordes schematiska ritningar över de olika industri16 www.axeljohnson.se

processerna kring pumparna – i över tjugo landsanpassade varianter.
Det är nämligen så att pumparna och deras placering skiljer sig
mellan mejerierna i exempelvis Danmark och Tjeckien. Dessa
scheman blev sedan en viktig del i säljarnas möte med kunden.
– Ritningarna hjälper till att starta en diskussion och visar att vi
behärskar området. Via dessa kan AxFlow guida kunden genom
säljprocessen, säger Piet.
– Selling is a conversation, that´s all, säger Olga.
När själva idén och budskapet väl var kläckt gick det undan, nu
skulle sälj- och marknadsverktygen skapas. Kampanjens olika
beståndsdelar – allt från direktmarknadsföring, annonser och säljbroschyrer – producerades på 20 olika språk på knappa 30 dagar.
– Den här typen av modeller för mångkulturellt samarbete
måste genomföras snabbt, säger Olga.
Kampanjen, som rullades ut över Europa i maj 2008, ökade
orderingången under kampanjperioden med 26 procent. I Nederländerna, till exempel, var svarsfrekvensen på direktmarknads
föringen hela 51 procent.
– Kampanjen gjorde att vi fick nya kunder – och att vi återupplivade kontakten med gamla kunder. De fick en mer komplett bild
av vår kunskap, säger Piet. Vi har bevisat att vi pratar deras språk,
kan deras utrustning och att vi är stabila, starka partners som vill
bygga en långsiktig relation.
Nästa år satsar AxFlow på att ta nya marknadsandelar i en
annan bransch, kanske den kemiska, men med samma tydliga
anslag och samma konceptuella tanke.
– Nu blir det mycket lättare att fortsätta arbetet och träffa kunderna. Vi har tillfört ytterligare värde till vår redan starka position, säger Piet.
n

mötesplats

axel Johnson International
Välrustade fartyg
Forankras norska dotterbolag Erling Haug, verksamt
inom vajer- och lyftsegmentet med stora kunder inom
offshore, levererade under året fartygsutrustning för
30 miljoner kronor på en större kundorder. Läs mer
om Forankra på www.forankra.se.

När nya vindkraftverk byggs hjälper
Forankra till med lyft och säkrings
processerna. Den kraftigaste stål
linan mäter hela 12,8 cm i diameter.

FRÅgoR pÅ vÄgeN
Var finns reservdelarna till de tunga lastbilssläpen? Hur
hög är leveranssäkerheten på sidoskydd? Vilken diodlampa bör lastbilsflaket ha? Medarbetarna inom AxIndustries
fokusområde Tunga Fordon har koll på de komplexa frågorna när det gäller tunga kommersiella fordon, som lastbilar, skogsfordon, entreprenad- och lantbruksmaskiner.

FluIdIty.NoNStop
AxFlow är expert på flödesutrustning. Årets paneuropeiska
kampanj fokuserar på hur bolagets expertis kring flödeshanteringen kan hjälpa företag inom bland annat livsmedelsindustrin. Läs mer på www.axflow.com eller www.fluiditynonstop.com/food.

Skaffa kameran som
är bäst i test!
När tidningen Bild & Ljud Hemma testade fyra digitalkameror med vidvinkel utsågs Fujifilms FinePix
F100fd till ”Bäst i test”. Tidningen skrev bland annat: ”Tack vare en över lag högre bildkvalitet än de
andra så är F100fd vinnaren av de fyra vidvinkelkamerorna. Snabb användning, praktisk 5x zoom
och få bildstörningar.” även den erkända fotosajten
dpreview har utsett Fujifilms digitalkamera FinePix
F100fd till testvinnare. Närmaste återförsäljare och
mer information om kameran finns på www.fujifilm.se.

17

Axfood
till bra pris

bra varor
Axfood i korthet (ägarandel cirka 46 %)

Hemköp, Willys, Dagab, PrisXtra 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 mindre butiker i stadsnära lägen. PrisXtra erbjuder ett
stort sortiment av kvalitetsvaror till lågt pris. Axfood Närlivs förser mindre restauranger, storkök, butiker och övrig servicehandel med livsmedel. Partihandelföretaget
Dagab ser till att Axfoods matvaruaffärer får sina varor på bästa sätt.
www.axfood.se
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Axfood

Butiken är scenen och
kunden har huvudrollen. För att varje dags
föreställning ska bli den bästa
jobbar Axfood med nya idéer,
attraktiva kunderbjudanden
och framgångsrika mat
koncept. Anders Strålman
är vd för Axfood.

A

xfood står väl rustat inför framtiden, säger Anders
Strålman, vd för Axfood. Under 2008 har vi arbetat
handlingskraftigt och effektivt med kundnyttan i fokus
inom hela koncernen.
Ett exempel är lanseringen av prisvärd ekologisk vardagsmat
under det egna varumärket Garant Ekologiska varor. Sortimentet
omfattar ett 50-tal artiklar och säljs i alla Axfoods butikskoncept,
det vill säga Hemköp, Willys, PrisXtra, Tempo och Handlar’n.
– Garant är en del i vårt växande sortiment av egna märkesvaror.
Vi beräknar att egna varumärken kommer att stå för 25 procent av
vår försäljning år 2010.
Hemköp står för prisvärda erbjudanden till den matintresserade kunden som gör medvetna val. Kvalitet, matglädje och hälsa
är ledorden. Arbetet med att ytterligare stärka varumärket Hemköp
och öka försäljningen fortsätter.
– Vi följer en mycket konkret åtgärdsplan, och i takt med konjunkturinbromsningen har vi valt att intensifiera arbetet ytterligare. Vi fokuserar på kostnadskontroll, pris- och sortimentsstrategin, bättre kontroll över bruttovinsten och en förbättrad
personalplanering, säger Anders Strålman. Detta gav märkbart
positiva effekter redan i slutet av året. Hemköp har också fått en
mer funktionsorienterad ledningsgrupp.
För Willys var 2008 ett rekordår. Såväl försäljning som rörelse
resultat utvecklades positivt. Willys framgångar beror framför allt
på god butiksdrift, längre öppettider och utökat sortiment. Tusen
nya varor, främst färskvaror, syns på hyllorna. Under året har fyra
nya butiker öppnats.
– Vi fortsätter också att utveckla butikerna och vår marknadskommunikation, säger Anders. Den pågående förnyelsen av Willys
www.axeljohnson.se 19

anderS StrÅlman, vd aXfood

Att varje dag SKApA eN peRFeKt
ButIKSSceN med välfyllda hyllor
så att försäljningen blir den bästa
tänkbara, det är vårt mål.

koncept omfattade vid årsskiftet femton butiker.
Dagabs mål är att vara Sveriges mest effektiva partihandel och
att bidra till tillväxt i Axfoods butikskedjor genom en djupare
integration samt ökad servicegrad och effektivitet. I klartext handlar det bland annat om att skapa en större förståelse mellan de
olika verksamheternas förutsättningar och behov. Centralt för
detta arbete är Axfoods kärnvärde ”butiken är scenen”.
– Dagab arbetar framgångsrikt vidare med att införa autoorder
i alla Willys butiker. Det pågår även pilotprojekt i Hemköpsbutikerna, säger Anders Strålman.
Autoorder innebär att när köpet registreras i kassan så sjunker
lagernivån, och vid en bestämd nivå skickas sedan en beställning
automatiskt till Dagab. Autoorder skapar mer tid för butikens
personal – tid som kan användas till att ta hand om butikskunden.
I januari 2008 genomfördes köpet av PrisXtra med fem butiker
i Stockholm och internetbutiken NetXtra. Under året har ytterligare en PrisXtrabutik öppnats.
– Vi ser synergieffekterna redan nu. PrisXtras affärsidé stämmer väl överens med vår målsättning att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga och attraktiva kunderbjudanden.
Under året har PrisXtras logistikkedja setts över, och varuförsörjningen sker numera via Dagab, i likhet med resten av koncernen.
20 www.axeljohnson.se

I december skrev Axfood och Vi-butikerna på ett nytt samarbetsavtal. Det innebär att Axfoodkoncernen genom Dagab kommer att leverera dagligvaror till Vi-butikerna från och med
november 2009. Avtalet ger även möjligheter till fördjupat samarbete kring etablering, sortimentsfrågor, IT och utbildning.
Axfood öppnade under hösten ett representationskontor i
Shanghai. Härifrån får företaget bättre möjligheter att medverka
aktivt i kvalitets- och leverantörskontroller kring de inköp som
görs från Kina och Sydostasien.
Axfood fortsätter arbetet kring bolagens fem gemensamma
kärnvärden: ”butiken är scenen”, ”du är viktig”, ”vi vågar”, ”vi har
koll” och ”vi är starka tillsammans”.
– Kärnvärdesprocessen är ett verktyg för att nå vår vision.
Samspelet bakom kulisserna är avgörande för hur kunden upplever butiken, säger Anders Strålman. Att varje dag skapa en perfekt
butiksscen med välfyllda hyllor så att försäljningen blir den bästa
tänkbara, det är vårt mål.
n

Axfood

året som gått i korthet

hÖg lÖnsAMhet
AXFOOD HAR EN BRA OMSäTTNINGSTILLVäXT, GOD LÖNSAMHET OCH HÖG KOSTNADSKONTROLL. AXFOOD äR ETT AV NORDENS STÖRSTA BÖRSNOTERADE FÖRETAG INOM DAGLIGVARUHANDELN MED 17 PROCENTS MARKNADSANDEL I SVERIGE.

Willys: Willys hade under 2008 sitt bästa resultat hittills. Vid årsskiftet
hade totalt 15 nästa generation Willysbutiker lanserats, och kundernas reaktioner har varit positiva. I september tillträdde Willys nya vd,
Thomas Evertsson, som tidigare varit vd i Coop Sverige AB.
Hemköp: Allt fler har under året upptäckt fördelarna med Hemköps
kundkort. Per den sista december hade 217 000 Hemköpskunder valt
att skaffa kortet. Hemköp har under senare delen av 2008 intensifierat
aktiviteterna i sitt åtgärdsprogram med fokus på bland annat bruttovinsten och butiksdriften
Dagab: Under året har verksamheten i Borlänge renodlats till ett
färskvarulager och delar av Jordbros hantering av färskvaror har flyttats till Borlänge. Från och med 2008 styr Dagab alla transporter av
frukt och grönt.
Axfood Närlivs har förlängt och tecknat flera nya avtal under året
och i maj skrevs bland annat ett nytt treårsavtal med OKQ8.
I slutet av januari blev Axfoods köp av PrisXtra klart, vilket innebar
en förstärkning av Axfoods närvaro i Stockholm. PrisXtras affärsidé
är att ge alla stockholmare den mest upplevelserika och trendiga
matupplevelsen, till lägsta pris.
I april började Axfoods nya miljöchef, Åsa Domeij. Ett resultat av
Axfoods miljöarbete är policyn att inte sälja fisk och skaldjur som
finns på WWF:s röda lista. Axfood har under hösten lanserat det nya

egna varumärket Garant Ekologiska varor som kommer att säljas i alla
Axfoods butikskoncept.
I augusti invigdes Axfoods representationskontor i Shanghai. Kontoret ska medverka vid inköp från Kina och Sydostasien och driva
uppbyggnaden av leverantörskontakter.
Axfood och Vi-butikerna tecknade i december ett nytt samarbetsavtal.
Marknadsläget Den hårda konkurrensen med fortsatt prispress

och överetablering består. Etableringen av nya butiker och stormarknader bedöms dock avmattas något i en försvagad konjunktur. Lågprissegmentet förväntas ha bäst förutsättningar att bibehålla eller
stärka sin position i det utmanande marknadsklimatet.
Inför 2009 Axfood arbetar vidare med att öka andelen egna märkes-

varor från dagens 21 procent, till en 25-procentig försäljningsandel år
2010. Axfoods strategiska inriktning för 2009 ligger fast. Det långsiktiga arbetet med att utveckla och förbättra de olika koncepten fortsätter. Med fortsatt bra kostnadskontroll, en god pris- och sortimentsstrategi och ökad effektivitet satsar Axfood på att uppnå en större
marknadsandel och en lönsam tillväxt.

nettOOmsättning: 31 663 mKR
antal anställda: 6 847
ResUltat eFteR FinansnettO: 1 011 mKR

Omsättning och resultat

Nyckeltal

Marknadsandelar 2008

Mkr
Mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Genomsnittligt antal årsanställda
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Axfood

scenen
hjältarna bakom
”Vi är som bäst när vi inte syns.”

Butiken är scenen som riggas snyggt med hundratals
varor – varje dag. Men hur fungerar det bakom kulisserna?
Dagab ser till att föreställningen håller vad den
lovar på mer än femhundra platser runt om i Sverige.
Möt Håkan Åkerström, vd, och Stefan Arnberg, platschef.

Håkan Åkerström, vd Dagab
Stefan Arnberg, platschef Dagab Borlänge
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När butiksföreställningen på alla
Willys- och Hemköpsbutiker ska
börja måste alla varor finns på plats
– i given tid. Butikspersonalen
står redo att fylla på i hyllorna inför
MÖTET med kunderna.

V

i har bilden av att vi faktiskt bygger en butik med de
varor vi levererar, säger Håkan Åkerström, vd Dagab.
Det skapar engagemang, glädje och nya smarta lösningar. Allt handlar om hur vi kan hjälpa till att sälja mer i butik.
Vi är faktiskt som bäst när vi varken syns eller märks.
Dagab är en komplex verksamhet som förädlar varu- och informationsflödet mellan leverantörer och detaljhandeln. Ett väl
fungerande och utvecklat IT-stöd är en förutsättning för att kunna
hålla en hög servicegrad.
Företaget varuförsörjer Axfoods samtliga butikskoncept, det
vill säga Hemköp, Willys, PrisXtra, Tempo och Handlar´n.
När butiken är scenen ska allt bakom kulisserna fungera med
minutiös noggrannhet och effektivitet. Dagab är distributören som
ser till att rätt varor levereras i rätt tid, helst på ett givet klockslag.
Allt ska packas och hanteras så att inget skadas. Till Axfoods femhundra butiker levererar Dagab allt från godis och tandkräm till
kött- och mejeriprodukter.
För att maximera effektiviteten har Dagab under två år genomfört en omorganisation av lagerverksamheten. Hanteringen av
varor på de fyra olika lagren runt om i Sverige har renodlats,
effektiviserats och moderniserats för att få bättre leveransstruktur
och en ökad kostnadskontroll.
Leveranser sker från två huvuddistribunaler i Göteborg och
Stockholm och från två kompletterande färskvarulager i Borlänge
och Jönköping.
Borlängelagret byggdes om helt för att klara specialiseringen
på färskvaror. I dag är det Dagabs modernaste färskvarulager.
Härifrån sköts numera transporterna av bland annat kött, fisk,
chark samt frukt och grönt till mer än femhundra butiker runt om
i landet.
– Den nya strukturen gör att leveranserna av varor till butikerna håller ännu högre kvalitet, säger Håkan. Det innebär också
att hanteringen blir mer effektiv.
24 www.axeljohnson.se

– Nu är vi klara att bevisa att vi är hjältarna bakom scenen. Vi står
väl rustade. Nu ska vi trimma verksamheten och fortsätta vårt nära
samarbete med butikerna. Det skapar bättre påfyllning i hyllorna
och ökar försäljningen av färskvaror.
– I snitt levererar vi 20 000 kollin till butikerna varje dag, säger
Stefan Arnberg, platschef Dagab Borlänge. Produktivitet, effektivitet och affärsmässighet är ledorden. Det är bra snurr på varorna
här på lagret.
I Borlänge jobbar cirka 100 engagerade medarbetare, som nu
kör med arbetsrotation i stället för med fasta sysslor som förut.
– Det har varit en tuff omställningsperiod, men Axfoods kärnvärde ”Butiken är scenen” har hjälpt oss att styra rätt, säger Håkan.
Det görs kontinuerligt utbyte mellan Dagab och butikerna för att
vi ska förstå varandras vardag bättre och möta den andres verklighet.
Att hantera kött och chark, som har mycket kort hållbarhet, är
en utmaning. Varorna anländer sent på kvällen och ska vidare riktigt tidigt morgonen därpå.
– Färska datum kräver snabba beslut, säger Stefan. Och ett
högt tempo med stora krav på ordning och reda. Varorna ska ju ha
lång hållbarhet i affären.
När butiksföreställningen på alla Willys- och Hemköpsbutiker
ska börja måste varorna finnas på plats – i given tid. Butikspersonalen står redo att fylla på i hyllorna inför mötet med kunderna.
– Vi klarar mer än 95 procent av leveranserna på klockslaget,
på vissa håll ännu mer, säger Håkan. Max en timme plus eller minus
får det vara till dess att leveransen anländer till butiksdörren.
– Vi känner verkligen att vi jobbar i team med butikspersonalen, säger Stefan. Nu är förutsättningarna de allra bästa för att
fylla hyllorna i butikerna med fräscha färskvaror.
n
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Axfood

Axfood har den största andelen
egna märkesvaror i den svenska
dagligvaruhandeln. Garant Ekolo
giska varor är den senaste nyheten
– hög kvalitet till lägre pris. Många
produkter i sortimentet produceras
med stor omsorg av små företag.

Visste du att
...Axfood har tilldelats IR Magazines Nordic Awards 2008
för bästa Investor relations bland svenska small och
midcap-bolag? Axfood tilldelades under året även Aktiespararnas hedersomnämnande för bästa årsredovisning
samt mottog Financial Hearings pris för nytänkande kring
upplägget på årets kapitalmarknadsdag.

B

or du i Stockholm? Då
kan du handla dina varor
på NetXtra och få dem
hemkörda till dörren. Titta in på
www.netxtra.se.

Hjälp att hitta rätt nyttigheter
På varje Hemköp finns utbildade hälsoansvariga till hands för att
hjälpa dig som vill veta mer om hur du kan handla lite nyttigare
vardagsmat. Hemköp samarbetar också med dietister och kockar
och tar fram recept på sund, välsmakande och lättlagad mat. På
www.hemkop.se kan du läsa mer och hitta bra recept.

Ingen utrotningshotad fisk
Axfood var först i branschen med att besluta
om en ny fiskpolicy som bland annat innebär att
fisk och skaldjur från hotade bestånd inte ska salu
föras i butikerna. Vid bedömning av vilka bestånd
som är hotade utgår Axfood från WWF:s röda lista.
www.axeljohnson.se 25

Mekonomen
Med en hel rad av smarta nyheter i butikerna och
nya verkstadstjänster hjälper Mekonomen både konsumenter
och verkstäder till ett bättre BilLiv. Håkan Lundstedt är
vd för Mekonomen.

helhetslösningarna för

BilLivet
26 www.axeljohnson.se

mekonomen i korthet (ägarandel 29 %)

Mekonomen, Skandinaviens ledande bildelskedja för kvalitetsreserv
delar och tillbehör, har över 200 butiker och mer än tusen verkstäder som
arbetar under varumärket Mekonomen. Företaget säljer till såväl konsumenter som verkstäder, varav verkstäder står för tre fjärdedelar av försäljningen. Målsättningen är att göra BilLivet enklare, genom ett brett
och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen vill vara bilistens
första val och erbjuder allt från service, avgassystem och däck till bilbarnstolar och takboxar. Totalt kan företaget erbjuda mer än 400 000
olika produkter.
www.mekonomen.se

V

i bockar av punkt efter punkt i vår strategi, vi vill göra
billivet enklare, säger Håkan Lundstedt, vd för Mekonomen.
Mekonomen är Skandinaviens största bildelskedja. Totalt har
företaget över 1000 anslutna verkstäder som är verksamma under
namnen Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner.
– Vi satsar på att ytterligare öka vår tillväxt och våra marknadsandelar som prisvärd leverantör av helhetslösningar.
Mekonomen-anslutna verkstäder är ett prisvärt alternativ till
de märkesbundna verkstäderna. Här kan bilisterna köpa reservdelar och få reparationer utförda med originaldelar och 3-årsgaranti.
– Samtidigt är det allt fler märkesbundna bilverkstäder som
ansluter sig till Mekonomen. Det gynnar deras affär. De når fler
kunder och kan utföra verkstadstjänster på bilar av olika märken.
Mekonomen har över 200 butiker i Sverige, Norge och Danmark, där bilägarna kan hitta ett komplett sortiment av reserv
delar, verktyg, däck och tillbehör.
Under året har företaget arbetat med en ny butikslayout och
nya butikskoncept.

– Butikerna ska ge en upplevelse och bidra till att skapa merförsäljning, säger Håkan.
I företagets nya grafiska profil ingår även ny butikskommunikation, med exempelvis tydliga menytavlor som ger tips om vad
bilen, förarna och medresenärerna kan behöva.
– Vi jobbar aktivt med kunskapsöverföring kring allt som
handlar om bilen. I butikerna har vi med familjerna i åtanke infört
flera nya avdelningar och breddat sortimentet, till exempel genom
att erbjuda tillbehör för djur i bilen samt säkerhet och underhållning för barn.
I december 2008 öppnade Mekonomen Mega i Norrköping en
stor kombinerad butik och verkstad med ännu bättre tillgänglighet, utökade öppettider och ett brett sortiment.
– Successivt kommer Mekonomen Mega-enheter att etableras
i de större städerna i Skandinavien, säger Håkan. Vi har prisvärda
alternativ vilket vi tror ska kunna attrahera konsumenterna.
Genom att öka servicenivån och bredden i vårt erbjudande kommer vi även att nå nya kundgrupper.
Mekonomen Mega är ett unikt koncept med exceptionell
www.axeljohnson.se 27

Mekonomen Mega är ett uNIKt
KoNcept, ett kunskapscentrum
med exceptIoNell SeRvIceNIvÅ. Här har verkstaden glas
väggar så att du kan följa varje
detalj vid reparationen av din bil.

servicenivå. Här har verkstaden glasväggar så att du kan följa varje
detalj vid reparationen av din bil.
En annan nyhet är affärsområdet Fleet, som erbjuder service
och administration av större företags vagnparker.
– Det är ett one stop shop-koncept, där vi hanterar alla märken
och servar nya bilar med kvalitetsreservdelar. Fördelarna med
detta är flexibilitet och tillgänglighet för företagen.
Mekonomen har under året även öppnat ett verkstadscenter i
Västberga utanför Stockholm. Här kan proffsen, alla som driver
egna verkstäder, hitta de specialprodukter de behöver och snabbt
få dessa levererade. Nyheten har mottagits mycket positivt av
verkstadskunderna.
Under året har företaget även förstärkt sin säljorganisation,
intensifierat varumärkesbyggandet och infört ett nytt affärssystem.
Ett annat exempel på Mekonomens strävan att öka kundnyttan
är de utökade öppettiderna för verkstadskunder och konsumenter, vilket mottagits mycket väl i såväl Sverige som Norge och
Danmark.
Mekonomen gör BilLivet enklare.
n
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HÅkan lundStedt, vd,
mekonomen

Mekonomen

året som gått i korthet

hÖg nylAnserIngstAkt
MEKONOMEN HAR UNDER ÅRET HAFT EN STABIL UTVECKLING MED GOD LÖNSAMHET TROTS EN SVAGARE KONJUNKTUR. FÖRETAGET äR
LEDANDE PÅ DEN SKANDINAVISKA MARKNADEN FÖR KVALITETSRESERVDELAR OCH TILLBEHÖR FÖR BILAR.

Under 2008 har Mekonomen ökat sina marknadsandelar samt intensifierat varumärkesarbetet för att ytterligare öka tillväxten.
Antalet anslutna verkstäder till varumärket Mekonomen har ökat
från 778 till över 1 000. Verkstäderna finns över hela Sverige, Norge
och Danmark.
Mekonomen ingick i november 2008 avtal med Micro AB om att
förvärva åtta Micro-butiker, som kommer att konverteras till Mekonomenbutiker. Mekonomens varumärke och nya grafiska profil kommer att
införas i butikerna successivt under 2009.
Den första enheten i de nya kombinerade butiks- och verkstadskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen Medium invigdes i
december 2008. I övriga butiker har Mekonomen sett över butikskommunikationen samt påbörjat optimeringen av butiksytor, lagerhållning
och bemanning.
Flera märkesbundna verkstäder har anslutit sig till Mekonomens
koncept.
Mekonomen har under året startat nya affärsområdet Fleet, med
service till större företags vagnparker. Nya avtal med bland annat Relacom, Avis Sverige, Sac Leasing och Ikea Danmark har tecknats.
Under året öppnades även ett Mekonomen Verkstadscenter, ett
nytt butikskoncept riktat till proffsen, med syfte att öka service och

försäljning till verkstäder.
Som ett komplement till Mekonomens befintliga verkstadskedja,
Mekonomen Bilverkstad, startades under året MekoPartner, en kedja
med fristående verkstäder anslutna till Mekonomen.
Förändringsarbetet i Danmark fortsätter enligt plan med åtgärder
för att förbättra bruttomarginalen.
Marknadsläget Den totala marknaden har varit vikande under
året. Mekonomens försäljning har trots detta ökat samtidigt som konkurrensen på marknaden har tilltagit. Mekonomens marknadsandel
har utvecklats positivt och bolaget visar fortsatt god lönsamhet.
Inför 2009 Nybilsförsäljningen minskar, och i takt med att bilparken

blir äldre ökar behovet av reparationer och service, vilket på sikt gynnar Mekonomen. Arbetet med att öka den organiska intäktsutvecklingen med bibehållen god lönsamhet fortsätter. Mekonomen fortsätter
arbetet med effektiviseringsåtgärder, exempelvis genom att ytterligare
förbättra inköp och logistik. Ett sextiotal butiker kommer under 2009
att ompositioneras till Mekonomen Medium-enheter. Från 2010 räknar
Mekonomen med en positiv resultateffekt från övertagandet av Microbutikerna, bland annat genom synergier inom inköp och logistik.

nettOOmsättning: 2 646 mKR
antal anställda: 1 363
ResUltat eFteR FinansnettO: 261 mKR

Omsättning och resultat

Nyckeltal

Tillväxt i antalet verkstäder
Antal

Mkr

Mkr

Mkr

2008

2007
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Resultat efter finansnetto
Genomsnittligt antal årsanställda

261
1 363

267 *
1 271

0
*2007 års resultat efter finansnetto är justerat för
realisationsvinster om 151 Mkr från försäljningen
av koncernens fastighetsbestånd.
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Mekonomen

rätt sak till rätt

kunder

Christer Blohm, försäljningschef Mekonomen
Nicklas Åckander, platschef verkstadscentret, Mekonomen Västberga

Medan bilägarna har sin mötesplats på
Mekonomen Bilverkstad får verkstadskunderna
hjälp till förbättrade affärer på Mekonomens
Verkstadscenter. Christer Blohm och
Nicklas Åckander är starkt engagerade i
Mekonomens nya koncept.
www.axeljohnson.se 31

s

äg att du äger en bilverkstad. Var hittar du din inspiration? Vem kan du prata med om hur du ska öka din lönsamhet och bygga ditt erbjudande till kunderna?
Den frågan ställde sig Mekonomen och bestämde att det var
dags för verkstäderna att få ett eget forum – Verkstadscentret i
Västberga utanför Stockholm. Det nya konceptet, som öppnade i
maj 2008, arbetar enbart med försäljning och leveranser direkt till
verkstäder.
– Det här är en vision som blivit verklighet, säger Christer
Blohm, försäljningschef på Mekonomen. Det ska kännas lite som
ett andra hem för verkstadsägarna. Här finns specialiserad personal,
mycket inspiration och en hög servicenivå.
Mekonomen vill verka som en nytänkande leverantör av helhetslösningar – det är naturligtvis en del av storsatsningen. Men
det handlar också om att specialisera sig för att leverera rätt sak
till rätt kund. Omfattande kundundersökningar visade nämligen
att konsumenterna uppfattade Mekonomen som verkstadsorienterat, medan verkstadskunderna ibland kände tvärtom.
– Nu har vi möjlighet att hjälpa verkstadskunderna med deras
utmaningar på ett mycket bättre sätt, säger Nicklas Åckander, chef
för Verkstadscentret i Västberga.
Ledorden för Mekonomen – prisvärt, helhetslösningar, nytänkande, kunnighet och hög kvalitet – är i allra högsta grad applicerbara på det nya verkstadscentret.
– Vi höjer servicegraden till våra verkstadskunder, säger Nicklas.
Härifrån levererar vi däck och reservdelar till verkstäderna fyra
gånger per dag med sex Mekonomentransporter. Det är mycket
uppskattat.
Mekonomen är ledande på den skandinaviska marknaden för
kvalitetsreservdelar och tillbehör. Verkstäder tillhör företagets
absolut största kundgrupp.
Tanken är att man på Verkstadscentret även ska hjälpa kunderna att bli ännu bättre i sin egen verksamhet.
– Vi ska medverka till en ökad lönsamhet för våra kunder och
vara ett bollplank för dem i deras affärsutveckling. Det är lätt att
bli hemmablind, säger Christer.
Medan bilägarna har sin mötesplats på Mekonomen Bilverkstad, med förlängda öppettider och ett butikssortiment som är
anpassat för bilägare, får verkstadskunderna här ett eget skräddarsytt sortiment.
På Verkstadscentret finns det rätta lagret med produkter för
verkstäder, vilket skapar ökad försäljning och bättre service.
– Vi har inte bara verkstadsutrustning och specialverktyg i
butiken, utan även maskiner och verkstadskläder, säger Nicklas.
32 www.axeljohnson.se

Vi hÖJeR SeRvIcegRAdeN
till våra verkstadskunder. Häri
från levererar vi däck och
reservdelar till verkstäderna
fyra gånger per dag med sex
bilar. Det är mycket uppskattat,
AllA ÄR lyRISKA.

Som kund vill man gärna få klämma och känna på så här dyra
investeringar, för att se om de håller måttet.
– Om verkstaden lägger in en order kl. 9 kan vi ha reservdelarna hos kunden en timme senare. Vi kan också hjälpa verkstäderna så att de får ett jämnare flöde av kunder, vilket är en bättre
process för alla.
Det automatiserade ordersystemet underlättar för alla, men
det personliga mötet är minst lika viktigt. Förlängda öppettider
och uppsökande verksamhet är därför en del av verksamheten.
– Vi är lyhörda när det gäller kundernas önskemål, säger Nicklas.
Här levererar vi snabba kampanjnyheter, snabba svar och snabba
utkörningar.
n

mötesplats

Mekonomen
MeKo
Visste du att
… var tredje bilbarnstol som
SÄlJS I SveRIge kommer från
Mekonomen?

Meko är Mekonomens egen serie av
produkter som är bra för bilen – och
för miljön. Bland produkterna finns
en fyra liters koncentrerad spolarvätska med Svanenmärkning.
Spolarvätskan innehåller sockerrörssprit som räknas som förnyelsebar. I sortimentet finns
även en miljöavfettning som
är biologiskt nedbrytbar.

BoKA veRKStAdStId FÖR dIN BIl hoS
MeKoNoMeN dIReKt 0771-72 00 00
Ett nummer, ett samtal och verkstadstiden är bokad!
Bokningen har öppet dygnet runt. Välkommen!

ALLT FÖR BILEN
oavsett om du vill ha en säker utsikt genom vindrutan
eller sysselsättning för barnen i baksätet så finns det
du söker i Mekonomens butiker. Fråga butikspersonalen
så får du hjälp med allt från specialistverktyg till miljövänliga rengöringsmedel.

ÄNNu BÄttRe helhetSlÖSNINgAR
Mekonomen arbetar för att göra BilLivet enklare. De utökade öppettiderna för både
verkstadskunder och konsumenter har mottagits mycket väl i hela Skandinavien.
www.axeljohnson.se 33

Novax

skapar

värden
För entreprenörer som vill få hjälp med kompe
tens, kontakter och kapital för att ta sitt företag till
nästa nivå i utvecklingen är Novax en
stabil och långsiktig samarbetspartner. Anders
Slettengren är vd för Novax.
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Novax

novax i korthet

Novax investerar i tillväxtföretag, som hel- eller delägare. För närvarande är Novax ägare i
Filippa K, DesignTorget, WeSC och Himla. 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. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar
för lönsam tillväxt och högsta tänkbara värde i bolagen över tiden.
www.novax.se

N

ovax vill bidra till att skapa värden i de företag vi arbetar
med, säger Anders Slettengren, som är vd för Novax,
Axel Johnsons helägda investeringsbolag för utveckling av nya verksamheter.
Novax bidrar med expansionskapital, kompetens, kontakter
och engagemang, vilket skapar goda framtidsförutsättningar för
företagen. I ett nära samarbete med entreprenörerna ser Novax
till att företagen utvecklas.
– Vår investeringsagenda är flexibel, beslutstiderna korta och
vi kan agera snabbt, säger Anders. Vår ägarandel i bolagen kan
variera, från kvalificerade minoriteter till helägda dotterbolag.
Som stabilt familjeägt investeringsbolag – med fokus på långsiktighet – har Novax en bra utgångspunkt på dagens marknad.
Novax hjälper företagen att aktivt bygga vidare och utveckla verksamheten.
– Det som verkligen särskiljer oss från många konkurrenter är
att det finns flexibilitet och kreativitet i vårt agerande, det har till
stor del sin grund i det privata ägandet, säger Anders. Vi kan tänka
och agera lite mer ”out of the box”.
Målsättningen är att fördubbla investeringsbeloppet till 2011,
ett mål som kräver ett proaktivt agerande och en flexibel investerings- och finansieringsmodell. Möten med företagsrepresentanter är en stor del av Novax-teamets vardag.
– Fokus ligger på små och medelstora tillväxtföretag inom
konsumentnära handel, tjänster och business to business, säger
Anders Slettengren.
Flertalet affärsförslag har utvärderats, men inga nya förvärv
har gjorts under året. I bolagets portfölj ingår i dag en handfull
företag med god utvecklingspotential.
– Samtliga bolag är lönsamma och vi arbetar inte med någon
omfattande belåning i bolagen. Detta ger en stark finansiell ställwww.axeljohnson.se 35

ning, vilket är en fördel som ger goda möjligheter i dagens marknadsläge.
DesignTorget är ett av Novax framgångsrika företag. Under
åren har både studenter, uppfinnare, importföretag och formgivare fått möjlighet att sälja sina alster här. Nytänkande, kvalitet,
god design och humor är nyckelord när DesignTorget väljer sitt
sortiment.
DesignTorget, som trots en vikande marknad ökar sin omsättning, firade i september 15-årsjubileum och öppnade under året
en webbshop. I april 2009 öppnar företaget sin sextonde butik,
strategiskt placerad i utrikesterminalen på Arlanda flygplats.
– Vi utvärderar ständigt nya länder för en eventuell etablering,
och på Arlanda kan vi se hur intresserade personer från olika delar
av världen är av våra produkter.
Novax har under året ökat sitt tidigare innehav i Filippa K
samt aktivt medverkat i utvecklingen och börsnoteringen av
streetwearföretaget WeSC. I Novax ingår också sedan 2007 heminredningsföretaget Himla.
Filippa K har en stark ställning i Norden och har utifrån den
plattformen fortsatt den långsiktiga internationaliseringen av
varumärket. Under året öppnades till exempel en ny concept store
i Hamburg. Förutom Norden är Tyskland för närvarande en av de
prioriterade tillväxtmarknaderna för Filippa K.
WeSC är ett varumärkesföretag som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder inom segmentet streetwear.
Företaget, som visar en stark tillväxt, börsnoterades i maj 2008.
Under året har hemtextilföretaget Himla relanserat sitt varumärke och infört ett nytt inredningskoncept i butikerna.
– Himla är ett välskött bolag med bra produkter, ett starkt
kunderbjudande och ett utvecklingsbart varumärke, säger Anders,
just de ingredienser vi söker bland våra prospekt.
Bland företagets övriga framgångshistorier kan även nämnas
Svensk BevakningsTjänst, som numera ägs direkt av Axel Johnson
AB och är Sveriges tredje största bevakningsföretag.
– Vi vill att Novax ska vara det naturliga valet för tillväxtbolag,
entreprenörer och företagsägare som har en långsiktig vision när
de söker en partner för att ta nästa steg i utvecklingen, säger
Anders Slettengren.
n
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anderS Slettengren, vd novaX

Novax ska vara det NAtuRlIgA vAlet för tillväxtbolag,
entreprenörer och företags
ägare som har en långsiktig
vision när de söker en partner för
att ta nästa steg i utvecklingen.

Novax

året som gått i korthet

tydlig ägarstrategi
Novax aktiva investeringsstrategi, med tydligt ägaransvar och långsiktigt ägande, har under året resulterat i fortsatt
tillväxt i befintliga bolag; Filippa K, DesignTorget, Wesc samt Himla.

Bolagen i Novax har under 2008 utvecklats med fortsatt lönsamhet.
Inom nyinvesteringsverksamheten har flertalet affärsförslag utvärderats men ingen nyinvestering har genomförts.
DesignTorget (ägarandel 100 %) visar en tillväxt på cirka 10 pro-

Marknadsläget Tillväxten för den svenska detaljhandeln har under året väsentligt mattats av, vilket inneburit försämrade marknadsförutsättningar för bolagen inom Novax-koncernen. Den rådande
konjunkturen leder dock till ökade möjligheter för Novax att hitta nya

cent på en i övrigt vikande marknad. Flera nyetableringar har gjorts
under året och företaget har även öppnat en e-handelsbutik.
Filippa K (ägarandel 56 %) har under året fortsatt sin internationella expansion och bolaget har i dag fyrtiotalet egna butiker i
Sverige, Norge, Danmark och Holland och representeras av cirka 500
återförsäljare i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Under 2008
förvärvade Novax ytterligare 5,3 procentenheter i Filippa K. Den 1 december 2008 tillträdde Jon Abrahamsson som ny vd i bolaget.
WeSC (ägarandel 19 %), som visar på en stark försäljningstillväxt
och förbättrad lönsamhet, börsnoterades i maj 2008 på First North,
OMX Nordic Stockholm.
Himla (ägarandel 33 %) har öppnat shop-in-shop på Åhléns City
i Stockholm och Göteborg samt i Sova-kedjans butiker. Vd Fredric
Ankarcrona tillträdde den 11 februari 2008.

investeringar.
Inför 2009 Novax fokuserar fortsatt på att bygga och utveckla be-

fintliga verksamheter med lönsam tillväxt som viktigaste ledord. Under
2009 förstärks fokus på kostnads- och likviditetskontroll samt rörelsekapitalbindning. Givet bolagens låga belåningsgrad och relativt sett
goda finansiella ställning förväntas den rådande marknadssituationen
erbjuda goda möjligheter till fortsatt lönsam expansion. Den senaste
tidens osäkerhet på finansmarknaderna skapar goda förutsättningar
för Novax, vars långsiktiga investeringsstrategi, starka erbjudande
och väl fungerande investeringsteam utgör en bra plattform för genomförandet av nya investeringar

Omsättning i hel- och delägda bolag: 837 MKR
Antal anställda i hel- och delägda bolag: 476

Fördelning av
omsättning 2008

Översikt portföljen
Omsättning
(Mkr)*

Resultat efter
finansnetto (Mkr)*

Ägarandel

2008

2007

2008

2007

DesignTorget

100%

124

118

3

5

Filippa K

56%

426

391

4

25

Himla

33%

73

64

3

4

WeSC

19%

214

169

6

-9

WeSC 25%
Himla
9%

Filippa K
51%

DesignTorget
15%

*Siffrorna avser bolagens respektive senaste avslutade räkenskapsår.
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Novax

Veronica Nilsson, investeringsanalytiker, Anders Slettengren, vd, Helena
Carlsson, investeringsansvarig, Eric Persson, investeringsansvarig, Novax.

När ett företag ska expandera behövs det
ofta en extern drivkraft. Novax fungerar som en
katalysator och kickstartar processen. Helena,
Veronica, Eric och Anders på Novax möter många
entreprenörer i sin jakt på lämpliga tillväxtföretag.

kickstart
till nästa nivå
D

et är mycket inspirerande att arbeta med entreprenörer
och tillsammans med dem utveckla bolag, säger Helena
Carlsson, en av tre investeringsansvariga på Novax.
Novax inriktar sig på investeringar i företag med en tydlig tillväxtstrategi. Tillväxten kan vara organisk eller förvärvad, det viktigaste är att den i det långa loppet leder till ökat värde i bolaget.
– Vi investerar i första hand i etablerade bolag som behöver
kapital för expansion eller köper in oss i självfinansierade tillväxtföretag, säger Eric Persson, investeringsansvarig, Novax.
Novax investerar i bolag som är i ett expansivt skede, har en
bevisad affärsmodell och en handlingskraftig, resultatorienterad
ledning.

Det kan handla om företag som har en omsättning från allt mellan 75–1 000 Mkr. Investeringarna sker oftast successivt och med
en avvägning mellan risknivå och totalt investerat belopp.
– Oavsett storleken på bolaget så kommer företagaren in i ett
sammanhang och får genom Novax både kapital och stor kontaktyta – inte minst från Axel Johnson-koncernen.
Grundare av företag är ofta kreativa företagsbyggare som jobbat aktivt under en längre tid med att bygga företagets framgång.
De kan sedan behöva hjälp med att ta sig vidare. För tron på den
egna affärsidén är entreprenören beredd att gå mycket långt.
– I den övre delen av gruppen företag, kring miljardomsättningen, vill man ofta fortsätta att expandera på en internationell
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Ofta är det ett livsverk som grundaren
vill ha hjälp med att utveckla.
Det handlar om att förverkliga en dröm,
en vision.

marknad, men man har kanske inte det rätta nätverket eller erfarenheten, säger Eric.
– Varje möte är en process, man måste lära känna varandra,
testa varandra och lista ut hur det är att jobba tillsammans fram
över, säger Helena. Hur kommer vi att fungera på ett styrelseeller ägarmöte tillsammans?
Ofta är det ett livsverk som grundaren vill ha hjälp med att
utveckla. Det handlar om att förverkliga en dröm, en vision, och
för det behövs hjälp att hitta utvecklingsstrukturer.
– Novax kan bidra med kompletterande kompetenser och därmed hjälpa bolaget att nå nästa fas i sin utveckling, säger Helena.
Heminredningsföretaget Himla är ett exempel på ett företag
där grundaren skapat ett starkt varumärke, drivit försäljningen
framåt, breddat sortimentet och påbörjat en expansion.
– Det kan också handla om ett större företag som vill växa, där
det kanske krävs ett ägarskifte på sikt, en entreprenör som vågar
satsa på expansion och vill ha en extern ägarpartner, säger Eric.
Som entreprenör kan det finnas många fördelar i ett samarbete
med Novax, som har ett stort familjeföretag som Axel Johnson i
ryggen, och där ett av värdeorden är långsiktighet.
– Novax är flexibel och kan vara både majoritets- och minoritetsägare, det viktiga är att ägarpositionen garanterar ägarinflytande, säger Eric. Det är vanligt att vi formar avtal som möjliggör
en ökad ägarandel över tiden.
– Det handlar om ett ömsesidigt förtroende och en gemensam
ägaragenda, om att lita på vårt långsiktiga tänkande och vår affärsmässighet, säger Helena.
– Novax stödjer företagen i processen att bygga en affärsledning för expansion och hjälper bland annat till med nyrekryteringsprocesser, strategisk inriktning, styrelsesammansättning,
förvärv och verksamhetsuppföljning.
– Vi finns där som ett starkt stöd i separationsfasen, när man
som företagsägare ska börja släppa rodret, säger Helena. Vi lägger
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tillsammans ut en strategisk väg och skapar en trygg grupp, en
konstellation som man kan lita på när företaget börjar ta stora kliv
framåt.
Relationsbyggandet är en av de viktigaste ingredienserna i
Novax arbete. Processerna innan man hittar fram till en gemensam väg kan vara långa.
– Det är ett aktivt sökande och vi genomför drygt hundra
möten med nya företagare varje år, säger Veronica Nilsson, investeringsanalytiker. Utifrån det underlaget väljer vi att fördjupa kontakterna med ett tiotal.
– Med många företag har vi långa relationer innan vi investerar, säger Helena. Då är det lättare att få i gång diskussioner och
ett samarbete.
– Vi försöker hjälpa till att måla upp ett framtida scenario för
att skapa bestående värden.
n

mötesplats

novax

KÄNNeR du IgeN deM?
Välkända storsäljare på DesignTorget genom åren är bland annat Camilla
Wessmans tv-vagn från 1993, Jonas Bergfeldts krok ”Mama” från 1995,
Camilla Ljunggrens hållare för disktrasor ”Pluring” från 2001, David Agulniks ”Bananskal” från 2003 och David Batras bok om knasiga lappar i
tvättstugor och omklädningsrum, ”Luddet i tvättstugan” från 2008.
Läs mer på www.designtorget.se.

SKoR FRÅN FIlIppA K
Filippa K inledde under 2008 ett samarbete med
Selected Brands som därmed blev distributör för
Filippa K-skor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det är ett naturligt led i Filippa K:s ökade satsning inom skor. Skosortiment säljs naturligtvis även i
Filippa K:s butiker.

Hörlurar från WeSC
WeSC (WeAreTheSuperlativeConspiracy) skapar kläder och
accessoarer inom streetfashion och skateboardkulturen. En
rad kändisar, både svenska och utländska, har varit med och
designat 2008 års nyhet: de snygga hörlurarna.

hIMlA FINA SAKeR
I Himlas sortiment finns allt i tygväg som det färgkoordinerade
hemmet behöver – Living, Dining, Bed, Bath, Junior och
Fabrics. Inspireras på www.himla.se.
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Servera

markna
restauran
Med sin breda specialistkompetens är
Servera en aktiv affärspartner
till alla som driver ett professionellt kök.
Christer Lind är vd för Servera.
servera i korthet

Servera är Sveriges ledande specialist på mat, dryck och utrustning till restauranger
och storhushåll. Företaget erbjuder den professionella måltidsmarknaden ett komplett
sortiment av varor och tjänster. Kunnighet, leveranssäkerhet samt kvalitets- och miljötänkande präglar Serveras verksamhet. Strategin för att uppnå tillväxt är att vara en bra
affärspartner för kunder och leverantörer samt bidra till en förbättrad tillväxt och lönsamhet för hela branschen. Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Matsäljarna Väst, Fällmans Kött och Bunkra.se är dotterbolag till Servera.
www.servera.se
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Servera

dens
ngspecialist
U

nder året genomfördes en kundundersökning för att
se hur Servera uppfattades av målgruppen privata restauratörer. Svaren ligger till grund för hur Servera
ytterligare ska vässa sin specialistroll som Sveriges ledande leverantör av mat, dryck och restaurangutrustning.
– Vi har väsentligt ökat vår försäljning till den privata restaurangmarknaden, men här finns fortfarande en stor tillväxtpotential, säger
Christer Lind, vd för Servera.
Servera levererar de produkter som behövs i det professionella
köket. Kunderna är allt från mindre, enskilda restauranger och
restaurangkedjor till personalmatsalar och storhushåll som skolor
och äldreboende.

– Vi betraktas som en trygg och säker leverantör – något som
är lockande för många mitt i den finansiella oron, som råder just
nu, säger Christer. Vi har stor kapacitet, men vi behöver förtydliga
att vi även är specialiserade, flexibla och kan hantera små restaurangers behov av utrustning, sortiment och service.
På Servera finns inte bara ett mycket brett sortiment, utan
även en djup produktkunskap. Specialutbildade säljare hjälper
varje dag tusentals kunder att hitta rätt produkt och rätt kvalitet
till rätt pris.
– Våra säljare hjälper kunderna med råd, idéer och ger kloka
kompletteringserbjudanden.
Inom företaget finns specialkompetens inom färskvaror, vin
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och sprit samt restaurangutrustning med allt från tallrikar till glas
eller annat som behövs på en restaurang.
– Handeln via Serveras webbutik ökar varje år, vilket bland
annat beror på en ökad datorisering och datavana hos våra kunder
i restaurangköken. Unga kockar lever på webben på ett annat sätt
än tidigare, säger Christer.
Efterfrågan på ekologiska livsmedel fortsätter att öka och försäljningen har under året fördubblats. Det finns i dag mer än 1 100
ekologiska artiklar i Serveras sortiment.
– Många kunder har varit aktiva inom det här området under
2008. Som exempel kan nämnas att Choice Hotels infört ekologisk frukost och Sodexo har beslutat att inte använda fisk som
finns på WWF:s röda lista.
Servera arbetar kontinuerligt med att skapa smarta lösningar
som hjälper till att förbättra effektiviteten och lönsamheten hos
restaurangerna. Utvalt Vatten är ett koncept som framgångsrikt
lanserades under året. I ett samarbete med det amerikanska Axel
Johnson-företaget Kinetico erbjuder Servera restaurangerna ett
vattenreningssystem, som minskar miljöbelastningen, men som
också är kostnadseffektivt för restaurangen som tappar och säljer
det renade vattnet på flaskor med egen profil.
– Servera har förtydligat sin roll som det ansvarsfulla företaget
genom en branschövergripande uppförandekod, säger Christer.
Syftet med uppförandekoden är att respektera mänskliga rättigheter, minska miljöbelastningen, identifiera de största branschutmaningarna samt ställa krav på producenter och leverantörer,
såväl svenska som utländska.
– Vi vill ta ett branschövergripande ansvar, för att kunderna ska
kunna känna trygghet och tillit i sina affärer.
En annan långsiktig målsättning är att lägga om distributionen
till fler järnvägs- och båttransporter samt se över samordningsfördelar inom distributionen. Serveras förare är utbildade i eco-driving
och smart körning, vilket minskar bränsleförbrukningen med upp
till 20 procent. Hastigheten för fordonen har också justerats ner
till max 85 km/timme. Servera är sedan flera år tillbaka miljö- och
kvalitetscertifierat.
Ytterligare ett exempel på Serveras specialistroll är det nya
affärsområdet Servera Shipping, med livsmedelsleveranser till
rederierna på Östersjön, bland annat till Silja Lines fartygsflotta.
En rolig bieffekt av detta samarbete är att Servera nu även levererar livsmedel till restauranger på Åland.
– Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att skapa debatt
kring den offentliga måltiden. Syftet är att skapa mer resurser för
att höja statusen på skolmåltiden och maten inom äldreomsorgen,
säger Christer Lind.
– Servera vill leverera en upplevelse, slutprodukten är ju faktiskt
maten som serveras på tallriken – oavsett om det är på restaurangen, inom äldreomsorgen eller i skolan.
n
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CHriSter lind,
vd Servera

Servera arbetar kontinuerligt
med Att SKApA SMARtA
lÖSNINgAR som hjälper till att
förbättra effektiviteten och lön
samheten hos restaurangerna.

Servera

året som gått i korthet

fortsAtt fÖrsälJnIngsÖknIng
SERVERA äR SVERIGES LEDANDE SPECIALIST PÅ MAT, DRyCK OCH UTRUSTNING TILL RESTAURANGER OCH STORHUSHÅLL. SERVERA HAR UNDER
2008 FORTSATT ATT ÖKA SINA MARKNADSANDELAR PÅ DEN SVENSKA RESTAURANGMARKNADEN, yTTERLIGARE UTVECKLAT SITT ERBJUDANDE
TILL KUNDERNA SAMT BREDDAT SITT SORTIMENT.

Under 2008 har Servera skapat snabbare beslutsprocesser genom
en intern omorganisation. Företaget har också ökat antalet fältsäljare
i kombination med fler specialistsäljare, vilket stärker företagets närvaro på restaurangmarknaden.
Servera har kraftigt ökat antalet nya kunder, framför allt inom segmentet restauranger, enligt en medveten strategi. Servera har även
fått förnyat förtroende av flera stora kontraktskunder. Vidare har företaget under året etablerat sig på shippingmarknaden genom nya avtal
med flera rederier på Östersjön.
Sortimentsbredden inom kött, chark och ost har ökat och Servera
kan nu erbjuda ett stärkt gourmetsortiment.
Under året lanserades ett nytt affärskoncept, Utvalt Vatten. Konceptet ger restaurangkunder möjlighet att servera stilla och kolsyrat
vatten, som också filtrerats via reningsanläggning, direkt från kran. Att
komma bort från flaskhantering är bra både för miljön och för restaurangens resultaträkning.
Försäljningen av ekologiska produkter fortsätter att växa och har

ökat med cirka 100 procent jämfört med 2007.
Servera har, som ett led i arbetet med ansvarsfullt företagande,
upprättat en uppförandekod. Syftet med uppförandekoden är att
försäkra kunderna om att Servera och företagets leverantörer respekterar mänskliga rättigheter och värnar om miljön i sitt arbete.
Marknadsläget Restaurang- och storhushållsmarknaden påverkas av den rådande konjunkturen. Serveras bedömning är att marknaden kommer att minska med cirka 5–7 procent i volym, framför allt
inom den privata sektorn.
Inför 2009 Servera har en mycket bra utgångspunkt och en finansiell stabilitet som grund för fortsatta offensiva satsningar, i form av
förbättrade kunderbjudanden inom både varor och tjänster. Hösten
2009 beräknas Serveras nya lager i Halmstad stå färdigt, vilket kommer att leda till en ökad effektivitet och en minskad miljöbelastning
inom logistiken.

nettOOmsättning: 6 856 mKR
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Servera

stor
effekt

bred kommunikation ger

I Serveras värld står mötet med kunden och
maten på tallriken alltid i centrum. Milena S. Grandi
på Servera vet hur man pratar mat med en mycket
bred kundkrets – och ger rätt råd till både daghem,
lunchrestauranger och finkrogar.
Milena s. Grandi, marknadskommunikatör, redaktör för serveras kundtidning Smakfullt
stefano Catenacci, kökschef, operakällaren, stockholm
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Från förskolan ringer gärna kökspersonalen och frågar angående
mängderna i ett recept, medan kockar på
restaurangerna ofta är nyfikna på någon
nyhet som de vill prova i det egna
köket. Det kan vara en spännande
råvara, en ny kryddblandning eller en
ny olivolja.

S

erveras stora framgång beror på att vi klarar av att möta alla
kunders krav, säger Milena S. Grandi, marknadskommunikatör och redaktör för Serveras kundtidning Smakfullt.
– Kocken på finkrogen söker efter inspiration och recept med
färska råvaror medan storköken arbetar utmärkt med frysta produkter. Renfilé, som passar finkrogen, är för dyrt för storköket
som hellre väljer fryst renskav.
Med cirka 16 000 kunder och över 6 000 leveranser varje dag
är Servera specialister på att kunna tillmötesgå mycket vitt skilda
verksamheters krav och behov. Kundbredden är stor.
– Å ena sidan jobbar vi med Guide Michelin-krogen Operakällaren
i Stockholm och finkrogen Salt & Brygga i Malmö, å andra sidan
samarbetar vi med massor av förskolor och sjukhus, säger Milena.
Men det är faktiskt inte så stor skillnad. Alla arbetar med mat – de
söker bara olika sorters information.
Servera har utvecklat många olika verktyg för att hjälpa restaurangerna, både de enskilda och de i offentlig verksamhet.
– Detta är en kunskapsbransch; våra kunder vill veta mer hela
tiden. Vi på Servera är specialister och har svaren, säger Milena.
Kundtidningen Smakfullt är ett exempel. Cirka 20 000 exemplar distribueras varje månad till kockar och inköpare över hela
Sverige – inom mycket olika verksamheter.
– Man skulle kunna säga att Smakfullt har en Mat-Tina-effekt
på lagret, säger Milena.
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Milena syftar på kocken Tina Nordströms genomslag i tv-programmen som sändes för något år sedan. Tv-redaktionen var
tvungen att ge information i förväg till butikerna om vad Tina
skulle prata om, för alla ville köpa det som hon rekommenderade.
– Rekommenderar vi något så säljs det slut direkt, säger Milena.
Vi måste alltid kontrollera med våra inköpare om varan finns i
tillräckligt stora mängder. En gång visade vi en bild på svart spagetti, som inspiration till läsarna. Dagen efter var säljarna nedringda. Och vårt lager av svart spagetti var minimalt.
Servera bjuder kontinuerligt kunderna på inspiration. Det kan
vara i form av recept med säsongsanpassade råvaror, artiklar om
intressanta förebilder i de olika köken eller säsongsanpassade
varuerbjudanden till slagkraftiga kampanjpriser.
– Våra kunder vill ha snabb information och inspiration. Det
får inte vara komplicerat, inte märkvärdigt – inga krångliga restaurangtermer.
Från förskolan ringer gärna kökspersonalen och frågar angående mängderna i ett recept, medan kockar på restaurangerna
ofta är nyfikna på någon nyhet som presenterats i tidningen och
som de vill prova i det egna köket. Det kan vara en spännande
råvara, en ny kryddblandning eller en ny olivolja.
Servera har över 28 000 olika produkter i sitt sortiment, men
kommunikationen till de olika grupperna handlar inte bara om
produkter och matlagning.
– Vi vill också hjälpa våra kunder med ekonomiska frågor. Vi
kan visa hur man sparar pengar genom rätt råvaror, rätt tekniker
och rätt sorts inköp.
n
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Under Almedalsveckan 2008 arrangerade Servera ett välbesökt seminarium med syfte att väcka intresse och opinion för måltiden i äldreomsorgen. När det gäller skolmaten vill Servera – genom att ta en
aktiv roll i debatten – medverka till att förbättra kvaliteten på råvarorna
i skolköken. Läs mer på www.servera.se.

s

erveras försäljning av ekologiska livsmedel har
under året fördubblats. Det finns i dag mer än
1 100 ekologiska artiklar i Serveras sortiment. I
Utvalt Ekologiskt presenteras hela det omfattande sortimentet tillsammans med inspiration och kunskap kring
de olika eko-märkningarna.

VIll du få tIPs oM
MIddagsMat?
I Serveras stora receptbank finns massor av recept
för såväl små som riktigt stora middagar. Gå in på
www.servera.se och klicka dig fram till receptbanken.

Serveras eget
varumärke
Serveras eget varumärke har under året
fått ny tydlig design med en glad och färgstark förpackningsdekor. I det breda, prisvänliga och kvalitativa sortimentet ingår
allt från kryddor på tetrapak till skivad ost
för hotellfrukostar.

kostnadseffektIVt
– oCh MIlJösMart
Servera lanserade 2008 Utvalt Vatten – ett vattenreningssystem, som minskar
miljöbelastningen men som också är kostnadseffektivt för restaurangen som
tappar och säljer det renade vattnet på egenmärkta flaskor.
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Svensk
BevakningsTjänst

tryggare

en säkrare och

tillvaro
50 www.axeljohnson.se

svensk bevakningstjänst i korthet

Personskydd, brandskydd, rådgivning och utbildning – Svensk BevakningsTjänst erbjuder traditionella bevakningstjänster av hög kvalitet. 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 2003 är hela
verksamheten kvalitets- och miljöcertifierad. Svensk BevakningsTjänst är det
tredje största bevakningsföretaget i Sverige, med över 1 800 anställda.

Trygghet och säkerhet
är ledorden för Svensk
BevakningsTjänst, Sveriges
tredje största bevakningsföre
tag, som växer med många nya
avtal och ett nytt affärsområde.
Anders Lönnebo är vd för
Svensk BevakningsTjänst.

S

vensk BevakningsTjänst fortsätter att växa snabbare än
marknaden, både organiskt och genom förvärv, säger
Anders Lönnebo, vd. Vi har förvaltat och utökat våra uppdrag hos befintliga kunder, tecknat avtal med nya kunder och står
på en stabil grund.
Med ett väl utbyggt nätverk kan Svensk BevakningsTjänst
erbjuda kunden trygga och effektiva säkerhetslösningar över hela
Sverige.
Att vaka över kända filmstjärnor och toppolitiker på besök tillhör den mer sällsynta delen av verksamheten – men det händer,
och då kallas det för personskydd.
I den vardagliga verksamheten är så kallad rondering och stationär bevakning de mest förekommande.
– Väktaren jobbar med att patrullera ett visst område, som en
byggnad, eller arbetar stationärt på ett objekt som konstant kräver
bevakning.
Svensk BevakningsTjänst har under året förstärkt verksamheten
med ett nytt affärsområde, Parkering, som väl kompletterar den
övriga verksamheten. Det är enbart auktoriserade bevaknings
företag som har tillstånd att verka på den avreglerade så kallade
gatumarken.
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Vi ställer hÖgA KRAv pÅ
vÅRA vÄKtARe vad gäller
servicetänkande, ﬂexibilitet och
social kompetens.
anderS lÖnneBo,
vd SvenSk BevakningStJänSt

– Vi ser synergieffekter mellan vår befintliga väktarverksamhet
och det nya affärsområdet i såväl personalstyrka som i utförande
av tjänster och lokaler.
Affärsområdets fokus ligger i Stockholmsregionen, men det
finns potential att utveckla verksamheten även i andra delar av
Sverige.
– Det stärker vårt varumärke att verka för ökad trafiksäkerhet
och att synas även dagtid med personal i våra uniformer och våra
märkta bilar.
Svensk BevakningsTjänst erbjuder tjänster i många olika utföranden, allt från vanliga personlarm till bevakning med extremt
höga skyddskrav. Företaget bevakar många av de högst säkerhetsklassade svenska arbetsplatserna, till exempel kärnkraftverk, riksdag och regering.
– Vi har en bra kundsammansättning totalt sett, med många
stora uppdrag inom både offentlig och privat sektor, säger
Anders.
Svensk BevakningsTjänst arbetar även med säkerhetsutbildningar för personal på olika företag. Då ingår till exempel riskanalyser, konflikthantering och arbetsmiljöfrågor. Företagsutbildningar är en viktig del för att sprida medvetenhet om säkerhetsåtgärder hos kunderna.
Utbildning är ett område som Anders Lönnebo menar har
potential att växa ytterligare framöver.
– Trygghet och säkerhet är inget som prioriteras bort, säger
Anders. Vår drivkraft är att medverka till att skapa ett tryggare
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och säkrare samhälle. Utbildning är ett sätt att öka medvetenheten
och kunskapen om säkerhet.
Under 2008 började Svensk BevakningsTjänst även se de stordriftsfördelar, både i volym och lönsamhet, som de två larmcentralerna bidrar med. Nya kunder ansluter sig löpande.
Under året har cirka 300 nya väktare anställts, inklusive det
hundratal medarbetare som ingår i det nya affärsområdet Parkering.
– Personalen är hjärtat i verksamheten och antalet väktare är
lite av ett styrkemått, säger Anders. Vi har hög beredskap året
runt, dygnet runt. Vi ställer höga krav på vår personal vad gäller
servicetänkande, flexibilitet och social kompetens.
n
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FORTSATTA FRAMGÅNGAR
2008 BLEV SVENSK BEVAKNINGSTJÄNSTS BÄSTA ÅR HITTILLS. SVENSK BEVAKNINGSTJÄNST, SVERIGES TREDJE STÖRSTA BEVAKNINGSFÖRETAG,
HAR UNDER ÅRET STÄRKT SIN MARKNADSPOSITION, FÖRBÄTTRAT SITT RESULTAT OCH UTÖKAT VERKSAMHETEN MED ETT NYTT AFFÄRSOMRÅDE.

Svensk BevakningsTjänst har under 2008 vuxit såväl organiskt som
genom förvärv med cirka 17 procent, det vill säga mer än marknadens
tillväxt totalt. Företaget har genom aktiv förvaltning utökat uppdragen
hos befintliga kunder och samtidigt tecknat avtal med cirka 1 500 nya
kunder. Svensk BevakningsTjänst har 1 800 anställda, varav 1 000 är
heltidsanställda.
Under året förvärvades Parkab, tidigare helägt dotterbolag till
Stockholm Parkering. Affärsområdet Parkering omfattar cirka 120 anställda, som ansvarar för framkomligheten på alla gator och parkeringar i södra Stockholm. Bolaget ser många synergieffekter och stor
utvecklingspotential för denna del av verksamheten.
Kompetensutvecklingen har fortlöpt under året med ledarutvecklingsprogram för plats- och driftschefer. Fokus ligger på ledarskap,
affärsmannaskap och arbetsrätt.
Svensk BevakningsTjänst utsågs i oktober 2008 till ett av Årets

superföretag av tidningen Veckans affärer. Utnämningen baseras på
att bolaget under de senaste fem åren har tredubblat omsättningen
och sexfaldigat vinsten.
MARKNADSLÄGET Efterfrågan på bevakningstjänster fortsätter att

öka stadigt, och med ett breddat tjänsteutbud stärker Svensk BevakningsTjänst sitt erbjudande till såväl offentlig som privat verksamhet.
INFÖR 2009 På en konkurrensintensiv men relativt konjunkturoberoende marknad ser Svensk BevakningsTjänst möjligheter att stärka
sina marknadsandelar och skapa ytterligare tillväxt, både organiskt
och genom förvärv. Målet är att fortsätta vara en ledande leverantör
av bevakningslösningar i Sverige och att leverera tjänster med hög
kvalitet och servicenivå.

NETTOOMSÄTTNING: 636 MKR
TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA (INKL. BEHOVSANSTÄLLDA): 1 800
RESULTAT EFTER FINANSNETTO: 42 MKR

Omsättning och resultat
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Svensk BevakningsTjänst

vi
fixar
framkomligheten
De är fruktade men också omtyckta – parkeringsvakterna
som ser till att ordna framkomligheten på stadens gator och
torg. Marianne Larsson blir ofta festens medelpunkt
när hon berättar att hon arbetar med parkeringsövervakning.
Parkering är ett ämne som engagerar.

Marianne Larsson, regionchef parkering
Svensk BevakningsTjänst
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Man måste kunna bemöta
människor på ett korrekt
sätt och hantera situationen
med vett och sans. Vi är
bra på att kommunicera – och
på att lyssna.

A

lla har en åsikt om parkering och parkeringsvakter,
säger Marianne Larsson, regionchef Parkering, ett
nytt affärsområde inom Svensk BevakningsTjänst.
Parkering är ett känsligt ämne och det engagerar de flesta.
Förut kallades parkeringsvakten gärna för lapplisa, men nu
används det lite mer könsneutrala ordet p-vakt när bevaknings
företagen börjar ta över uppgiften efter kommunerna.
Det är enbart auktoriserade bevakningsföretag som i privat
regi har tillstånd att utföra parkeringsövervakning på så kallad
gatumark. Att parkeringsövervakning nu ingår i Svensk BevakningsTjänst är en helt naturlig branschutveckling.
– Ja, det finns många beröringspunkter. Både väktare och parkeringsvakter ska leverera trygghet och säkerhet i vardagen, säger
Marianne.
Inom Svensk BevakningsTjänst ser man möjlighet till synergieffekter mellan affärsområdena, till exempel genom gemensamma
upphandlingar och skräddarsydda uppdrag för kommuner och
fastighetsägare.
– Så småningom tror vi att det finns möjligheter att förstärka
verksamheten med ännu fler tjänster och produkter, till exempel
uthyrning och skötsel av p-automater och p-platser, säger Marianne
Larsson. I dag finns vi bara i Stockholm och här skaffar vi oss lärdomar som även kan passa andra kommuner i Sverige.
Några som inte funderar över varför det finns parkeringsvakter
är yrkesbilisterna. Det kan till exempel vara taxi- och busschaufförer eller ambulansförare, som är helt beroende av att kunna ta
sig fram på ett vettigt sätt i trafiken.
– Ja, vårt jobb handlar främst om att vi ska ordna framkomligheten i trafiken, säger Marianne.
Det mest effektiva sättet är att synas på stan och att lappa felparkerade bilar. Kontinuiteten borgar för en högre trafiksäkerhet
och en ökad framkomlighet för trafikanter och fotgängare.
Ledorden för parkeringsvakternas arbete är effektivitet, kvalitet och gott omdöme.
– Effektivitet handlar om att arbeta snabbt och korrekt, inte
om att lappa så många bilar som möjligt, säger Marianne Larsson.
Kvalitet handlar om att arbeta på rätt sätt, det vill säga efter
gällande rättsliga föreskrifter och etiska regler. En parkeringsvakt
måste ha mycket god kunskap om lagstiftningen kring framkom56 www.axeljohnson.se

lighet och parkering. Men det kanske viktigaste är förmågan att
hålla huvudet kallt och inte brusa upp.
– Gott omdöme är extremt viktigt i många av de situationer en
parkeringsvakt kan hamna i, säger Marianne. Man måste kunna
bemöta människor på ett korrekt sätt och hantera situationen med
vett och sans. Vi är bra på att kommunicera – och på att lyssna.
Det är en självklarhet att parkeringsvakterna ska vara välutbildade, duktiga på personligt bemötande och kunniga i konflikthantering. Men kunskap är färskvara även inom parkeringsväktarens vardag, så kompetensutveckling är en viktig del i arbetet.
För den som varje dag ska informera om parkeringsregler,
hänvisa till lämpliga parkeringsområden och kontrollera avgifter
och tillstånd gäller det att ha kunskap som vilar på stadig grund.
– Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning för alla anställda i form av seminarier och kurser.
Parkeringsvakternas bästa tips till alla bilister är att inte parkera
för nära övergångsställen eller i gatukorsningar.
– Det som toppar felparkeringsstatistiken är parkering i lastzoner
och parkering på p-förbud, säger Marianne Larsson.
n
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svensk bevakningstjänst
SveNSK
BevAKNINgStJÄNSt
ARBetAR Med
Brandskyddsarbete
Egendomsskydd
Funktionslösning
Hundbevakning
Kvartersbevakning
Larmcentral
Larmutryckning
Hålla ordning
Parkeringsövervakning
Personskydd
Receptionister
Ronderande bevakning
Skyddsvakt
Stationär bevakning
Utbildning

Högklassad säkerhet
Svensk BevakningsTjänst arbetar med säkerhetsuppdrag
för bland annat regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen,
Ringhals, Barsebäck, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Sveriges riksdag och Sveriges Television.

Passar du som väktare?
Gör väktartestet på
www.BlIvAKtARe.Nu

vISSte du Att
….en ronderande väktare ofta arbetar 12-timmarspass?
Generellt i branschen arbetar man långa pass men har
samtidigt också längre sammanhängande ledigheter.
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I Åhlénsgruppens närmare trehundra
varuhus och butiker finns ett brett och
prisvärt sortiment som inspirerar och skapar en
positiv köpupplevelse. Thomas Axén är vd för
Åhlénsgruppen.

Åhlénsgruppen

mötesplats

för modemed
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Åhlénsgruppen i korthet

Åhléns, Kicks, Lagerhaus, myself & friends och Åhléns Norge ingår i
Åhlénsgruppen, som verkar i Sverige, Finland och Norge. Åhlénsgruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med varuhus och
butiker som erbjuder produkter inom mode, skönhet och hemmet.
Åhléns varuhuskedja finns över hela Sverige och erbjuder modern, enkel och inspirerande shopping. Kicks är Nordens ledande kosmetikkedja med skönhetsprodukter för alla skönhetsintresserade kvinnor och
män. På Lagerhaus finns kul och prisvärd heminredning och presenter.
myself & friends är en liten modekedja som erbjuder en stilsäker mix av
varumärken och hög servicegrad. Åhléns Norge är en heminteriörkedja
för den som vill förnya och förändra sitt hem.
www.ahlens.se www.kicks.se www.lagerhaus.se

Å

vetna

hlénsgruppen är en koncern med starka varumärken.
Nu arbetar vi för att ytterligare förstärka och förtydliga våra kunderbjudanden, säger Thomas Axén, vd för
Åhlénsgruppen.
Åhlénsgruppens varuhus och butikskedjor har alla ett gemensamt mål – att inspirera och hjälpa kunderna i deras vardag. Varje
dag besöker över 300 000 personer en butik eller ett varuhus inom
Åhlénsgruppen, vilket gör cirka 120 miljoner besökare på ett år.
– Vi strävar efter att skapa en shoppingupplevelse där kunden
inspireras av en attraktiv sortimentmix av egna och externa varumärken, säger Thomas.
Inom Åhlénsgruppen finns det breda sortimentet och de prisvärda produkterna. I koncernen ingår Åhléns varuhus och butikskedjorna Kicks, Lagerhaus, myself & friends och Åhléns Norge.
– Våra koncept är tillsammans en mycket stark affär. Kunderna
måste känna att vi lever upp till deras krav – hela tiden, varje dag.
Vi konkurrerar om människors tid och vår värld är i högsta grad
mätbar. Vi möter kunden i dag, och redan i morgon kan vi i försäljningssiffrorna se hur bra vi presterade.
– Nu rustar vi för att bli ännu bättre på mode, skapa ett ännu
bättre kund- och produkterbjudande i butikerna och ta ytterligare
andelar av denna viktiga marknad. Här finns en stor potential, där
Åhléns Cityvaruhus visar vägen, säger Thomas Axén. Ett led i
modesatsningen är att fortsätta bygga butikskedjan myself &
friends, Åhlénsgruppens senaste utvecklingsprojekt.
Ett annat led i modesatsningen är utvecklingen och justeringen
www.axeljohnson.se 59

THOMAS AXÉN, VD ÅHLÉNSGRUPPEN

av säljytorna för att skapa rätt förutsättningar för produktexponeringarna på samtliga Åhlénsvaruhus.
Kicks, med 152 butiker i Sverige, Finland och Norge, är Nordens
ledande kosmetikkedja med ett brett sortiment inom makeup,
doft, hudvård och hårvård. Under 2008 gjorde Kicks entré i
Norge med fyra butiker. I Finland öppnade kedjan fem nya butiker
under året.
– Kicks har även förvärvat butikskedjan Parfymeri Mitti med
fem butiker, vilket stärker företagets position i södra Sverige,
säger Thomas. Konkurrensen på skönhetsmarknaden ökar framöver då nya aktörer tillkommer, därför är det viktigt att Kicks
varumärke fortsätter att utvecklas i samma takt och att erbjudandet
till kunderna stärks.
Även heminredningskedjan Lagerhaus expanderar till nya
butikslägen med sina moderna, snabbrörliga heminredningsprodukter och presenter. Under året har Lagerhaus öppnat butiker i
Helsingborg, Göteborg, Sundsvall och Luleå.
– På Åhléns 26 heminteriörbutiker i Norge arbetar vi vidare
med en sortimentsöversyn för att skräddarsy utbudet av varor så
att det passar våra norska kunders önskemål.
Åhlénsgruppen har under 2008 påbörjat ett övergripande strategi- och förändringsarbete i syfte att förstärka kunderbjudandet
och öka försäljningen. Ett strategiprojekt som granskar e-handelsmöjligheter har också startats under året. Parallellt pågår en
omfattande kundundersökning.
– Våra medarbetare är viktiga länkar i arbetet med en fortsatt
framgångsrik modesatsning, säger Thomas Axén. Varje länk bildar
en del av en stark kedja mellan inköp och kund.
■
60 www.axeljohnson.se

Våra medarbetare är viktiga
länkar i arbetet med en fortsatt
framgångsrik modesatsning.
Varje länk bildar en del av en
stark kedja mellan inköp och
kund.

Åhlénsgruppen

året som gått i korthet

stArk expAnsIon
ÅHLÉNSGRUPPEN FORTSATTE SIN EXPANSION UNDER ÅRET OCH ÖKADE MED 38 NyA BUTIKER OCH VARUHUS. DäRMED HAR ÅHLÉNSGRUPPEN
STäRKT SIN POSITION SOM NORDENS LEDANDE DETALJHANDELSKONCERN.

Med syfte att förstärka kunderbjudandet och öka försäljningen har
Åhlénsgruppen under året startat ett omfattande strategi- och förändringsarbete. Vidare har en genomlysning av varuhuskedjans säljytor
utförts för att optimera köpupplevelsen. Thomas Axén tillträdde som

Sundsvall och Luleå. Lagerhaus har därmed totalt 26 butiker.
Under året har Åhléns Norge öppnat tre nya butiker och myself &
friends har öppnat två nya butiker.

ny vd för Åhlénsgruppen i april 2008.
Åhléns: Inom varuhuskedjan har Åhléns under året stärkt sina positioner inom mode och skönhet. Satsningen har resulterat i att varuhusens försäljning av modevaror under 2008 visade bättre indextal än
branschen som helhet. Vidare öppnade Åhléns nya varuhus i centrala
Göteborg, Sundsvall samt i Uppsala.
Kicks: Kosmetikkedjan Kicks har under året stärkt sitt sortiment
samt fortsatt sin höga expansionstakt genom att öppna 12 nya butiker i Sverige, fyra i Norge och fem i Finland. Kicks har även förvärvat
butikskedjan Parfymeri Mitti med fem butiker och därmed förstärkt sin
position i södra Sverige.
Lagerhaus: Heminredningskedjan Lagerhaus erbjudande har under året stärkts. Nya butiker har öppnats i Helsingborg, Göteborg,

Marknadsläget Konkurrensen på skönhetsmarknaden förväntas

att öka framöver, bland annat med nya aktörer inom området. Modeoch skönhetsmarknaden påverkas av den rådande konjunkturen och
expansionstakten antas mattas av.
Inför 2009 Åhlénsgrupppen vässar sina varuhus- och butikskoncept

för att ta marknadsandelar på en annars vikande marknad. Stort fokus
kommer att läggas på att förstärka erbjudandet inom dammode med
ett utökat och modeinriktat sortiment. Åhlénsgruppens nordiska expansion fortsätter. Kicks har en hög expansionstakt och det långsiktiga
målet är 80 butiker i Norge, 80 butiker i Finland och drygt 200 butiker i
Sverige. Under 2009 kommer Åhléns på Östermalmstorg i Stockholm
att öppna i nya lokaler och ytterligare ett varuhus planeras i Kista.

nettOOmsättning: 5 789 mKR
antal anställda: 3 471
ResUltat eFteR FinansnettO: 188 mKR

Omsättning och resultat
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Pernilla Persson, inköpare accessoarer, Eva Karlsson,
inköpare strumpor, Pia Lindbom, inköpare väskor.

Åhlénsgruppen

Åhléns satsar stort på mode. Redan för tre år
sedan bestämde sig Åhléns för att de skulle bli bäst i
Sverige på damaccessoarer. Nu är målet uppfyllt –
med råge. Pia, Pernilla och Eva, inköpare på Åhléns,
har den rätta modekänslan och hjälper kunden
att hitta rätt.

trendiga
Bäst i Sverige på

tillbehör
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Å

hléns omfattande satsning på mode inbegriper inte
bara dam- och barnkläder, utan även i allra högsta
grad trendiga accessoarer och väskor.
För tre år sedan genomfördes ett stort undersökningsarbete
där marknaden, kunderna och konkurrenterna kartlades. Därefter
fastställdes målet – att bli bäst i Sverige på damaccessoarer. Accessoarer och väskor är marginalstarka och bra varugrupper för att
driva trafik till varuhusen.
– Rätt accessoarer är viktigt för den rätta looken, säger Pernilla
Persson, som är inköpare för Åhléns egenproducerade accessoarer,
som scarfar, bälten och solglasögon för att nämna några.
När målet var fastställt startades ett brett samarbete mellan
varuhusledning, ansvariga för säljmiljö och exponering samt
marknad och inköp. På en säsong flyttade sedan många varuhus
ihop accessoarerna och placerade avdelningen i framkant i varuhuset.
Satsningen var en succé. Försäljningen ökade med 76 procent
redan det första året. Det tog två år att bli bäst i Sverige, och i dag
är Åhléns marknadsledande inom damaccessoarer. Åhléns breda
sortiment och prisvärda produkter medverkar självklart till framgångarna.
Att hjälpa de modemedvetna kunderna att hitta rätt är det viktigaste, det är de tre inköparna Pernilla Persson, Eva Karlsson och
Pia Lindbom helt överens om. Men hur vet man vad som ligger i
tiden?
– Det gäller att ha fingertoppskänsla för vad kunderna kommer
att efterfråga, säger Eva Karlsson. Som inköpare reser vi mycket
för att hitta inspiration. Våra leverantörer bidrar med trendspaningar och personalen på varuhusen ger oss bra feedback och
information om kundernas önskemål.
Moderniseringen av Åhléns butiksytor hjälpte till att skapa rätt
miljö runt produkterna:
– Snygg exponering i butiken är avgörande för försäljningen,
säger Pia. Så kallade blickfångsytor hjälper Åhlénskunden att se
hur den nya snygga väskan kan matchas med rätt handskar och
skärp. Strumpbyxor däremot exponeras bäst på skyltdocksben.
64 www.axeljohnson.se

Det gäller att ha fingertopps
känsla för vad kunderna kom
mer att efterfråga.
Försäljningen ökade
med 76 procent redan första året.

– Vår starka modekänsla i kombination med att vi har rätt basvaror tror jag är en av nycklarna till framgången, säger Eva. Vi har
en fantastisk bredd och en bra mix av trendigt mode till rätt priser.
Det finns något som passar alla.
– Åhléns satsar på att tillföra det där lilla extra. Vi håller en
högre kvalitetsnivå på accessoarerna än konkurrenterna, säger
Pernilla. Detaljer gör skillnad, det ger en lite mer påkostad känsla.
Det kan vara en snyggt sömmad ficka på väskans insida, spetsen på
strumpans kant eller en liten skimrande sten på solglasögonen.
– Våra kunder kommer gärna tillbaka och många har sina favoriter, säger Pia Lindbom. Storsäljare, som höstens ribbade handstickade poncho, säljs snabbt slut.
n
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åhlénsgruppen

Huvudsponsor för
Astrid Lindgrens barnby
Åhlénsgruppen är en av huvudsponsorerna för Astrid Lindgrens barnby i
Centralafrikanska republiken, ett av de fattigaste länderna i världen. Astrid
Lindgrens barnby kommer att bestå av tolv familjehus, en förskola, en medicinklinik och en grundskola. Byn beräknas vara färdig hösten 2009. Läs mer
på www.sos-barnbyar.net.

I

en konsumentundersökning kring
Sveriges grönaste varumärke 2008,
genomförd av tidningen Market, tog
Åhléns förstaplatsen i klassen konfektion.

Visste du att
...en kvinna köper i snitt FyRA
hANdvÄSKoR per år? Svart är
den absolut vanligaste färgen, följd
av olIKA NyANSeR Av brunt.

Kicks har mer än 1 000
olIKA vARIANteR av
läppstift i sina butiker. Vill
du vara först med det
senaste? Du hittar det på
www.kicks.se under
Nyheter.

det ÄR utSIdAN
SoM RÄKNAS
På Lagerhaus finns allt du behöver för det
perfekta paketet. Här finns mängder av färger på presentpapper och snören, personliga påsar, färdiga boxar, adresskort och
massor av bra idéer. På www.lagerhaus.se
hittar du inspirationen.

åhléns egna VaruMärken
Bland Åhléns egna varumärken finns allt från dammode, väskor, plånböcker och vantar till
bijouterier, paraplyer, scarfar och solglasögon – och allt är lätt att koordinera på ett snyggt
sätt. Wera för affärskvinnan, att. för glamourprinsessorna, Complement för de modemedvetna
samt Frk. för den som letar efter fint vardagsmode.
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möt styrelsen i

Axel Johnson AB

Lou-Lou Wall
Rasmus Tallén
Gunnel Tegnér
Per Bystedt
Göran Ennerfelt
Peggy Bruzelius
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Antonia Ax:son Johnson
Marcus Storch
Alexandra Mörner
Anders G. Carlberg
Hans Dalborg
Nils-Erik Johansson

styrelsen
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Styrelse
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 Axfood AB, Mekonomen AB, AxFast AB, NCC AB, Axel och
Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål samt
World Childhood Foundation m m. Första vice ordf. i kommunstyrelsen i Upplands Väsby.
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 NV, 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.
Styrelseordförande i AIK Fotboll AB, Spray AB, Labero Entertainment
Group AB och Neonode Inc. samt ledamot av styrelsen i eBuilder AB
med mera.
Anders G. Carlberg

Ledamot av styrelsen sedan 1992.
Ledamot av styrelsen i Axel Johnsons Inc, AxFast AB, Beijer Alma AB,
Mekonomen AB, Sapa AB, Servera R&S AB, Svenskt Stål AB (SSAB)
och SäkI AB med mera. Tidigare var Anders G Carlberg bland annat
vd och koncernchef för Axel Johnson International AB.
Hans Dalborg

Ledamot av styrelsen sedan 2001.
Styrelseordförande i Nordea Bank AB, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Uppsala universitet, Preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (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 och Axfood AB. Ledamot av styrelsen
i Axel Johnson Inc., Svenska Handelsbanken AB, Internationella Handelskammaren samt i flera andra organisationer inom näringslivet.
Göran Ennerfelt var tidigare vd och koncernchef i Axel Johnson AB
(1979 – 2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (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 AJ Produkter AB, Fosera AB och Svenskt Sigill. Tidigare var
Nils-Erik Johansson vd för Hemköpskedjan AB.
Alexandra Mörner

Ledamot av styrelsen sedan 2005.
Chef för Åhlénsgruppens Butikskedjor och dessförinnan investment
manager på Novax AB. Styrelseordförande i Antonia Ax:son Johnsons
Stiftelse för Miljö och Utveckling samt styrelseledamot i Konstfack.
Marcus Storch

Vice ordförande och ledamot av styrelsen sedan 1997.
Ordförande i Nobelstiftelsen och vice ordförande i Mekonomen AB.
Ledamot av styrelsen i Axfood AB, Nordstjernan AB, NCC AB, AB
Hannells Industrier och Stockholmsbörsens bolagskommitté samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med mera. Marcus Storch var tidigare vd
och koncernchef i AGA AB.

Ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer
Rasmus Tallén

Anders Ernhjelm

Ledamot av styrelsen sedan 2000.
Rasmus Tallén är anställd i Servera R&S AB och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund.

Styrelsesuppleant sedan 2007.
Anders Ernhjelm är anställd i Servera R&S AB och arbetstagar
representant för Handelsanställdas förbund.

Gunnel Tegnér

Lilian Mårelius

Ledamot av styrelsen sedan 1999.
Gunnel Tegnér är anställd i Åhléns AB och arbetstagar
representant för Handelsanställdas förbund.

Styrelsesuppleant sedan 2003.
Lilan Mårelius är anställd i Åhléns AB och arbetstagarrepresentant för
Handelsanställdas förbund.

Lou-Lou Wall

Ann-Marie Persson

Ledamot av styrelsen sedan 2005.
Lou-Lou Wall är anställd i Åhléns AB och arbetstagar
representant för Unionen.

Styrelsesuppleant sedan 2006.
Ann-Marie Persson är anställd i Servera R&S AB och arbetstagar
representant för Unionen.
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Koncernledning

Caroline Berg
lilian foSSum
fredrik perSSon

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 ABBs finansverksamhet. Fredrik har arbetat inom koncernen sedan år 2000 och var tidigare vice verkställande direktör 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 samt vice ordförande i Axfood AB. Ledamot
av styrelsen i AxFast AB, Svensk Handel, Svenska Handelsbanken
Regionbanken Stockholm 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 AB, och som managementkonsult på McKinsey & Company.
Styrelseuppdrag: Ledamot av styrelsen i Axel Johnson International
AB, Novax AB, Servera R&S AB, Svensk BevakningsTjänst AB, Åhléns
AB, Holmen AB samt oriflame Cosmetics S.A.
CarolIne berg

Direktör human resources och kommunikation
Med en B.A. från Middlebury College i USA har Caroline Berg mångårig erfarenhet från olika verksamheter inom media, film och tv i både
Sverige och USA. Caroline har varit verksam i styrelser inom Axel
Johnson Gruppen sedan mitten av 90-talet, och har arbetat på Axel
Johnson AB sedan 2005.
Styrelseuppdrag: Ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc, USA, Axel
Johnson International AB, Servera R&S AB samt Åhléns AB.

Affärsledning
fredrIk Persson, vd och koncernchef, Axel Johnson AB
lIlIan fossuM, vice vd och CFo, Axel Johnson AB
CarolIne berg, direktör human resources och kommunikation,
Axel Johnson AB
MattIas karlkJell, investeringschef, Axel Johnson AB
anders lönnebo, vd Svensk BevakningsTjänst AB

anders slettengren, vd Novax AB
anders strålMan, vd Axfood AB
ChrIster lInd, vd Servera R&S AB
håkan lundstedt, vd Mekonomen AB
Mats r. karlsson, vd Axel Johnson International AB
thoMas axén, vd Åhléns AB
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RySKt MÖte
Tredje generationens Axel Johnson, även kallad Bergsingenjören,
får besök av Aleksej Kosygin, den ryske regeringschefen, 1973.
Den glade mannen i mitten är tolk.

Handel då och nu

oM MÄNNISKoR och AFFÄReR

1873 startade den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson sitt första handelskontor, A. Johnson & Co, på Lilla Nygatan i Stockholm. Grunden för framgångarna 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 förmögenhet. Axel blev känd som
Generalkonsuln. Under hans ledning expanderade koncernen – bland annat
med en motordriven oceanflotta och Skandinaviens första oljeraffinaderi.
När Generalkonsuln gick bort 1958 efterträddes han av sin äldsta son Axel
(även kallad Bergsingenjören) som fick ta ansvaret för ett hundratal företag
med mer än 22 000 anställda och en omsättning på 1,5 miljarder 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.

möte
nu och då

1910 blev Axel Johnson & Co ägare av Avesta
Jernverk. Här ses andra generationen, Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, vid ett besök
i början av 1950-talet.
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FOtO: JÖRgen aPPe
lgRe

n

Nu och då

2008
1988

Tjugo år senare. Axel Johnsons koncernledning,
Fredrik Persson, Caroline Berg och Lilian Fossum,
utanför samma entré på Åhléns City i Stockholm.

förvärvades Saba Gruppen med bland annat Åhléns, Dagab, Hemköp och
Saba Trading. Axel Johnson utvecklade därmed en ny kärnverksamhet inom
handel med inriktning på den nordiska marknaden. Ovan ses vice styrelseordförande Göran Ennerfelt, då koncernchef för Axel Johnson AB, utanför Åhléns
City i Stockholm i samband med förvärvet.

totAlt oMSÄtteR de hel- och
delägda bolagen i Axel Johnsonkoncernen drygt 54 miljarder
kronor och har cirka 17 000
ANStÄllDA (2008).

tReDJe geNeRAtIoNeN
Axel Ax:son Johnson, även kallad Bergsingenjören, ledde företagets internationella expansion
under 1960- och 70-talet.

FÖRetAgARe MÖteR PolItIKeR
100 000 företagare möttes för att demonstrera mot löntagarfonderna den 4 oktober 1983. Här ses Antonia Ax:son Johnson i täten
bland företagarna.

uNgt MÖte
Antonia Ax:son Johnson möter kungen av
Thailand tillsammans med sin far Axel Johnson
i början av 1960-talet då den unge kungen
var på besök i Sverige.
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omtanke

Medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners – varje dag möter
vi inom Axel Johnson-koncernen över en miljon människor genom våra
verksamheter. Vi tror att företaget, med alla dess människor, är en stark och
viktig förändringskraft. Verksamheterna inom koncernen står på en gemensam
värdegrund där kundnyttan är vår främsta drivkraft.

hållbarhet

Inom Axel Johnson-koncernen finns en lång historia av att verka för det goda
samhället. Främst gör vi det genom att bygga hållbara affärer som kan växa
och utvecklas över tiden. Långsiktigheten kräver att vi inom koncernen
ständigt tänker nytt, utmanar det traditionella och har viljan och modet att
förändras. Vi bygger vidare på vår tradition att ständigt pröva nya idéer och
strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen.

tillit

Vi har stor tillit till våra medarbetare samtidigt som vi förväntar oss ett stort
ansvarstagande av alla vi arbetar med. Vi är omsorgsfulla om människor,
relationer och resurser. För oss är tillit grunden till alla långsiktiga relationer.
Det är vi som bär ansvaret för att de varor och tjänster vi säljer lever upp till
våra kunders förväntningar avseende miljömässiga, sociala och affärsetiska
hänsynstaganden. Vi arbetar för att vara ett föredöme. Det finns alltid mycket
mer att göra.
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värdegrund
MIlJöklassad VagnPark
Svensk BevakningsTjänst nya affärsområde Parkering har
endast miljöklassade fordon i sin vagnpark. Företagets totala
miljöpåverkan kommer främst från vagnparken. Att använda
etanol och hybridbilar i parkeringsverksamheten är en av bolagets strategier för att minska sin klimatpåverkan.

Alla barn behöver böcker,
vissa mer än andra
Barnboken är en källa till lek, socialt samspel och växande. Men också en
egen värld att försvinna in i. Därför har Axel Johnson tillsammans med
Åhlénsgruppen ett unikt samarbete med Migrationsverket i form av ett
bokprojekt. Alla barn som kommer till Sverige för att söka asyl får vid
sitt första möte med det nya landet och ett nytt språk en bilderbok.
Sedan starten år 2007 har cirka 6 000 bilderböcker delats ut.

Tre bra saker i en
Under 2008 införde Servera en uppförandekod
som har till syfte att respektera mänskliga rättigheter, minska miljöbelastningen, identifiera de största
branschproblemen samt naturligtvis ställa krav på producenter, leverantörer och underleverantörer. Servera är
ISO-certifierad både inom miljö- och kvalitetsområdet.
CSR i Praktiken omnämnde 2009 Serveras uppförandekod
som Sveriges bästa och mest begripliga uppförandekod.

s

vanenmärket pryder
numera Åhlénsgruppens
egen hudvårdsserie Oliv
Naturell Sensitive. Sedan 2007
finns även baby- och barnkläder
producerade av certifierad
ekologisk bomull att köpa på
Åhléns.

fIlIPPa k sOM
seCOnd Hand
Filippa K Second Hand visar vägen mot hållbar konsumtion
av kläder. Som ett led i sitt arbete med hållbarhet öppnade
Filippa K i juli 2008, som ett av de första modehusen i världen, en egen second hand-butik på Hornsgatan i Stockholm.
Idén ligger i linje med företagets ekologiska tänkande och
Filippa K vill på detta sätt ta ett ansvar för produkten även
efter att den första konsumenten har använt den klart.
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Siffror

året som gått i korthet 2008

Axel Johnson AB
OMSÄTTNING

FÖRVÄRV

Axel Johnson-koncernens konsoliderade omsättning uppgick till 19 881
Mkr (19 557). Omsättningen i delägda Axfood och Mekonomen uppgick

Under året har ett flertal förvärv genomförts. Axel Johnson International
har förvärvat brittiska Certex Lifting, danska Peter Harbo, finska Porin

till 31 663 Mkr (29 189) respektive 2 646 Mkr (2 530).

Laakeri och de svenska bolagen Elektro-Dynamo AB, EN Components
och LVD Lastvagnsdelar. Åhlénsgruppen har förvärvat butikskedjan
Parfymeri Mitti och Axfood är sedan januari ägare av PrisXtra. Mekonomen
har ingått avtal med Micro AB om att förvärva åtta Micro-butiker och
Servera har förstärkt sin position i södra Sverige genom förvärvet av
RP Frukt. Svensk BevakningsTjänst har under året utökat sin verksamhet genom köpet av Parkab.

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick till 993 Mkr (1 167). Resultatet efter finansnetto
uppgick efter nedskrivningar till 909 Mkr (1 314). I resultatet föregående
år ingår reavinster om 164 Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING
Axel Johnson-koncernens finansiella ställning förstärktes ytterligare.
Det synliga egna kapitalet ökade till 5 894 Mkr (5 573). De likvida medlen
uppgick vid årsskiftet till 2 569 Mkr (2 058) och nettokassan uppgick
till 1 514 Mkr (1 634).
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Flerårsöversikt
Belopp i Mkr

2008

2007

2006

2005

2004

19 881

19 557

18 467

13 820

9 115

Resultat efter finansnetto

909

1 314

1 087

826

883

i % av nettoomsättning

4,6

6,7

5,9

6,0

9,7

Nettoomsättning

Balansomslutning

10 738

9 440

8 795

8 473

5 279

Sysselsatt kapital

7 304

6 323

5 474

5 601

3 655

Räntabilitet (%)

14,2

23,0

20,4

18,9

26,7

Eget kapital

5 894

5 573

4 721

4 461

3 517

Soliditet (%)

55,7

60,0

54,4

52,8

66,7

0

0

0

0

0

81

1 466

316

286

128

8 415

7 740

7 222

5 301

4 042

Nettoskuldsättningsgrad (ggr)
Kassaflöde efter investeringar
Genomsnittligt antal årsanställda
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Siffror

Koncernens resultaträkning
Belopp i Mkr		
Nettoomsättning		
Kostnad för sålda varor		
Bruttoresultat		

2008
19 881
-14 675
5 206

2007
19 557
-14 591
4 966

Försäljningskostnader		
Administrationskostnader		
Andelar i intresseföretags resultat		
Övriga rörelseintäkter		
Övriga rörelsekostnader		
Rörelseresultat		
		
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Resultat före skatt		

-3 807
-875
411
89
-31
993

-3 535
-835
503
72
-4
1 167

-112
89
-61
909

144
48
-45
1 314

Skatt på årets resultat		
Minoritetens andel i årets resultat		
Årets resultat		

-390
-4
515

-418
-16
880
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Koncernens balansräkning
Belopp i Mkr		
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		

2008-12-31

2007-12-31

969
911
1 339

904
818
1 342

Omsättningstillgångar
Varulager m m		
Kortfristiga fordringar		

2 546
2 404

2 196
2 122

Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank		
SUMMA TILLGÅNGAR		

1 664
905
10 738

1 170
888
9 440

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital		
Minoritetsintresse		
Avsättningar		
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder		
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

5 894
83
355
395
4 011
10 738

5 573
88
354
329
3 096
9 440

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
Ställda säkerheter		
1 784
Ansvarsförbindelser		
66

1 607
53
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Siffror
Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i Mkr		
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster		
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.		
		
Betald skatt		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital		

2008-12-31

2007-12-31

909
542
1 451
-240

1 314
364
1 678
-210

1 211

1 468

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager		
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

-243
-66
11
913

-215
-234
604
1 623

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag		
Avyttring av dotterföretag		
Avyttring av rörelsegren		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		
Förvärv av finansiella tillgångar		
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-303
–
5
-32
2
-248
9
-265
–
-832

-255
386
–
-17
–
-276
7
-31
29
-157

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån		
636
–
Amortering av lån		
-90
-184
Utbetald utdelning		
-89
–
Lämnade koncernbidrag		
-39
-278
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
418
-462
				
				
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början		
Kursdifferens i likvida medel		
Likvida medel vid årets slut		

499
2 058
12
2 569

1 004
1 054
–
2 058
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Axel Johnson

Gruppen
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 Inc. har sitt huvudkontor i New York och sin huvudsakliga
verksamhet i Nordamerika med produkter och tjänster inom områdena
energi och miljö.
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. NewtrAx investerar i och
utvecklar tillväxtbolag. För närvarande är NewtrAx delägare i bland annat
Mountain Lumber, ett träåtervinningsföretag, och Cadence, tillverkare av
skär- och håltagningsinstrument.
AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm
och fastigheter för handel och logistik i Sverige. Beståndet rymmer 31
fastigheter på drygt 10 orter. Fastighetsbeståndet består av kontor och
bostäder i Stockholms innerstad, centralt belägna varuhus i sju stadskärnor, externhandelsanläggningar samt logistikanläggningar med moderna
kyl- och fryslager i strategiska trafikpunkter. Det totala marknadsvärdet är
uppskattat till cirka 4 300 Mkr.
Förutom de tre helägda koncernerna har Axel Johnson Gruppen ägarintressen i investeringsföretaget Nordstjernan.
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I mötet med kunden skapas vår affär
Vår affärsidé är att bygga och utveckla verksamheter inom handel och tjänster
för att både företag och människor ska växa.

Axel Johnson AB bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på
den europeiska marknaden, med tyngdpunkt på Norden. 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”. Kundnyttan är drivkraften inom hela
koncernen, ett nav runt vilket all vår energi koncentreras.
Miljontals människor möts i eller berörs av våra verksamheter – varje dag. I vår
grupp av företag är lyhördhet och nytänkande viktigt, men också långsiktighet
och engagemang. Vi har stor tillit till våra medarbetare och vet vad som krävs för
att vara långsiktiga: att våga pröva nya idéer och att ha viljan att ständigt våga
förändras.

Axel Johnson AB

Axel Johnson Inc.

Axfast AB

Bygger och utvecklar
verksamheter inom handel
och tjänster.

Produkter och tjänster
inom energi och miljö
i Nordamerika.

Äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Stockholm och fastigheter
för handel och logistik i Sverige.

Axel Johnson International
Leverantör av
industri- och konsumentprodukter i Europa.

Sprague Energy Corporation
Distribution av energiråvaror och
hantering av andra produkter via egna
terminaler i nordöstra USA.

Axfood
Ett av Nordens största börsnoterade bolag
inom dagligvaruhandeln.
Ägarandel cirka 46 procent.

Parkson Corporation
Produktion och distribution av system
och produkter för vattenrening.

Mekonomen
Skandinaviens ledande bildelskedja,
noterad på Stockholmsbörsen.
Ägarandel 29 procent.

Novax
Utvecklar och investerar
i tillväxtföretag.

Kinetico Incorporated
Produktion och försäljning av
vattenreningsprodukter.

NewtrAx
NewtrAx investerar i och
utvecklar tillväxtbolag.

Servera
Ledande grossist och specialist inom
restaurang och storkök.

Svensk BevakningsTjänst
Erbjuder totala säkerhetslösningar för såväl
företag som privatpersoner.

Uppdragsgivare: Axel Johnson Ab: kommunikationsdirektör / Caroline Berg,

Åhlénsgruppen
Ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med varuhus och butiker inom
Skönhet, Hemmet och Mode.

Nordstjernan AB
Nordstjernan är ett investeringsföretag som
bland annat är huvudägare i de börsnoterade
bolagen NCC, Ramirent, KMT, Salcomp,
Ekornes, Active Biotech och Exel samt i de
onoterade bolagen Etac, Välinge och GP
Plastic. Axel Johnson Gruppens ägarandel
är 6 procent.
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Axel Johnson AB är ett familjeföretag
som arbetar med handel och tjänster. Inom
koncernen ryms möten mellan gammalt och
nytt, nutid och historia, nyfikenhet och erfarenhet,
långsiktighet och tålighet. Följ tråden genom
våra olika verksamheter – välkommen till
mötet med vår värld!

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

AXel johnson ab
Box 26008
100 41 Stockholm
(Villagatan 6)
Tel: 08-701 61 00
Fax: 08-21 30 26
www.axeljohnson.se

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

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

