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Axel Johnson 



 tt vara familjeföretagare är 
ett sätt att leva. Min faster 
Mildred von Platen, den sista 
familjemedlemmen i den tredje 
Johnson-generationen kom 

i december 2010 ut med en bok om sin 
uppväxt. Hon kallar den ”I skuggan av ett 
företag”. I det allra första stycket av ka-
pitlet ”Min far” beskriver hon drivkraften 
och entreprenörskapet hos min farfar Axel 
Ax:son Johnson. 

Jag var ofta tillsammans med min far, 
både som barn och tonåring. Med på ut-
flykter, resor och på kontoret. Livet med Pa 
var stimulerande för den som orkade hålla 
takten både andligen och fysiskt. Visio-
nerna och framtidsplanerna upptog hans 
tankar. Han tyckte inte om att tala om var-
dagligheter och inte heller om människor. 
Promenaderna, skidturerna och ritterna 
var alltid överdrivet långa och snabba, 
åtminstone för en vanlig människa. Hans 
vitalitet avtog inte mot kvällen, tvärtom. 
Efter middagen återvände han gärna till 
kontoret vid niotiden och stannade till 
midnatt. I Avesta vandrade han runt i 
Jernverket ett par timmar på kvällen.

Besatt av att bygga och utveckla över 
tiden. Den synen på företagandet har 
genomsyrat Axel Johnson-koncernen i 
följande generationer, min fars och min. 
De snabbaste containerfartygen, de mest 
omfattande svenska handelsförbindelserna 
med Sovjetunionen, den bredaste rostfria 
plåten – allt detta utvecklades under 1960- 
och 70-talen. Förvärvet av Saba-företagen 
1988 med Åhléns, Saba Trading, Hemköp 
och Dagab var min tids och Axel Johnson-
koncernens största affär. Och senare 
skapandet av Servera, Axfood och av 
moderna Åhléns. Omdaning. Omskakning. 
Nya skepnader.

För att lyckas i ett sådant företagsbyg-
gande krävs från familjeföretagare och 
medarbetare en långsiktighet som garanti 
för uthållighet och trovärdighet. Det hand-
lar inte om snabba fix men inte heller om 
godmodighet eller överdriven tålmodighet. 
Det handlar om att förstå kunders önsk-
ningar och behov, om att göra rätt analys 
av marknader och trender, om att balan-
sera risk mot säkerhet, mod mot rädsla, 
högmod mot respekt. Det handlar ytterst 
om att veta att ägandet har ett ansikte, fy-
siska personer att hålla ansvariga, familje-
företagare som står bi, som har drömmar 
och vilja att ”make a difference”.

Jag blir allt mer stärkt i min övertygelse 
att min en gång så kritiserade tes om ”det 
goda företaget” håller. 1987 skrev jag en 
artikel i en av de stora morgontidningarna 
med rubriken ”När stannar karusellerna?”. 
Den var ämnad som kritik mot de allt käns-
lokallare omstruktureringarna av företag 
med profit som enda motiv. Min övertygel-
se var att något annat drev entreprenörer 
och familjeföretagare till företagsbyggande. 

Då företag är den största förändringskraf-
ten i samhället, större än någon organisa-
tion, kyrka eller parti, så måste företagaren 
ha motiv som präglas av andra drivkrafter: 
uppfinningsrikedom, lyhördhet för kunder, 
ansvarskänsla för miljö, social hänsyn eller 
att göra samhället lite bättre. Och tidigt 
fann jag hållbart företagande som min 

generations ledstjärna, som har präglat 
vilka affärer vi har gjort och vilka vi har 
tackat nej till. Vilka utvecklingsvägar vi har 
valt och vilka återvändsgränder vi har skytt. 

Vi satsar resurser i människor och inves-
terar för hållbarheten inom våra företag, 
ibland i samverkan med den Stiftelse för 
Miljö och Utveckling som bär mitt namn. 
Att leva upp till våra löften och målsätt-
ningar är en hederssak. Vi ger oss inte.

Under 2010 har jag rest till platser som jag 
inte känt förut. Jaipur, Jodphur, Agra, Vara-
nasi, Marrakech, Ålesund. Överallt samma 
frågeställningar. Torka, översvämningar, 
skördar. Land, stad, megastad. Vatten, luft. 
Utbildning, fattigdom, rikedom. Kommuni-
kation, öppenhet. Stress, tålighet. Jag tror 
att de hållbarhetsfrågor vi har framför oss 
är mer komplexa och interrelaterade än 
någonsin. Vi har en uppgift av gigantiska 
dimensioner att som företagare försöka 
förstå vad allt detta kan betyda för våra 
företags framtida roll. 

Slutligen ett tack till alla medarbetare 
i Axel Johnson-koncernen, som gör det 
möjligt att fortsätta att förbättra, bygga och 
utveckla våra företag och ”make a diffe-
rence” där vi verkar. 

Antonia Ax:son Johnson

Antonia Ax:son Johnson ser hållbarhet som en viktig fråga för företagare.
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” Tidigt fann jag hållbart 
företagande som min 
generations ledstjärna”
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Reflektioner  
från ägaren
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A
xel Johnsons ägare är Antonia 
Ax:son Johnson med familj. 
Varje dag lånar vi som arbetar i 
koncernen våra ägares aktieka-
pital, historia och anseende för 

att driva och utveckla koncernens bolag. 
Detta är en unik möjlighet som bara ett fa-
miljeföretag har. Vi betalar för lånet genom 
att bygga och utveckla ett Axel Johnson 
som fortsätter vara lika entreprenöriellt, 
framgångsrikt och förändringsbenäget som 
under tidigare generationer.

Men som en av Nordens ledande han-
dels- och tjänsteverksamheter har vi även 
andra ägare. 

Varje dag möter vi över en miljon kunder 
som äger förtroendet för våra medarbetare, 
butiker, produkter, tjänster och varumär-
ken. Detta är ett förtroendekapital som vi 
lånar varje dag. Vi betalar för lånet genom 
att göra vårt yttersta. 

Våra över en miljon dagliga kundmöten 
ägs av våra 17 000 medarbetare. Det unika  
i vår verksamhet är hur vi gör saker och 
vilka som gör det. Vi lånar våra medarbetares 
engagemang för att kunna skapa det unika 
kundmötet och för att fortsätta utveckla våra 
företag. Vi betalar tillbaka genom att ständigt 
sträva efter att vara den mest attraktiva ar-
betsgivaren och låta våra medarbetare växa 
och utvecklas med våra företag.

Våra sista ägare är de samhällen vi är 
verksamma i. Vi verkar för det hållbara 
företagandet och tror på företagandet som 
en stark, god kraft att förändra och påverka 
våra samhällen i en positiv riktning.

Det är dessa ägare och deras engage-
mang som skapar möjligheten, kraften och 
framgången i det som är Axel Johnson-
koncernen. 

Stort tack för ert förtroende och en-
gagemang under året – det är ni som är 
grunden till vår framgång 2010.

Summerar jag året som gått har det varit 
ett bra år för vår koncern. Vi ökade vår 

omsättning och vårt resultat nådde en 
miljard. Vi har under året investerat för 
våra kunder och för framtiden. Två av 
våra sju koncernbolag nådde sina bästa 
resultat hittills och fyra ökade jämfört med 
föregående år. 

Marknadsförutsättningarna har varierat 
mycket mellan våra olika verksamheter. 
Svensk exportindustri upplevde en kraftig 
återhämtning. Ute i Europa såg vi inte 
samma återhämtning utan här fortsatte ef-
fekterna av den finansiella oron att pressa 
efterfrågan. Kronan blev allt starkare i takt 
med att osäkerheten ökade i Europa. Den 
svenska konsumtionen utvecklades positivt 
men inte lika snabbt som många förväntat 
sig. Konsumtionen av dagligvaror minskade 
under ett antal av årets månader. 

Axel Johnson International har efter ett 
tufft 2009 påbörjat vandringen tillbaka mot 
resultatnivån före finanskrisen och nära nog 
dubblade sitt resultat 2010 jämfört med året 
innan. Den tilltagande försäljningen, tillsam-
mans med de kostnadsbesparingar som 
genomförts, gav god utdelning. 

Axfood nådde sitt bästa resultat hittills 
och tog marknadsandelar i en svag under-
liggande marknad. Willys har ökat etable-
ringstakten och den positiva utvecklingen 
i Hemköp fortsatte. Glädjande är även det 
goda samarbetet med Vi-butikerna. 

Åhlénsgruppen bytte under hösten namn 
till Axstores för att förtydliga att företaget 
består av flera verksamheter. Under året 
har Åhléns marknadsposition inom Mode 
och Hemmet stärkts ytterligare. Kicks har 
lanserat e-handel och förvärvat Norges le-

dande skönhetskedja, Esthetique. Resulta-
tet nådde inte samma nivå som föregående 
år utan belastas av satsningar och förvärv.

Mekonomen ökade sitt resultat med cirka 
50 procent och når sitt bästa resultat hittills. 
Tillväxten har varit god och Mekonomen 
fortsätter att expandera och utveckla nya 
marknadssatsningar. I slutet av november 
öppnades den första Megaenheten i Finland.

Novax har under året gjort två nya in-
vesteringar, i Studentum och Trygga Hem. 
Filippa K fortsätter att utvecklas mycket 
starkt och nådde sitt bästa resultat hittills. 

Serveras marknad har under året känne-
tecknats av sjunkande priser och en svag 
efterfrågan i den offentliga sektorn. Trots 
den svaga marknaden växte Servera med 
sex procent. Under hösten har Servera bytt 
affärssystem och intrimningen av lagret i 
Halmstad har fortsatt, vilket har belastat 
resultatet negativt. 

Svensk BevakningsTjänst startade i sep-
tember sitt uppdrag på OKG, kärnkrafts-
reaktorerna i Oskarshamn. Bolaget når en 
fortsatt god lönsamhet och sitt näst bästa 
resultat hittills.

Nu har vi fokus framåt – på det vi kan 
påverka och vad som är möjligt för oss att 
prestera tillsammans. Våra företag står 
väl rustade och vår ambitionsnivå är hög. 
Det ligger i våra egna händer att göra även 
2011 till ett Axel Johnsons år!

                                  Fredrik Persson

” Vi har under året investerat för 
våra kunder och för framtiden”
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Omsättning 
Axel Johnson-koncer-
nens konsoliderade 
omsättning uppgick till 
20 899 Mkr (20 073).  
Omsättningen i delägda 
Axfood och Mekonomen 
uppgick till 34 260 Mkr 
(32 378) respektive  
3 374 Mkr (3 129). 

Resultat 
Rörelseresultatet upp-
gick till 971 Mkr (914) 
och resultat efter  
finansnetto uppgick till 
1 002 Mkr (916). 

Finansiell  
ställning 
Axel Johnson-koncer-
nens finansiella ställning 
är fortsatt stark. Det 
synliga egna kapitalet 
ökade till 6 518 Mkr  
(6 258). De likvida med-
len uppgick vid årsskiftet 
till 2 723 Mkr (2 869) och 
nettokassan uppgick till 
1 902 Mkr. 

2010  
i korthet

Vd summerar året
Fredrik Persson ser kundernas förtroende som nyckeln till framgång.
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Det här är  
Axel Johnson

Våra värderingar
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och skapar värden för 
våra verksamheter. Det handlar om vad vi tror på och hur vi 
gör saker – varje dag.

Kunden står alltid i centrum när vi bygger och utvecklar 
våra affärer. Vad vi gör och hur vi arbetar ska alltid vara bra 
för våra kunder. Nöjda kunder leder till ökad försäljning.

Vi ger stor frihet till våra medarbetare samtidigt som 
vi förväntar oss ett stort ansvarstagande. Ansvarsfulla och 
engagerade medarbetare gör våra företag mer framgångsrika.

Vi arbetar långsiktigt och är omsorgsfulla om människor, 
relationer och resurser. Långsiktigt hållbara affärer leder till 
kostnadseffektivitet, motiverad personal och nöjda kunder. 

Vi är i ständig förändring och söker hela tiden nya idéer. 
Detta leder till att vi ligger i framkant i utvecklingen och att vi 
behåller, attraherar och inspirerar gamla och nya kunder.

*Siffror inom parentes anger ägarandel.

Vår affärsidé
Axel Johnsons affärsidé är att framgångsrikt bygga och 
utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster 
i Norden, Östersjöområdet och övriga Europa för att både 
företag och människor ska växa.

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

Vår tradition
Axel Johnson grundades 1873. Med handel som bas har 
koncernen bytt form och skepnad många gånger. Den röda 
tråden har hela tiden varit viljan och drivkraften att förändras 
i kombination med att vi långsiktigt byggt och utvecklat 
hållbara affärer, över tid. Det har krävts ett stort mått av 
mod och en god förmåga att söka nya idéer och omvandla 
dem till attraktiva erbjudanden för kunderna. Det är en 
företagstradition vi bygger vidare på.
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” Under 2010 omsatte de hel- och  
delägda bolagen i Axel Johnson  
59 miljarder kronor och hade cirka 
17 000 anställda”

Våra bolag
Axel Johnson-koncernen är en av Nordens ledande handelskoncerner  
som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster  
på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden.

Axel JOhnsOn  
InteRnAtIOnAl

Teknikhandelskoncern 
med fokus på industri-
produkter i Europa.

AxFlow  
AxImage 
AxIndustries 
Forankra

nOvAx

Utvecklar och investerar i 
tillväxtföretag.

DesignTorget (100 %*) 
Filippa K (55 %*) 
Himla (33 %*) 
Studentum (28 %*) 
Trygga Hem (9 %*)
WeSC (4,5 %*)

AxFOOd (ca 46 %*)

Ett av Nordens största 
börsnoterade bolag  
inom dagligvaruhandel.

Willys
Hemköp
PrisXtra
Axfood Närlivs
Dagab

AxstORes

Ett av Nordens ledande 
detaljhandelsföretag  
med varuhus och butiker 
inom skönhet, hem och 
mode.

Åhléns  
Kicks  
Esthetique  
Åhléns Norge
Lagerhaus

MekOnOMen (29 %*)

Skandinaviens ledande 
bildelskedja, noterad på 
Stockholmsbörsen.

Mekonomen Sverige 
Mekonomen Norge 
Mekonomen Danmark 
Mekonomen Finland
Mekonomen Grossist 
Mekonomen Fleet

seRveRA

Ledande grossist och  
specialist inom restaurang 
och storkök.

Servera R&S 
Fällmans Kött
Grönsakshallen Sorunda
Matsäljarna Väst
RP Frukt
Servera Shipping

svensk  
BevAknIngstJänst

Erbjuder kompletta säker-
hetslösningar för företag 
och privatpersoner.

Bevakning 
Parkering 
Larm 
Skydd & Analys 
Utbildning
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Inom Axel Johnson-koncernen har vi ett långsiktigt perspektiv 
när vi bygger och utvecklar affärer. Det innebär att våra bolag har 
goda förutsättningar att växa över tid. Grunden till Axel Johnsons 
framgång ligger i en lönsam organisk tillväxt. Vi investerar i våra 
befintliga verksamheter och arbetar ständigt med att utveckla våra 
kunderbjudanden. Målet är att alla koncernbolag ska överträffa 
sina konkurrenter – såväl i lönsamhet som i tillväxt.

En stor del av vår framtida tillväxt kommer att ske i 
verksamheter och affärsområden som inte finns i koncernen 
i dag. Vi arbetar därför kontinuerligt med att identifiera och 
utveckla nya verksamheter i de befintliga bolagen. Det kan 
exempelvis vara utvecklingen av nya koncept, nya produkt- och 
tjänsteerbjudanden till befintliga kunder, expansion på nya 
marknader eller företagsförvärv.

Förvärv är en grundläggande del av vår strategi. De senaste 
fem åren har vi förvärvat närmare 50 bolag inom koncernen. De 
förvärv som görs är tilläggsförvärv i koncernbolagen, förvärv av 
nya koncernbolag, strukturaffärer eller tillväxtinvesteringar som 
görs genom Novax.

När vi på Axel Johnson utvärderar nya koncernbolag letar vi 
efter företag som uppfyller ett antal nyckelkriterier. Vi investerar 
i bolag inom handel och tjänster som har Europa som bas. Att ha 
en stark marknadsposition, möjlighet att expandera och generera 
starka kassaflöden är viktigt för oss. Vi strävar alltid efter en 
tydlig ägarposition för att aktivt kunna påverka och utveckla 
verksamheten.

Vår uppgift som ägare är att utmana och stödja koncernens 
bolag att skapa resultat och ökade värden på kort och lång sikt. Vi 
sätter ambitiösa och tydliga mål för koncernens verksamheter och 
förväntar oss höga prestationer. Organisationen är decentraliserad 
och vi arbetar med korta beslutsvägar och med en stor närhet till 
bolagen. 

Tack vare ett långsiktigt perspektiv kan vi också lägga tid och 
kraft på aktiviteter som genererar högst värde på längre sikt. Det 
här, i kombination med vår kunskap och erfarenhet och vårt 
nätverk inom handel och tjänster, ger oss goda möjligheter att 
erbjuda koncernens verksamheter en sund miljö att växa och 
utvecklas i.

” En stor del av vår framtida tillväxt 
kommer att ske i verksamheter som 
inte finns i koncernen i dag”

Vi vill växa organiskt och genom förvärv

Strategi och  
engagemang

Inom Axel Johnson strävar vi efter att skapa en stimulerande 
och resultatinriktad miljö, där både människor och företag kan 
utvecklas. 

Vi har stort förtroende för våra medarbetare. Det är hos 
dem kunskapen, kompetensen och idéerna finns som för våra 
verksamheter framåt. En av våra viktigaste uppgifter är att 
attrahera, rekrytera och utveckla de bästa medarbetarna och 
ledarna till våra organisationer, ledningsgrupper och styrelser. 

Kompetens- och ledarutveckling är en viktig del i arbetet att 
skapa tillväxt och goda resultat. I mars 2010 avslutade vi första 
omgången av Axiom, ett nytt ledarskapsprogram för unga och 
nya chefer inom Axel Johnson-koncernen. En andra omgång 
av programmet började i oktober med 14 deltagare från åtta av 
koncernens bolag. Målsättningen med Axiom är att deltagarna 

ska utvecklas som ledare samtidigt som vi stärker nätverket och 
erfarenhetsutbytet över bolagsgränserna och ökar kunskapen om 
Axel Johnsons värderingar, strategier och historia.

Sedan tidigare har vi också vårt forum för kompetens- och 
ledarutveckling, Axademin. I Axademins regi hålls varje år ett 
antal koncernövergripande seminarier och workshops för ledande 
befattningshavare. Axademin är också ett viktigt forum för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte över bolagsgränserna. 

För att attrahera nya medarbetare och stödja forskning som 
är av intresse för våra verksamheter är Axel Johnson sedan 
2010 huvudintressent i Center for Retailing (CFR) i Norrtälje, 
en del av Handelshögskolan i Stockholm. CFR är en av Sveriges 
främsta skolor som utbildar civilekonomer med inriktning på 
detaljhandel.

Vi vill att både människor och affärer ska växa
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” En stor del av vår framtida tillväxt 
kommer att ske i affärsområden som 
inte finns i koncernen i dag.”

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle

Inom Axel Johnson vill vi bidra positivt till det samhälle vi verkar i. 
Redan i slutet av 1980-talet väckte vi debatten kring företagens 
samhällsansvar. I dag är vi inte ensamma om uppfattningen att vi 
måste växa hållbart om vi vill vara konkurrenskraftiga i framtiden. 

Vårt arbete med hållbart företagande är därför en integrerad del 
av hur vi bygger lönsamma affärer och hur vi utvecklar attraktiva 
kunderbjudanden. Vi ställer höga och tydliga krav på våra 
koncernbolag vad gäller miljö, sociala och affärsetiska frågor. 

I april 2009 antog vi en gemensam strategi inom koncernen för 
hållbart företagande. Varje bolag har egna strategier med mätbara 
mål och hållbart företagande har blivit en stående punkt på 
samtliga bolags styrelseagendor.

Inom våra bolag finns flera konkreta resultat från arbetet med 
hållbart företagande. Några exempel från det gångna året:

Axfood har lanserat ett hållbarhetsprogram och ska bland annat 
fram till 2020 minska sin klimatpåverkan med 75 procent. 

Under 2010 har Willys som den första dagligvaruhandelskedjan 
certifierats med Naturskyddsföreningens märke Bra Miljöval. 
Det innebär bland annat att samtliga Willys butiker är mycket 
energieffektiva och har ett stort sortiment av ekologiska varor. 
Sedan i mars 2010 kan Willys kunder välja att skänka sina 
pantpengar till Rädda Barnen. Tack vare dessa gåvor och andra 
aktiviteter har Axfood med kunder under 2010 samlat in över 

två miljoner kronor till Rädda Barnen som bland annat använts till 
katastrofhjälp i Haiti. 

Axstores har lanserat hållbara sortiment som exempelvis Åhléns 
Å vad bra och Natural Choice by Kicks. För att hjälpa kunderna 
att hitta produkterna och göra hållbara val arbetar Axstores 
med att öka kommunikationen i varuhusen och butikerna kring 
produkternas innehåll och ursprung. 

Åhléns donerar osålda varor till Myrorna och Stadsmissionen, 
vilket är ett innovativt sätt att stödja ideella organisationer och 
samtidigt bidra till en ökad livslängd för Åhléns produkter. 

Serveras nya klimatsmarta lager i Halmstad och effektivisering 
av varuflödet är en del av arbetet med att halvera företagets 
miljöbelastning. 

Servera anordnar också utbildningar för sina leverantörer 
för att hjälpa dem att leva upp till bolagets uppförandekod. En 
tävling har utlysts bland leverantörerna där den leverantör som 
åstadkommer den största sänkningen av sin direkta eller indirekta 
miljöbelastning mätt i kreativitet, ambition, systematik och 
långsiktighet vinner 100 000 kronor. 

Mycket är gjort och ännu mer är på gång. Vi kan inte göra allt, 
men vi kan bidra – och vi kan hela tiden bli bättre. 

Vårt samhällsengagemang
Inom Axel Johnson-koncernen anser vi att företa-
gens samhällsansvar måste sträcka sig utanför de 
egna verksamheterna. Därför har vi valt att på olika 
sätt engagera oss i projekt och organisationer som 
arbetar för ett bättre samhälle samt att stödja olika 
former av forskning och utbildning.

Axel Johnson vill bidra till att minska ungdoms-
arbetslösheten i Sverige. Under 2010 har vi där-
för inlett ett koncerngemensamt lärlingsprogram 
enligt Svensk Handels modell Lärling i butik. Med 
start under vårterminen 2011 kommer Lagerhaus, 
Mekonomen och Hemköp att ta emot lärlingar från 
Farsta Gymnasium i Stockholm. Målsättningen är 
att koncernens verksamheter på sikt ska ta emot fler 
lärlingar.  

Vi fortsätter vårt unika samarbete med Migra-
tionsverket genom projektet Böcker till Barn i Asyl. 
Sedan starten 2007 har omkring 10 000 böcker 
delats ut till asylsökande barn. Genom projektet 

bygger vi vidare på vårt engagemang för barns läs-
ning som startade 2005 genom Åhléns partnerskap 
med barnbiblioteket Rum för Barn på Kulturhuset 
i Stockholm. Under 2010 utökade vi dessutom vårt 
engagemang genom att bygga ett barnrum för asyl-
sökande barn vid Migrationsverkets enhet i Märsta. 
Barnrummet invigdes i september och har skapats 
tillsammans med scenografen Maria Sohlman Wik-
man. Rummet är anpassat efter barnens behov och 
ska vara en plats för lek, vila och läsning. Här finns 
en liten biograf, en stuga med kök, en läshörna och 
en världskarta, så att barnen vet var i världen de 
hamnat. 

Under 2010 har vi också ingått samarbete med 
Handelshögskolan i Stockholm, dels genom vårt 
stöd till Center for Retailing i Norrtälje, dels till det 
traditionella civilekonomprogrammet. Med vårt 
engagemang vill vi bidra till att skolan ska kunna 
fortsätta att erbjuda en av Sveriges bästa ekonom-
utbildningar. 

I september invigdes barn-
rummet för asylsökade 
barn vid Migrationsverkets 
enhet i Märsta.

12
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Axel Johnson  
International



Axel Johnson International

nder 2010 ökade Axel Johnson Interna-
tional sin närvaro inom service och efter-
marknad via ett antal strategiska förvärv, 
bland annat av Hendriks Techniek Flevo 

i Holland, Tauno Tasanto i Finland och Olcoven i 
Frankrike. Axel Johnson International  stärkte sina 
bruttomarginaler och sänkte sin kapitalbindning, 
framför allt genom att trimma sina varulager.

Marknadsläget 2010
Konjunkturen vände uppåt, men förutsättning-
arna för de olika affärsområdena varierade mellan 
olika marknader och regioner. Sverige var först ut 
ur svackan, följt av övriga nordiska länder. Även 
Tyskland noterade en uppgång, medan södra 
Europa och England fortsatt mötte konjunkturella 
utmaningar. 

AxImage
Verksamheterna i Sverige och Norge har omorga-
niserats för att bättre möta efterfrågan från grafisk 
industri och inom området medicinteknik. Åtgär-
derna ledde till ett förbättrat resultat 2010. 

Fujifilm satsar stort på forskning och utveckling 
och lanserade nya produkter inom bland annat 
inkjet, digitaltryck och röntgenutrusning men 
även inom foto. 

AxFlow 
AxFlow ligger sent i konjunkturcykeln. Investe-
ringar inom europeisk processindustri var fortsatt 
låga under 2010, medan eftermarknad, service och 
reservdelar utvecklades väl. 

Under året genomfördes offensiva satsningar på 
systemförsäljning mot den europeiska processin-
dustrin. Det resulterade bland annat i ett större 
ramavtal med livsmedelsproducenten Cargill.

AxFlow påbörjade under våren utrullningen av 
sitt servicekoncept i Europa, vilket har lett till 
att allt fler kunder väljer att outsourca service 
och underhåll till AxFlow.

AxIndustries
AxIndustries noterade under året en tydlig åter-
hämtning där kunderna uttryckte ett ökat behov 
av lageruppbyggnad och produktion. Efterfrågan 
var stabil inom tunga fordon, men även inom kul-
lager och transmission. AxIndustries såg också en 
tydlig uppgång inom verkstadsindustrin och fram-
för allt inom gruv- och mineralindustrin. Som ett 
led i sin tillväxtstrategi förvärvade AxIndustries 
under året finska Tauno Tasanto, specialiserat på 
rullningslager. 

Forankra
Forankra etablerade under 2010 en ny organi-
sation med tre divisioner; där varje division är 
specialiserad inom respektive kund och produkt-
segment. 

Under lågkonjunkturen har verksamheterna 
inom Forankra tagit marknadsdelar på samtliga 
marknader. Goda resultatförbättringar rapporte-
rades framför allt från Tyskland och Frankrike. 
Verksamheten i Norge uppvisade ett tillfredstäl-
lande resultat, dock på en lägre nivå än tidigare 
år. Den fortsatta strategin är att växa organiskt 
och genom förvärv, framför allt i Europa. 

Inför 2011
En ambition 2011 är att fortsätta ta marknadsan-
delar i hela Europa. Axel Johnson International 
räknar med en positiv utveckling för samtliga 
verksamheter under året.

Flera av Axel Johnson Internationals verksamheter såg  
en ökad efterfrågan under året, tack vare ett förbättrat 
konjunkturläge och förmåga att möta kundernas behov.

AxFlow 

AxIndustries 

AxImage

Forankra

Försäljning per affärsområde 2010 Nyckeltal

Mkr

Omsättning exkl moms

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2010

5230

192

1946

2009

5 299

110

2 025

41%

22%

28%

9%

U

Ett år med nya möjligheter

vad är du mest stolt över 2010? 
– Jag lyfter gärna fram vår satsning 
inom HR. Vi inledde ett traineepro-
gram och genomförde medarbe-
tarundersökningar som gav väldigt 
bra resultat inom ledarskapsindex 
och medarbetarnöjdhet. Det visar 
att våra medarbetare är stolta och 
trivs och att vi har duktiga chefer. 
Vi har även stärkt vår organisation 
på flera nyckelpositioner.

– Vårt tidiga och snabba age-
rande vid lågkonjunkturens början 
gav utdelning under året. De åt-
gärder som genomförts de senaste 
två åren har gjort att vi under 2010 
kunde fokusera på att utveckla 
våra marknadskoncept och det vi 
är bra på: att lösa problem inom 
industrin. I början av året var det 
osäkra tider men vi valde att öka 
marknadsbearbetningen i stället 
för att bromsa in, vilket innebär att 
vi tog många nya kunder. 

vad var årets största utmaningar?
– Att bedöma framtiden. Oav-
sett konjunktur stöter man på 
problem. Det som skiljer bra från 
mindre bra bolag är förmågan att 
tänka snabbt och se problem som 
möjligheter. Man måste ha en or-
ganisation och en struktur som är 
snabbfotad och kan improvisera. 
Vi arbetar mycket med att driva 
förändring, och våra medarbetare 
agerar problemlösare med en stark 
lokal närvaro. Kunden ser oss som 
ett stöd och en partner, inte enbart 
som en säljande organisation. 

– En annan utmaning var att in-
tegrera, samordna och få alla våra 
bolag att arbeta som en grupp. Vi 
har förvärvat ett 30-tal bolag de 
senaste fem åren, och arbetar kon-
tinuerligt med att implementera 
vår värdegrund, vision, affärsidé 
och stimulera samarbetet mellan 
bolagen.  

hur gör ni för att uppmuntra entre-
prenörskap inom verksamheten?
– Vi ger stor frihet till våra bolags-
chefer och medarbetare. Drivkraf-
ten är ”passion for business”. De 
som styr har en stor grad av frihet, 
men samtidigt ett stort ansvar. 
Det handlar också om att ge våra 
bolag möjlighet att expandera 
genom att starta nya filialer, ta 
in nya produkter eller testa nya 
servicekoncept. 

vilka särskilda satsningar planerar  
ni inför 2011?
– AxIndustries kommer att ex-
pandera i Norden och Forankra 
i Europa. AxFlow ska rulla ut ett 
systemkoncept och ett servicekon-
cept på existerande marknader 
samt erbjuda nya produkter till 
existerande kunder. 

– Hos AxImage ser vi en ökad 
efterfrågan från grafisk industri 
samt tidningar och tryckerier, där 
vi är ensamma om en miljövänlig 
lågkemiplåt som används av tryck-
erier. Vi har stora förhoppningar 
på utvecklingen av röntgenutrust-
ningar inom sektorn medicinteknik, 
där vi sett de första genombrotten 
under 2010.

vilka utmaningar ser du inför året?
– En utmaning, som är generell för 
Europa som marknad, är att många 
företag flyttar sin industriproduk-
tion till framför allt Asien. I vissa 
fall flyttar vi med våra kunder. En 
annan utmaning är att kinesiska 
aktörer etablerar sig i Europa. De 
har fortfarande en bit kvar inom 
produktkvalitet, men det är ändå 
en företeelse som vi måste bevaka.

vad är prioriterat på längre sikt?
– Generellt sett är det en geo-
grafisk expansion, mot en ökad 
närvaro i fler länder inom våra be-

fintliga affärsområden. Vi står inför 
ett generationsskifte på den euro-
peiska arbetsmarknaden, där det 
är fler som går i pension än som 
kommer in på arbetsmarknaden. 
Det kommer att bli en kamp om 
arbetskraften nästa decennium. 

 
På vilka sätt gynnar det er att ha 
Axel Johnson som ägare?
– Axel Johnson är en finansiellt 
stark ägare som gör att vi kan 

agera långsiktigt. Det långsiktiga 
perspektivet är en trygghet för 
våra leverantörer och kunder. Vi 
säljer produkter som är avgörande 
för deras processer. Om de inves-
terar 10 miljoner i en utrustning 
ska de vara lugna i vetskapen om 
att vi finns kvar i morgon. Axel 
Johnsons värdegrund med respekt 
för människor betyder också 
mycket i vår rekryteringsprocess. 
Vi lever verkligen som vi lär.

AxFlow 

AxIndustries 

AxImage

Forankra

Försäljning per affärsområde 2010 Nyckeltal

Mkr

Omsättning exkl moms

Resultat efter �nansnetto
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2010
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5 299
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Mats R. Karlsson, vd för Axel Johnson International

” Vi valde att gasa  
i stället för att  
bromsa”

Fakta Axel Johnson International
Axel Johnson International är en teknikhandelskoncern som utvecklar 
ledande företag inom handel och distribution av industriprodukter till 
företagskunder. 

Koncernen bildades 1988, då bolagen Axel Johnson International och 
Hexatrade gick samman. I dag har Axel Johnson International egna bolag 
i ett tjugotal europeiska länder och består av fyra olika affärsområden: 
AxFlow, AxImage, AxIndustries och Forankra. Vid 2010 års slut hade  
koncernen 1 946 anställda. 

  

1716

Fujifilm
har utvecklat och lanserat världens  

första 3D-kamera med två linser som  
fick pris i TIME som en av de främsta 

uppfinningarna under 2010.

27 %
Så stor blev försäljningsökningen för 

AxFlow mot kemibranschen tack vare en 
framgångsrik marknadsföringskampanj  

i Europa.

Jens S
tilldelades ett miljöpris av Norrköpings 
Miljönätverk för sitt engagemang i och 

prioritering av miljöfrågor.
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09:51
Patrik Jensén från Widni, ett bolag inom AxIndustries, 
besöker Fenix Marin, en av Widnis kunder inom båt-
tillverkningsindustrin i Finland.

15:44
Esko Keula och Marco Hanski från Astra-Marine och Patrik  
Jensén studerar det lyckade resultatet av en ytbehandling  
med halkskyddet KiwiGrip, en ny produkt i Widnis sortiment.

15:20
Patrik Jensén på nytt kundbesök, 
denna gång hos finska båttill-
verkaren Astra-Marine. Kunden 
Marco Hanski och Patrik konsta-
terar att Widnis limningslösning 
klarat en säsong till sjöss. 

10:31
Juha Santamäki från Fenix Marin  
(till höger) och Patrik Jensén diskuterar 
utförandet av ett kommande uppdrag.
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Axfood



Axfood

et ambitiösa hållbarhetsprogram som 
Axfood antog 2009 utmynnade 2010 i 
ett flertal konkreta beslut. Till exempel 
ska bolaget reducera sin klimatpåverkan 

med 75 procent till 2020, medan energiförbruk-
ningen ska minskas med 30 procent de kommande 
åren. Axfood fortsatte under året att implementera 
det nya affärssystemet SAP; en stor investering 
som fortsätter även under 2011.

Marknadsläget
Marknaden präglades 2010 av hög konkurrens och 
prismedvetna kunder. Under den senare delen av 
året steg dock prisutvecklingen för dagligvaruhan-
deln något. 

Dagab
Dagab blir kontinuerligt mer effektivt, dels på 
lagerplock, dels inom transporter, och hade 2010 
sin bästa servicegrad hittills. Autoorder (automa-
tisk påfyllnad av varor till butiken) fungerade som 
planerat. Dagab vidareutvecklade under året sam-
arbetet med Vi-butikerna som inleddes i november 
2009. 

Hemköp
Från och med första kvartalet steg kundtillström-
ningen och Hemköp ökade sin försäljning i jämför-
bara butiker, trots en svagare marknad. Hemköps 
franchisetagare började med autoorder. En ny 
butik öppnade på Östermalmstorg i Stockholm, 
och har sedan starten haft en god utveckling.

Willys
Willys tog under året marknadsandelar och 
etablerade tolv nya butiker. Inom Willys pågår ett 
förnyelseprojekt med ambitionen att inspirera 

och skapa en ännu bättre butiksupplevelse. Under 
2010 uppdaterades 17 butiker enligt det nya 
konceptet. 

Trots hård konkurrens genererade Willys fortsatt 
bra resultat och visade god bruttovinst. Konceptet 
och verksamheten är under ständig utveckling för 
att säkerställa en konstant förbättring och stärka 
positionen som Sveriges billigaste matkasse. 
 
PrisXtra
PrisXtra påverkades fortsatt negativt av byggnatio-
nen av Norra länken i Stockholm, med trafikom-
läggningar och svårigheter för kunderna att ta 
sig fram och parkera. De byggnationer som i dag 
påverkar verksamheten negativt kommer dock i 
framtiden innebära stora affärsmöjligheter, med tu-
sentals nya bostäder och arbetsplatser i närheten. 

Axfood Närlivs
Axfood Närlivs förvärvade under året Reitan  
Servicehandel Sveriges färskvarudistribunal i 
Kungens Kurva utanför Stockholm. Förvärvet ska-
par goda förutsättningar för att ytterligare stärka 
och utveckla positionen som grossist inom snabba 
måltider. Axfood Närlivs slöt även ett nytt femårigt 
leveransavtal med Reitan Servicehandel och ingick 
i juli ett nytt tvåårigt samarbetsavtal med Preem. 

Axfood Närlivs utvecklades mycket positivt 
2010, bland annat till följd av förbättrad butiksdrift 
inom Axfood Snabbgross. 

Inför 2011
Axfood kommer att fortsätta utveckla sina olika 
koncept för att överträffa kundernas förväntningar. 
Ett återkommande fokus är lönsam tillväxt. Kost-
nadskontroll är fortsatt viktigt för att öka margina-
lerna och lönsamheten. 

Axfoods hållbarhetsarbete fortsatte i allt högre takt och 
ett stort antal aktiviteter genomfördes under året.   

Nyckeltal

Mkr

Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2010

34260

1172

6895

2009

32 378

1 082

6 816

Axfood 19,3 %

Coop
18,5 %

Bergendahls
5,3 %

Lidl 3,2 %

Netto 2,1 %

Övriga 5,7 %

ICA 45,9%

Marknadsandelar  Sverige

D

Satsning på hållbarhet 

vad är du mest stolt över 2010? 
– Att Willys tog marknadsandelar 
och fortsatte att generera god 
vinst. Hemköps jämförbara enheter 
ökade, vilket också är glädjande. 

vad var årets största utmaningar?
– En fortsatt positiv utveckling 
för Hemköp. Hemköp visade ett 
negativt resultat under 2008, för-
bättrade siffrorna under 2009, men 
tog under samma period stora 
strukturkostnader, samt fick stänga 
och omprofilera en del enheter. 
Det här arbetet fortsatte under 
2010, och nu är de flesta struktur-
kostnaderna tagna. Resultatet är 
att butikerna har en mer homogen 
struktur och att försäljning och 
kundtillströmning har ökat. Nu är 
utmaningen för Hemköps nya led-
ning att fortsätta på den inslagna 
vägen. 

hur ser du på utvecklingen av 
egna märkesvaror (eMv)?
– Det är en viktig del i vår strategi. 
Vi i Sverige ligger en bit efter 
övriga Europa på det här området. 
Snittet i Sverige låg på 15 procent 
vid förra årsskiftet, i Europa ligger 
försäljningen av EMV på 30–40 
procent. Ett av Axfoods långsikti-
ga mål är att nå en rörelsemarginal 
på 4 procent om några år, och en 
ökad andel EMV är ett led i att nå 
det målet. 

hur utvecklade ni ert hållbarhets-
arbete under 2010?
– Vi lanserade vårt hållbarhets-
program i början av året, och det 
omfattar en mängd olika mål. Vi har 
tecknat avtal med en leverantör av 
förnybar energi, och har ett nytt 
avtal med Preem som bland annat 
omfattar fleet management och ut-
bildning i ecodriving. Dagab instal-

lerade vindkraft vid de två större 
enheterna i Jordbro i Stockholm 
och Backa i Göteborg. I butikerna 
såg vi över energiförbrukningen 
och arbetade med energisparande 
åtgärder, till exempel genom att 
se till så att värme och kyla inte ar-
betar mot varandra. Sedan gjorde 
vi en upphandling av återvinning 
av restprodukter ute i enheterna. 
Det innebär att vi blir leverantör 
av råvaror – wellpapp och plast 
– och även kommer att leverera 
biogasmassa. 

vilka särskilda satsningar planerar 
ni under 2011?
– Vi kommer ytterligare att utveck-
la våra butikskoncept. Vi satsar 
också på att bli bättre i kundmötet, 
genom att utbilda våra medarbe-
tare i butik. Vi kommer också att 
fortsätta utveckla vårt hållbarhets-
program och butikskoncepten. 

– Axfood Närlivs ska effektivise-
ra sin logistik så långt som möjligt. 
Vi kommer även att etablera två 
nya snabbgrossar under 2011, samt 
utveckla näthandeln i Närlivs. 

– Willys kommer under 2011 att 
etablera nio nya butiker och Hem-
köp två nya butiker. Utöver detta 
ska vi modernisera 10–20 stycken av 
våra 65 egenägda Hemköpsbutiker.

vilka är de största utmaningarna 
under 2011, enligt dig?
– Det är alltid en utmaning att 
effektivisera. En annan är att öka 
kundnöjdheten ytterligare. Klarar 
vi de två parallellt kommer vi långt. 

På vilka sätt gynnar det er att ha 
Axel Johnson som huvudägare?
– Det är en trygghet att ha en så 
stor ägare i botten. Man blir inte 
utsatt för något överraskande, det 
är stabilt. 

Nyckeltal
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Anders Strålman, vd för Axfood

” Vi strävar efter att  
få ännu fler nöjda  
kunder”

* Källa: Axfood samt Fri Köpenskap. Avser marknadsandelar 2009.  
Konkurrenternas omsättningssiffror för 2010 fanns inte tillgängliga vid tidpunkten för beräkningen.

Bra
miljöval

Alla Willys 119 butiker certifieras  
enligt Bra Miljöval.

2 Mkr
skänkte Axfood tillsammans med sina 

kunder till Rädda Barnen  
under 2010. 

Vindkraft
Dagab har försett sina två största  

lagerbyggnader, i Backa i Göteborg  
och i Jordbro i Haninge, med vindkraft-

verk för att ytterligare minska sin  
klimatpåverkan.

2322

Fakta Axfood (ägarandel ca 46 procent)
Axfood är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaru-
handeln och bildades år 2000 genom en sammanslagning av Hemköp, 
Dagab och D-gruppen. 

Affärsidén är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutiks-
kedjor, helägda eller i franchiseform. Hemköp, Willys, Willys hemma  
och PrisXtra omfattar sammanlagt 230 butiker. Partihandeln drivs genom 
Dagab och Axfood Närlivs. 

Vid 2010 års slut hade Axfood 6 895 anställda.   

*
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14:54
Butiksäljare Gustav Holm ser till att  
märkningen i charkdisken är korrekt.

15:21
Rodie Woldner arbetar i hjärtat av Hemköp Östermalmstorg – delikatessdisken. 
Här putsar hon till en bit skinka till en kund.

14:20
Naira Stamboltsyan, ansvarig för  
Frukt & Grönt på Hemköp Östermalmstorg i 
Stockholm, fyller på hyllorna med färsk frukt.
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Axstores



Axstores

xstores förvärvade under 2010 den 
norska skönhetskedjan Esthetique, den 
största aktören på den norska skön-
hetsmarknaden. Vidare präglades 2010 

av investeringar i fler butiker, ombyggnation 
av varuhus samt fortsatt arbete med att stärka 
Axstores varumärken. Ökade investeringar har 
påverkat resultatet och Axstores visar ett något 
sämre resultat än föregående år. 

Marknadsläget 2010
Marknaden för Axstores olika verksamheter  
var fortsatt god. Axstores tog marknadsandelar 
på flera områden, inte minst inom området 
skönhet genom Kicks som gjorde sitt bästa 
resultat någonsin. Åhléns ökade sin marknads-
andel inom mode ytterligare och Åhléns Norge 
fortsatte stärka sin position inom heminredning. 

Åhléns
Åhléns ökade sin omsättning under 2010.  
Året präglades av investeringar i nya varu-
hus, uppgradering av befintliga varuhus för att 
förstärka satsningen på mode samt lanseringen 
av ett nytt skönhetskoncept. Två nya varuhus 
öppnades i Stockholm – på Östermalmstorg och 
i Bromma.

Åhléns Norge fortsatte arbetet mot sitt mål att 
bli Norges ledande interiörkedja. Grunden lades 
2009 och under 2010 vidareutvecklades butiks-
konceptet och exponeringen av varorna, vilket 
gav resultat i form av en kraftigt ökad försälj-
ning. Under året öppnades tre nya butiker.

 

Kicks
Kicks Sverige gjorde sitt bästa resultat hittills 
under 2010, tack vare ett tydligt vinnande kon-
cept, stark marknadsföring och ett långsiktigt, 
framgångsrikt arbete med att stärka butiksdriften. 
Kicks lanserade e-handel i slutet av augusti, vilket 
fick ett mycket positivt mottagande. Försäljningen 
ökade också stort, vilket påverkade resultatet posi-
tivt. Kicks öppnade under året nio nya butiker. 

Esthetique 
Den norska skönhetskedjan Esthetique förvär-
vades under senare delen av 2010 och har sedan 
oktober, då Axstores tog över, överträffat förvänt-
ningarna. Esthetique är med 76 butiker marknads-
ledande i Norge. Ett omfattande integrationsarbete 
pågår för att vidareutveckla bolaget på bästa sätt.

Lagerhaus
Lagerhaus ökade sin försäljning jämfört med före-
gående år. Utveckling av butikerna och  sortimen-
tet, för att ytterligare stärka Lagerhaus marknads-
position, har varit prioriterade områden under 
2010. Under året öppnades två nya butiker. 

Inför 2011
Axstores räknar med både högre omsättning och 
bättre resultat 2011 än 2010. Marknaden bedöms 
vara stabil. Axstores kommer 2011 att fokusera på 
att utveckla de befintliga verksamheterna och att 
prioritera lönsamhet. Inriktningen på mode och 
skönhet ligger fast, liksom satsningen på e-handel 
och utvecklingen av Esthetique.

Axstores stärkte sin position inom heminredning, mode 
och skönhet och Kicks lanserade e-handel.
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Fortsatt fokus på  
mode och skönhet

vad är du mest stolt över 2010? 
– Kicks utveckling är väldigt gläd-
jande, inklusive  framgången med 
e-handelskonceptet. Även utveck-
lingen för Åhléns Norge har sett fin 
ut. Åhléns mode tog marknadsan-
delar både 2009 och 2010, och det 
är vi stolta över. Detta har endast 
varit möjligt genom alla medarbe-
tares stora engagemang. Sedan 
har vi också rekryterat några 
väldigt kunniga medarbetare på 
chefsnivå, vilket är roligt. 

 
vad var årets största utmaningar?
– Generellt sett var det den 
omställning vi håller på med i alla 
verksamheter, och som har sin 
utgångspunkt i vad kunderna vill 
ha och hur vi ska ge dem det. På 
huvudkontoret handlar det om 
att skapa ett ökat marknads- och 
kundfokus. Inom Åhléns arbetar vi 
med att öka tydligheten i varumär-
ket och öka försäljningen.

vilka är resultaten från er satsning 
på att stärka positionen som 
modeaktör? 
– Åhléns har tagit marknadsandelar 
inom mode under 25 av de senaste 
26 månaderna, så det är alldeles up-
penbart att satsningen ger resultat. 
Vi är nu nummer fyra på marknaden 
men har fortfarande oerhört mycket 
vi kan göra för att bli ännu bättre. 

– Under året anställde vi ett 
antal nyckelpersoner med stor 
erfarenhet inom mode, och det 
kommer att ge resultat. Vi har gjort 
ett omfattande arbete för att se 
över vilken position vi vill ha, satsar 
på att lyfta våra egna varumärken 
och sedan komplettera det med 
andra märken och designers. Det 
har bidragit till att vi har ökat mer 
än marknaden som helhet. Vi har 
fått fler kunder, många av dem 

nya. Vi ser också att det finns ett 
större intresse för våra produkter i 
media – allt fler modemagasin hör 
av sig och vill använda våra varor.

  
vilka effekter har ni sett från  
lanseringen av kicks e-handel?
– Så här långt har det vida överträf-
fat de förväntningar vi hade. I dag 
är frågan om folk använder nätet för 
att handla helt överspelad, det är 
en självklarhet. Nätet ger kunder en 
möjlighet att handla på andra tider 
än vad affärerna erbjuder. Via Kicks 
e-handel kan kunderna välja från ett 
brett sortiment, när det passar dem. 
Antalet besökare har ökat, snittkvit-
tot är högre och det visar att kanalen 
fungerar bra. 

vilka möjligheter och utmaningar 
ser du i och med förvärvet av 
norska esthetique?
– Vi har sedan en tid försökt eta-
blera oss på den norska skönhets-
marknaden. Där finns en betydligt 
högre konsumtion än i Sverige. 
Esthetique är ett starkt varumärke 
och har en betydande marknads-
position. Vi tror att vi tillsammans 
med medarbetarna på Esthetique 
kan utveckla affären ytterligare och 
därmed skapa volymtillväxt för att 
göra kedjan större och mer lönsam. 

vilka särskilda satsningar planerar 
ni 2011?
– Vi tror att marknadsförutsätt-
ningarna kommer att vara goda 
nästa år. Vår målsättning är att 
fortsätta stärka vår position inom 
mode och skönhet. Vi kommer 
därför att fortsätta investera i att 
stärka våra varumärken, utveckla 
våra varuhus och butiker, satsa på 
e-handel och utveckla Esthetique. 
Hos Lagerhaus ser vi fram emot  
effekterna av årets strategiarbete.

vilka utmaningar och möjligheter 
väntar på lite längre sikt?
– Ett långsiktigt mål är att bli myck-
et större. Det är inget självändamål 
i sig, men en bekräftelse på att vi 
gör något som kunderna tycker om. 
I dag omsätter Axstores nästan  
6,7 miljarder. Vi har som ambition 
att verksamheterna ska omsätta 
över 10 miljarder på några års sikt. 

På vilka sätt gynnar det er att ha 
Axel Johnson som ägare?
– Axel Johnson är en engage-
rad ägare. De är kunniga inom 
detaljhandeln, och vi kan dra nytta 
av deras kunskap och nätverk. 
Sedan ger det en enorm stabilitet 
att vara en del av en framgångsrik 
privatägd koncern med allt vad det 
innebär i form av långsiktighet.

Nyckeltal

Mkr

Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2010

6657

164

3582

2009

6 202

216

3 507

389

311290263

Antal butiker och varuhus  
2007–2010

2007 2008 2009 2010

48%45%39%33%

0

200

400

Thomas Axén, vd för Axstores

” Via Kicks e-handel kan  
kunderna handla när 
det passar dem”

2928

Fakta Axstores 
Axstores (f.d. Åhlénsgruppen) är en av Nordens ledande detaljhandels-
koncerner. Axel Johnson blev ägare till Åhléns 1988 genom förvärvet 
av Saba Gruppen. Därefter har Åhléns expanderat till Norge, medan 
Axstores även har förvärvat bolagen Kicks (2002), Lagerhaus (2004) och 
Esthetique (2010). 

Sammanlagt ingår 389 varuhus och butiker i Sverige, Finland och 
Norge. Antalet anställda var vid 2010 års slut 3 582 personer.

Under 2010 bytte koncernen namn från Åhlénsgruppen till Axstores.

Å, vad bra!
är en vägvisare till Åhléns hållbara  

sortiment, som lanserades under 2010.

360  000
människor besöker någon av Axstores 

rikstäckande varuhus- eller butikskedjor 
varje dag.

Emma S
är ett nytt hudvårdsmärke som säljs  

exklusivt på Åhléns och som på några 
månader har seglat upp som en  

av de mest sålda hudvårdsserierna  
på Åhléns. 
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11:17
Minna Wall, säljare på Åhléns City i 
Malmö, ser till att kläderna hänger 
snyggt och prydligt.

10:20
En kund besöker modeav-
delningen på Åhléns City i 
Malmö i jakt på en ny topp.

10:59
Jeans är en klassiker.  
Daniel Olsson, säljare på 
Åhléns City i Malmö,  
snyggar till i hyllorna.
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vad är du mest stolt över 2010? 
– Vår vinstutveckling. Den var 
väldigt stark, ännu bättre än förra 
året. Vi har kontinuerligt laddat för 
att 2010 skulle bli Mekonomens år, 
och det blev det. Mycket har gått 
vår väg. Både våra nya koncept 
och det vi redan har lanserat på 
marknaden har gått bra. Vi är 
kostnadseffektiva och arbetar med 
smarta lösningar som våra kunder 
efterfrågar och har haft en snabb 
återbetalning på genomförda 
investeringar. 

vad har varit årets största utmaning?
– Det var att möta upp 2009 års 
starka organiska tillväxt, vilket vi 
har lyckats bra med.

ni har etablerat verksamhet i Finland 
under 2010. Berätta lite om pla-
nerna på att fortsätta växa utanför 
sverige? 
– Vi har sedan tidigare etablerad 
verksamhet i Sverige, Norge och 
Danmark och ser stor potential i 
de övriga nordiska länderna. Vi 
började med att öppna två butiker 
i Finland i slutet av 2010 och kom-
mer att etablera ytterligare 13 
Mega-enheter i landet under de 
kommande två åren. Den 1 mars 
2011 öppnar vi också vår första 
butik på Island. 

– Vilket nästa land blir är inte 
beslutat ännu, men om tio år är  
visionen att vi ska finnas i 20 länder.

ni har breddat sortimentet – med 
vad, och varför?
– Vi har lanserat fler produk-
ter under Mekonomens egna 
varumärken för att kunna erbjuda 
kvalitativa och prisvärda produkter 
som samtidigt är mer miljövänliga 
än andra produkter på marknaden. 
För Mekonomen är miljöanpass-
ning en självklarhet. Vi vill kunna 

erbjuda det bredaste miljösorti-
mentet och ligga i framkant inom 
miljöområdet. Det behövs i den 
här branschen, som generellt lig-
ger efter vad gäller miljöfrågor.

– Vi har också gått in på 
eftermarknaden för marint och 
snöskoter. De senare är positioner 
som ligger nära det bilistiska, de 
bygger på samma princip och vän-
der sig till samma kundgrupper. 

På vilka sätt har ni ytterligare ökat 
servicenivån till kunderna?
– Vi har förbättrat servicegraden 
vid vårt centrallager i Strängnäs, 
där vi infört tvåskift för att på ett 
mer effektivt sätt kunna leverera 
varor till butikerna som i sin tur er-
bjuder reservdelar och tillbehör till 
våra kunder. Vi mäter servicenivån 
hela tiden och har förbättrat samt-
liga våra nyckeltal det här året. 

vilka möjligheter ser du under 2011?
– Med våra starka koncept och nya 
satsningar är utsikterna goda att 
fortsätta att plocka marknadsan-
delar från framför allt den mark-
nadsbundna sidan. Vi kommer att 
fortsätta att göra BilLivet enklare 
för våra kunder. 

vilka är de största utmaningarna?
– En ständig utmaning är att kon-
kurrensen hårdnar. Från att ha varit 
utmanaren är vi nu den ledande 
aktören. Det förpliktigar och våra 
konkurrenter följer oss på ett helt 
annat sätt. Vi är påpassade vilket 
ställer högre krav på oss, vi måste 
ta ytterligare steg framåt och 
utvecklas. 

vilka mål har ni på sikt?
– När jag tog över som vd för snart 
fyra år sedan satte vi upp målet att 
hälften av vår vinst inom fem år ska 
komma från affärer vi inte har i dag. 

Det klarade vi på tre år. Nu sätter vi 
upp samma mål fram till 2015. 

– Ett annat mål är att 30 procent 
av våra medarbetare är kvinnor 
2012. Det är kvinnorna som driver 
Mekonomens tillväxt. Vi har redan 
rekryterat 50 procent fler kvinnliga 
medarbetare de senaste fem åren. 

På vilka sätt gynnar det er att ha 
Axel Johnson som huvudägare?
– Det finns stora fördelar med att 
ha en tydlig huvudägare. Det är 
en styrka att vi får ta del av det 
stora nätverk som finns inom Axel 
Johnson, vilket är positivt för våra 
medarbetare och ledare. 

”  Vi tog klivet in på  
den finska marknaden”

Mekonomen

nder året fortsatte Mekonomen sin sats-
ning på tillväxt och etablerade flera nya 
butiker på redan befintliga marknader. 
Dessutom tog Mekonomen klivet in på 
den finska marknaden och öppnade två 

butiker i Helsingfors. Totalt planerar Mekonomen 
att etablera 15 butiker i Finland före utgången 
av 2012. De senaste årens insatser för att vända 
utvecklingen i Danmark har gett goda resultat 
och Mekonomen Danmark visade ett kraftigt för-
bättrat resultat. Affärsområdet Mekonomen Fleet 
fortsatte att växa med 14 nya avtal under året. 

Det nya konceptet M by Mekonomen, genom-
fört av och för kvinnor, lanserades framgångs-
rikt under 2010 i en pilotbutik i gallerian vid 
Liljeholmstorget i Stockholm. Konceptet är en 
satsning på kvinnliga bilister i större städer med 
fokus på tillbehör och närhet till service. Som 
ett led i sin satsning på kvinnor var Mekonomen 
i oktober huvudsponsor till Cancerfondens Rosa 
bandet-kampanj och samlade in drygt 2,5 miljo-
ner kronor till förmån för bröstcancerforskning-
en genom att sälja rosa produkter och service 
i sina butiker och verkstäder, samt genom att 
skänka en krona för varje samtal som inkom till 
Mekonomen Direkt.  

I oktober förvärvades en ny verkstadskedja, 
Speedy, vars affärsidé vilar på snabb service. 
Förvärvet omfattar elva anläggningar, varav sex 
är helägda och fem franchisestyrda. 

Bolaget tog också klivet in på eftermarknaden 
för marint och snöskoter och förvärvade i decem-
ber Marinshopen, Sveriges ledande leverantör av  
reservdelar och tillbehör till marina produkter. 

Marknadsläget 2010
Mekonomen tog under 2010 marknadsandelar 
inom samtliga etablerade områden. Bilförsälj-
ningen ökade under året, vilket innebar att fler 
bilar skulle ses över och servas innan de bytte 
ägare. Mekonomens verkstäder växte under året 
procentuellt mer än den totala marknaden. Även 
på butikssidan tog Mekonomen marknadsande-
lar och växte procentuellt mer än marknaden, 
tack vare satsningen på nya butiker i form av ett 
flertal Medium- och Megaenheter. 

Inför 2011
Under 2011 satsar Mekonomen på att bli mark-
nadsledande inom eftermarknaden för snöskoter 
och marint.

Etableringstakten av nya verkstäder och 
butiker kommer att vara fortsatt hög. Fler 
Medium- och Megaenheter ska öppnas i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. I mars öppnar 
den första Mekonomen Mega plus-anläggningen. 
Förutom butik och dygnet runt-öppen verkstad 
kommer anläggningen att erbjuda bland annat 
biluthyrning, bilvård, marint sortiment och ett 
Mekonomencafé. 

Internationaliseringsplanerna fortlöper och 
under första kvartalet 2011 öppnas den första 
butiken på Island. Målet är att finnas i 20 länder 
om tio år. 

Fler M by Mekonomen enheter ska etableras 
med ett mer utvecklat koncept och produkter 
som gör BilLivet enklare för bilägare i större 
städer. 

Mekonomen visade 2010 ett kraftigt förbättrat resultat.  
Bolaget har framgångsrikt lanserat nya koncept och öppnat 
sina första butiker i Finland.

U

2010 blev ett rekordår

3534

Fakta Mekonomen
Mekonomen är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossist-
verksamhet. Under varumärket Mekonomen verkar drygt 10 000 personer 
i Mekonomens egna, samarbetande och anslutna verkstäder och butiker. 

Per den 31 december 2010 hade Mekonomen 230 butiker, varav 182 
egna och 48 samarbetande. Antalet anslutna verkstäder var 1 338, varav 
975 under varumärket Mekonomen Bilverkstad och 363 under varumärket 
MekoPartner. 

Mekonomen startades 1973, börsintroducerades år 2000 och fick år 
2006 en ny huvudägare i Axel Johnson AB, som då förvärvade 29 procent 
av aktiekapitalet. Mekonomen har cirka 1 500 anställda.

Håkan Lundstedt, vd på Mekonomen

Årets  
butiks-
kedja

Mekonomen blev utsedd till årets  
butikskedja 2010 i Svensk Handels  

Retail Awards. 

50 %
fler kvinnliga medarbetare har  

rekryterats de senaste fem åren.  
”Kvinnorna driver Mekonomens tillväxt”, 

kommenterar vd Håkan Lundstedt.

2,5 Mkr
skänkte Mekonomen till  

Cancerfondens Rosa bandet-kampanj 
under oktober månad.
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Jenny Sjöblom, en av Mekonomen  
Värmdös butiksäljare, månar om att ge  
kunderna så bra service som möjligt.
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Oliver ser på när Mekonomens mekaniker  
Åke Sköldberg tar sig en titt under motorhuven.
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Harry Rekonius, butikssäljare, 
betjänar en av de många  
kunder som årligen besöker 
Mekonomen Värmdö.
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vad är du mest stolt över 2010? 
– Vi har infriat en stor del av de 
förväntningar som vi satte upp 
inför 2010, och ser positiva effekter 
av de åtgärder som genomförts i 
bolagen. Särskilt Filippa K visar en 
fin resultatutveckling. Att vi kunnat 
realisera ett så gott finansiellt resul-
tat genom försäljningen av  
aktierna i WeSC är också glädjande. 

– Utöver det har vi genomfört två 
nyinvesteringar: i Studentum och 
nu senast i Trygga Hem. 

vad har varit årets största utmaning?
– Vår dagliga utmaning och driv-
kraft är att hitta nya och intressanta 
investeringsmöjligheter. På den 
marknad vi verkar måste vi hela 
tiden positionera oss som ett smar-
tare och bättre alternativ. Vi använ-
der vår hemvist i Axel Johnson och 
vår inställning till affärer för att ge 
oss fördelar i konkurrensen. 

hur har ni under året arbetat med 
nya förvärvet studentum och hur  
ska ni utveckla och öka tillväxten  
i företaget?
– Studentum, som är ett internet-
baserat serviceföretag, startades 
av tre drivna entreprenörer. Vi har 
gått in som minoritetsdelägare 
för att vara deras partner i den 
fortsatta utvecklingen av bolaget. 
Målet är en fortsatt lönsam och hög 
tillväxt. Vi ska bidra till att utveckla 
strukturkapitalet i verksamheten, 
samtidigt som entreprenörskraften 
ska bibehållas.

– Tillväxtplanen bygger på 
fortsatt tillväxt på huvudmarkna-
den i Sverige, kombinerat med en 
internationell expansion, där första 
steget har varit att etablera försälj-
ningskontor i bland annat Norge 
och Finland.

vad är förklaringen till Filippa k:s 
framgångar under 2010?
– Filippa K har gjort ”comeback” 

med en målmedveten ledning, 
skickliga medarbetare, starka kol-
lektioner, en god kostnadsstruktur
och ett ökat fokus på egenetable-
rad distribution på våra redan 
starka marknader. Vi har därmed 
utvecklat en tydligare strategi för 
den fortsatta tillväxten, vilket också 
bådar gott för framtiden. 

På vilket sätt har ni arbetat med 
nyinvesteringar under 2010?
– Arbetet har präglats av proak-
tivitet, idégenerering, och ”gör 
det själv”-mentalitet. Affärsflödet 
bygger på relationer vi själva byggt 
upp samt deltagande i strukture-
rade processer.

– Vi måste hela tiden söka nya 
vägar för att arbeta bättre och 
smartare. Eftersom vi har familje-
företagets hemvist har vi också 
möjlighet att anpassa oss, och ha 
en pragmatisk och lösningsoriente-
rad inställning till affärer. 

– Under våren genomförde vi ett 
nätverksevenemang där vi samlade 
våra nuvarande portföljbolag, samt 
byggde ett tydligare nätverk med 
företag och entreprenörer som är 
intressanta för oss.

På vilka sätt gynnar det er att ingå  
i Axel Johnson-koncernen?
– Att ha vår hemvist i Axel Johnson,  
ger en starkt positiv särskiljande 
möjlighet. Vi kan tänka och agera 
annorlunda i vår strävan att vara 
bäst och snabbast på vår marknad.

vilka särskilda satsningar planerar  
ni för 2011?
– Vi har en tydlig plan för fortsatt 
lönsam tillväxt i samtliga bolag. 
På nyinvesteringssidan vill vi även 
fortsättningsvis hålla en hög takt 
och arbeta nära vårt nätverk för att 
generera nya idéer. För att nå de 
långsiktiga nyinvesteringsmålen har 
vi också utökat organisationen med 
en person. 

– Men det är bara att konstatera 
att det råder hög konkurrens om 
ett begränsat antal affärer i vårt 
segment. Det är oftare mellanhän-
der i processerna och ett överskott 
på kapital. Vi måste helt enkelt 
ständigt vara på hugget, snabbfo-

tade och sprida budskapet om vårt 
erbjudande till entreprenörerna. 

vad är prioriterat på längre sikt?
– Fler nya investeringar och att fort-
sätta utveckla våra befintliga bolag. 

”  Vår drivkraft är att 
hitta nya investerings-
möjligheter”

Novax

nder året förvärvade Novax 28 procent  
av aktierna i Studentum samt en mino-
ritetspost i Trygga Hem om cirka  
nio procent. Försäljningen av aktier  

i WeSC gav en god reavinst.

Marknadsläget 2010
Marknaden för nyinvesteringar kännetecknades 
totalt sett av en ökad aktivitet av såväl förvärv 
som i antal strukturerade processer. Detaljhan-
delns tillväxt var under året lägre än hushållens 
konsumtion.   

Filippa K (55 %)

Filippa K hade 2010 en försäljningstillväxt på  
fem procent. Företaget utvecklades starkt och lön-
samheten förbättrades kraftigt till följd av offensiva 
satsningar på produktutveckling och ett ökat fokus 
på egen butiksförsäljning, i kombination med god 
kostnadskontroll. Olönsamma butiker i Tyskland 
avvecklades under året, samtidigt som nya butiker 
på redan starka marknader i Sverige, Norge och 
Belgien etablerades. 

WeSC (4,5 %)
WeSC hade en försäljningstillväxt på 24 procent. 
Under 2010 sålde Novax 6,2 procent av aktierna 
i företaget, med en god reavinst. 

Himla (33 %)

Himla hade 2010 en försäljningstillväxt på sju pro-
cent. Företaget hade god tillväxt och en väsentlig 
resultatförbättring jämfört med föregående år. 
Etableringen av egna shop-in-shops hos storkunder, 
på till exempel PUB, fortsatte under året. 

Studentum (28 %)
I mars 2010 förvärvade Novax 28 procent av 
Studentum, vars affärsidé är att vara världsle-
dande på att marknadsföra utbildningar online. 
Bolaget hade under 2010 en god tillväxt. 

Trygga Hem (9 %) 
Novax äger sedan november 2010 cirka nio 
procent i Trygga Hem. Bolaget är sedan 2008 no-
terat på marknadsplatsen First North. Affärsidén 
är att genom samarbete med starka försäljnings-
partners erbjuda ett brett utbud av hemsäker-
hetsprodukter och tjänster av hög kvalitet till 
konkurrenskraftiga priser. 

Bolaget hade under 2010 en fortsatt stark 
tillväxt.

DesignTorget (100 %)
DesignTorget hade en försäljningstillväxt på 
fyra procent. Företaget hade en fortsatt lönsam 
tillväxt och en god lönsamhetsutveckling  
i förhållande till föregående år. Två nya butiker 
öppnades, båda i citylägen med hög trafik, varav 
en i Stockholm och en i Oslo. 

Inför 2011
Novax har utökat sin organisation med ytterli-
gare en investeringsansvarig. Målsättningen för 
2011 är att upprätthålla en hög takt i nyinveste-
ringsverksamheten.  

Under året förväntas fortsatt lönsam tillväxt 
i befintliga bolag. Novax ska fortsätta arbeta 
nära bolagen och säkerställa genomförandet av 
åtgärdsprogram, försäljningsaktiviteter och rätt 
investeringar.

Bolagen inom Novax visade under 2010 fortsatt försälj-
ningstillväxt med sammantaget förstärkta rörelseresultat. 
Under året genomfördes två nyinvesteringar. 

U

Lönsam tillväxt och  
nya investeringar

4140

Fakta Novax
Novax investerar i och utvecklar tillväxtföretag inom områdena konsu-
mentnära handel, tjänster och business-to-business-handel. Affärsidén är 
att genom ett långsiktigt och aktivt ägande skapa högsta möjliga värde i 
de del- eller helägda bolagen.

Novax är ett helägt företag av Axel Johnson-koncernen, och har fem 
medarbetare.

Anders Slettengren, vd för Novax

Bag on 
bottle

är en flaskväska som håller reda på  
pengar, nycklar och allehanda  

småsaker under träningen.  
Den tog hem förstapriset i  

DesignTorgets och tidningen  
Metros stora hösttävling  

”Designa för DesignTorget”.

1 miljon
unika besökare i månaden  

har Studentum.

16 235  
larmabonnenter hade Trygga Hem  

under 2010.

*Siffrorna avser bolagens respektive senaste avslutade räkenskapsår.
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14:14
Eric Persson, investeringsansvarig på Novax, 
(till höger) i diskussion med Markus Lindh,  
försäljningschef på Studentum, som Novax 
förvärvade 28 procent av i mars 2010.

12:39
Veronica Nilsson, Novax, och Magdalena 
Rodell Andersson, CFO på Filippa K,  
fortsätter sitt samtal på väg till lunch.

12:19
Novax deltar i Filippa K:s styrelsemöte,  
här genom Anders Slettengren, styrelse-
ordförande, och Veronica Nilsson.
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Servera
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vad är du mest stolt över 2010? 
– Jag är oerhört stolt över medar-
betarnas inställning, kunskap och 
förmåga att lösa olika frågor. Vi har 
med Halmstadlagret och ett nytt 
datasystem genomfört två stora 
förändringsprojekt det senaste 
året, där medarbetarna hela tiden 
behållit starkt kundfokus. Deras 
starka drivkraft och inställning att 
leda företaget framåt mot tillväxt 
och lönsamhet, bidrar till att vi 
utvecklas starkare än marknaden 
i övrigt. 

På vilka sätt minskade ni miljö-
belastningen under 2010?
– Det nya lagret i Halmstad är 
klassat som en GreenBuilding, där 
energiförbrukningen är kraftigt 
reducerad. Allt material i byggna-
den har valts utifrån ett miljöfokus. 
Med lagret har vi även skapat en 
mer effektiv logistik som minskat 
våra utsläpp från transporter och 
därmed vår påverkan på miljön. 

– Genom att införa videokon-
ferenser i stället för fysiska möten 
har vi minskat resandet inom 
företaget med 60 procent. 

Allt fler kunder efterfrågar ett 
ekologiskt sortiment, hur bemöter 
ni det?
– Sju procent av vår försäljning 
består av ekologiska varor, och vi 
är snart uppe i 1 000 artiklar. Det 
kommer vi att fortsätta utveckla. 
Vi kommer också att göra en stor 
satsning på närproducerade varor.

ni införde ett nytt affärssystem, 
servo, under året. hur har det 
fungerat?
– Systemet har byggts upp under 
tre år och är navet i vår verksam-
het. Vi har 17 000 kunder och tar 
emot 140 000 orderrader per dag. 
Att byta system är med andra ord 

en stor händelse för oss, förknip-
pat med stora risker om det inte 
fungerar. Det gamla systemet hade 
spelat ut sin roll.  

– Till slut kom den här dagen när 
det var dags att trycka på knappen. 
Klockan tre på morgonen den  
14 juni bestämde vi oss för att vi 
var redo. Vi hade inte kunnat göra 
något annorlunda. Jag var otroligt 
nervös, med tanke på hur viktigt 
systemet är för vår verksamhet. Det 
var bara att hålla tummarna. Och 
det gick bra. 

– Internt har vi naturligtvis haft 
en utmaning i att få allt att fun-
gera, vilket det har gjort till största 
delen.

På vilka sätt gynnar det er att ha 
Axel Johnson som ägare?

– Finansiellt är det en jättestyrka. 
Vi har aktiva, närvarande och entre-
prenörsinriktade ägare. De har mer 
fokus på tillväxt och resultat än på 
förvaltning och de ställer höga krav 
och har höga förväntningar. 

vilka möjligheter ser du under 
2011?
– Servera är marknadsledande  
på en marknad som handlar för  
30 miljarder. Vi säljer för närmare 
åtta miljarder per år. Det betyder 
att det finns väldigt goda möjlig-
heter för tillväxt. De ska vi ta vara 
på genom att ta in nya kunder, 
sälja mer till de kunder vi har, samt 
skapa ett utvecklat samarbete med 
Servera support som ska erbjudas 
hela marknaden. Vi ska också ge 
våra kunder ökad tillgång till när-
producerade och ekologiska varor. 

vilka är de största utmaningarna 
under 2011, enligt dig?
– Vår största utmaning är att öka 
effektiviteten inom sälj, inköp 
och logistik. Vi ska producera fler 

orderrader per insatt timme, öka 
antalet säljbesök och distribuera 
kortare sträckor med hjälp av ef-
fektivare transportplanering. 

ni har satt som mål att omsätta  
10 miljarder till 2012 års slut. 
kommer ni att nå det målet?

– Ja, jag är helt övertygad om att 
det går. När jag började på Ser-
vera omsatte vi två och en halv  
miljard. Min ambition då var att 
höja omsättningen till sex miljar-
der. Alla sa: ”Det går inte”, men 
efter fem år var vi där. 

Servera

ack vare det nya lagret i Halmstad kunde 
Servera under 2010 effektivisera varu-
flödet och kraftigt minska miljöbelast-
ningen. För kunderna har det nya lagret 

inneburit en ökad tillgänglighet av produkter och 
ett bredare sortiment. Investeringarna i lagret i 
Halmstad i kombination med nya datasystem för 
att skapa en bättre plattform för framtiden har 
påverkat Serveras resultat negativt.

Under året startade Servera genom dotter-
bolaget Grönsakshallen Sorunda ytterligare en 
grönsaksverksamhet i Västra Götaland, placerad 
i Uddevalla. Företaget har därmed tre verksam-
heter som är inriktade på grönsakshandel.

I juni 2010 sjösatte Servera sitt nya affärssys-
tem, Servo 2010, som varit under uppbyggnad 
under tre års tid. 

Kunderna fick under året tillgång till Servera 
utbildning och Servera support, tjänster som gör 
att de kan sänka sina kostnader och förbättra 
sina resultat. Förutom förmånliga avtal med fö-
retag inom bland annat försäkring, sophämtning 
och bank, får kunderna tillgång till utbildning för 
sin personal. Under året anslöt sig 150 abonnen-
ter till utbildningen, och under 2011 planerar 
Servera att höja antalet till 1 000. 

Under året startades även Serveraskolan, som 

erbjuder vidareutbildning för Serveras med-
arbetare och chefer. 

Marknadsläget 2010
Restaurangnäringen ökade sin omsättning under 
året, främst på grund av kraftigt höjda priser 
gentemot kunderna. Till följd av den starka 
svenska valutan sänktes priserna i grossistledet, 
vilket ledde till att restaurang- och storköks-
marknaden minskade med cirka fem procent.  

Servera parerade detta genom att ta in fler nya 
kunder och öka merförsäljningen till befintliga 
kunder. Under 2010 låg försäljningsutvecklingen 
på sex procent.

Inför 2011
Under 2011 ska Servera fortsätta sitt arbete 
med att sänka miljöbelastningen. Bolaget ska ut-
veckla sitt ekologiska sortiment och genomföra 
en större satsning på närproducerat. Servera
utbildning och Servera support kommer att 
erbjudas till fler kunder. 

Även Serveras e-handel och kundkommuni-
kation på webben ska vidareutvecklas. Servera 
kommer att ha ett ökat fokus på kostnads- 
effektivisering, i kombination med en ännu 
högre servicegrad och leveranssäkerhet.

Servera parerade sjunkande inköp från restaurangbranschen 
med ökad merförsäljning och fler kunder, vilket gav en  
försäljningsökning på sex procent under året. 

T

Minskad miljöbelastning  
och ökat säljfokus 

4746

Fakta Servera
Servera bildades 1994 genom sammanslagning av Dagab storkök och 
KF:s grossistverksamhet. I dag är Servera Sveriges ledande grossist och 
specialist för mat, dryck och utrustning till restauranger och storkök med 
affärsidén att erbjuda den professionella måltidsmarknaden ett komplett 
sortiment av varor och tjänster.  

Servera finns på 13 orter över hela Sverige och har fyra dotterbolag, 
Fällmans Kött, Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt och Matsäljarna Väst. 
Totalt har Servera cirka 1 800 anställda.

8 000
leveranser har Servera varje dag.

1 000
ekologiska produkter finns i Serveras  

sortiment. Största ekologiska produkt-
gruppen är fisk.

90 %
Så mycket sänktes miljöbelastningen  

när transporterna mellan lagren i  
Halmstad och Umeå bytte färdsätt  

från lastbil till tåg. 

Christer Lind, vd för Servera

” Medarbetarnas driv-
kraft skapar tillväxt 
och lönsamhet”
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11:25
Serveras Björn Nilsson och Robert Edin värnar om en 
löpande dialog med kunderna. Här i samtal med Georg 
Häselbarth, Dinners grundare och styrelseordförande.

11:14
Bara det bästa är gott nog. Björn 
Nilsson, produktchef för Kött och 
Chark på Servera och Yvonne Ulfvens, 
restaurangchef på Dinners Ekolskrog, 
kontrollerar att schnitzlarna från  
Servera håller hög kvalitet.

12:00
Dags för lunch. Yvonne Ulfvens,  
restaurangchef för Dinners 
Ekolskrog, serverar dagens rätt.
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Svensk  
BevakningsTjänst
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vad är du mest stolt över 2010? 
– Det var en speciell känsla 
när vi tog över bevakningen av 
Oskarshamns kärnkraftverk i 
höstas. Klockan 00.00 den första 
september bytte personalen från 
sin gamla uppdragsgivares kläder 
till våra uniformer. Det blev så 
konkret när vi såg dem sätta på 
sig våra vita välstrukna skjortor. 
Bakom uppdraget ligger en lång 
tid av förberedelser – i mer än åtta 
månader arbetade vi för att allt 
skulle fungera, och vi tillsatte en ny 
ledning för uppdraget för att sätta 
vår prägel på det.

vad var årets största utmaning?
– Det var att försvara befintliga 
uppdrag i den tuffa konkurrens 
som råder. Det handlar om att 
göra ett så bra jobb som möjligt 
varje dag. Om vi levererar 364 av 
365 dagar så är det inte gott nog. 

vilka särskilda krav ställer uppdra-
gen inom affärsområdet energi på 
er, jämfört med andra uppdrag?
– Att skydda ett kärnkraftverk är 
omgärdat av ett speciellt regelverk 
där det ställs höga formella krav 
på verksamheten. Det är roligt att 
arbeta med kunder som värderar 
säkerhet högt. Genom vårt nya 
uppdrag i Oskarshamn har vi 
möjlighet att ytterligare utveckla 
vår kompetens och kapacitet inom 
detta segment.

varför har ni valt att utöka antalet 
etableringar utanför stockholms-
området?
– En ökad närvaro ute i landet ger 
oss möjlighet att ta oss an kunder 
som finns på flera orter på ett 
bättre sätt. Det finns ett självända-
mål med att ha en större geogra-
fisk täckning, och det är att vi kan 
bedriva verksamhet i egen regi på 
fler ställen, i stället för att använda 
oss av underleverantörer.

På vilka sätt gynnar det er att ha 
Axel Johnson som ägare?
– För oss är det viktigt att ha en 
stabil och långsiktig ägare med ett 
högt förtroendekapital, vilket Axel 
Johnson har. Vi får bra utmaningar 
och sparring från vår ägare, och de 
bidrar till att tänka utveckling. Axel 
Johnson är den bästa ägaren man 
kan ha som tjänsteföretag. 

vilka särskilda satsningar planerar 
ni för 2011?
– Vår plan är att kunna fortsätta ta 
marknad och vässa vårt erbju-
dande. Våra medarbetare är våra 
bästa säljare, och vår viktigaste 
resurs. Det är de som möter 
kunden och gör jobbet varje dag. 
Vi vill bli den bästa arbetsgivaren, 
så att de trivs med sitt arbete och 
finner det meningsfullt. Det är inte 
svårare än så. 

vilka är de största utmaningarna 
under 2011, enligt dig?
– Säkerligen blir det hårdare 
konkurrens om arbetskraften. I de 
större städerna kan det bli brist 
på rätt kompetens. Det gör att vi 
måste vara mer konkurrenskraftiga 
som arbetsgivare. Vi måste ha ett 
bra rykte och visa medarbetarna 
att de har möjlighet att påverka 
sitt arbete. 

– Att upprätthålla tillväxttakten 
ställer krav på vår försäljning, och 
där kommer vi att arbeta med att 
ta fram rätt organisation. Vi kom-
mer även att ha fortsatt fokus på 
att höja kvaliteten. Vi vill inte vara 
det billigaste, utan det bästa och 
därmed mest prisvärda bevak-
ningsbolaget.

vad är prioriterat på längre sikt?
– En etablering utanför Sverige, 
med sikte på de nordiska länderna, 
är tänkbar. Ett annat mål är att 
gå från att vara det tredje största 
företaget på marknaden till att bli 

nummer två. Det ska framför allt 
ske genom organisk tillväxt, och 
genom att ta marknadsandelar på 
de större orterna där vi redan finns 
representerade.

 
vilka generella utmaningar och möj-
ligheter väntar på lite längre sikt?
– Utmaningen blir att undvika 
att säkerhet läggs i samma låda 

som fastighetsskötsel, städ och 
catering och blir en del av facility 
management-utbudet. Vi måste 
vässa våra tjänster så de inte blir 
en stapelvara. Vi vill arbeta för att 
säkerhet är något man köper direkt 
av sin säkerhetsleverantör. 

” Det handlar om att 
göra ett så bra jobb 
som möjligt varje dag” 

Svensk BevakningsTjänst

ör Svensk BevakningsTjänst blev resul-
tatet 2010 det näst bästa resultatet hit-
tills, dock något svagare än året innan. 
Delvis beror det på att bevaknings-

branschen ligger något efter i konjunkturcykeln 
och därmed drabbas senare av lågkonjunktu-
rens effekter. Ett annat skäl är att 2009 var ett 
extremt starkt år för företaget, med några stora 
engångsuppdrag, som till exempel bevakningen 
under svenska ordförandeskapet i EU. Detta var 
svårt att täcka upp för under 2010, men sett i 
ett längre perspektiv fortsätter företaget att växa 
starkt.

Trots detta blev omsättningen i nivå med 2009 
och antalet anställda ökade då flera nya uppdrag 
påbörjades under hösten. Affärsområdet Energi 
var det som växte mest under året. Avtalet med 
att bevaka Ringhals kärnkraftverk förlängdes 
med ytterligare fem år och i september tog 
Svensk BevakningsTjänst även över bevakningen 
på Oskarshamns kärnkraftverk. Uppdraget inne-
bar att 150 nya medarbetare anställdes. Antalet 
anställda i bolaget har därmed passerat 2 000.

Svensk BevakningsTjänst gjorde inga förvärv 
under 2010, men ökade sin närvaro på flera 

orter. I Ystad och Trelleborg stärkte bolaget sina 
befintliga positioner. Ny verksamhet etablerades 
i Ängelholm, Mjölby och Oskarshamn. 

Över 100 av företagets gruppledare genomgick 
ett utbildningsprogram för att vidareutveckla 
sig inom bland annat ledarskap, ekonomi och 
arbetsmiljö.

Marknadsläget 2010
Det rådde en stor prispress på marknaden under 
året, vilket är naturligt när volymerna sjunker 
samtidigt som bolagen i branschen vill fortsätta 
växa. Det ledde till en starkare konkurrens om 
uppdragen. 

Inför 2011
Tilltron till 2011 är god. Grunden är lagd under 
2010 med flera kontrakt som träder i kraft under 
kommande år, medan utdelningen från de inves-
teringar som gjorts i affärsområdet Energi kom-
mer att stärka bolagets resultat. Såväl tillväxt 
som lönsamhet beräknas öka. 

Försäljningsorganisationen kommer att vässas 
och företaget planerar att fortsätta stärka sina 
positioner i mellersta och södra Sverige.

Ett tufft år med hård prispress i lågkonjunkturens spår har 
präglat bevakningsbranschen. Svensk BevakningsTjänst 
fortsatte dock att stärka sina positioner på flera orter, inte 
minst inom affärsområdet Energi.

F

Stark tillväxt inom Energi

5352

Fakta Svensk BevakningsTjänst
Svensk BevakningsTjänst har ingått i Axel Johnson-koncernen sedan 1999, 
då Novax blev delägare i bolaget. Under 2005 blev Novax huvudägare 
och sedan 2006 är Axel Johnson AB ensam ägare.

I dag är Svensk BevakningsTjänst Sveriges tredje största bevaknings-
bolag, med 2 008 anställda (inklusive behovsanställda). Bolaget är upp-
delat i sju regioner som tillsammans har 22 platskontor ute i landet. Det är 
indelat i sex affärsområden: stationär bevakning, ronderande bevakning, 
larmcentralstjänster, skydd & analys, parkeringsövervakning och energi.

Anders Lönnebo, vd för Svensk BevakningsTjänst

Bäst i  
branschen

Svensk BevakningsTjänst tog hem  
Security Awards pris som Årets bevak-

ningsföretag. Tävlingen premierar  
företag som utmärkt sig med  
nyskapande, konstruktiva och  

framgångsrika lösningar.

1 158
samtal per dygn tar  

Svensk BevakningsTjänsts  
larmcentraler emot. 

Mervärt
är ett projektsamarbete  

mellan Svensk BevakningsTjänst, Stor-
stockholms brandförsvar och RFSL  

vad gäller gemensamma utbildnings- 
insatser för att främja likabehandling  

och motverka diskriminering. 
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11:53
Martin, en av Svensk BevakningsTjänsts 
säkerhetsvakter vid Ringhals kärnkraftverk 
i Varberg, är på väg att avlösa en kollega. 
I bakgrunden ses Ringhals 1 och 2, två av 
Ringhals fyra reaktorer.

11:41
Säkerhetsvakterna Cleyton 
och Martin kontrollerar ett 
fordon.

07:23
Ismolorp ercilit ute commy nibh euisim do-
lorer sequati onulputat ad minim inim ing ex 
eugiam nonullan henim dolore velesequis ad10:25

Säkerhet är A och O på Ringhals kärnkraft-
verk. Manuel från Svensk BevakningsTjänst, 
kontrollerar en inpasserande.

10:40
Josefin arbetar vid Ringhals  
kärnkraftverks säkerhetskontroll.

10:45
En av Ringhals 
anställda passerar 
genom bombsniff-
maskinen Sentinell.
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Styrelse &  
koncernledning
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Marcus storch
Alexandra Mörner

Antonia Ax:son Johnson

göran ennerfelt

Anders dahlvig

Rasmus tallén

ej med på bilden: gunnel tegnér 
och Anne-Marie Persson.
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AntOnIA Ax:sOn JOhnsOn
Ordförande sedan 1982
Antonia är även styrelseordförande i Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Hon är 
ledamot av styrelsen i AxFast AB, Axfood AB, 
Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse 
för Allmännyttiga Ändamål, Mekonomen AB, 
Nordstjernan AB, NCC AB, med flera. Antonia 
är också första vice ordförande i kommunstyrel-
sen i Upplands Väsby. 

göRAn enneRFelt
Vice ordförande sedan 2007  
och ledamot av styrelsen sedan 1975
Göran är även vd i Axel Johnson Holding AB. 
Han är styrelseordförande i AxFast AB och 
amerikanska Axel Johnson Inc., samt ledamot 
av styrelsen i Svenska Handelsbanken AB, 
Internationella Handelskammaren och i flera 
andra organisationer inom näringslivet. Göran 
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.

MARcus stORch
Vice ordförande och ledamot  
av styrelsen sedan 1997
Marcus är ordförande i Nobelstiftelsen och 
stiftelsen Min Stora Dag samt vice ordförande 
i Axfood AB och Mekonomen AB. Han är 
ledamot i styrelserna Nordstjernan AB, NCC AB 
samt  Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien. Marcus var 
tidigare vd och koncernchef i AGA AB. 

AlexAndRA MöRneR
Ledamot av styrelsen sedan 2005
Alexandra är även styrelseordförande i Antonia 
Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveck-
ling samt styrelseledamot i Konstfack. Alexandra 
var tidigare chef för Axstores Butikskedjor och 
dessförinnan Investment Manager på Novax AB. 

AndeRs dAhlvIg
Ledamot av styrelsen sedan 2010
Anders är också styrelseordförande i New 
Wave Group och ledamot av styrelsen i H&M, 
Oriflame samt i det brittiska bolaget Kingfisher. 
Under tio år, fram till 2009, var Anders vd och 
koncernchef för IKEA.

ledamöter utsedda av  
arbetstagarorganisationer:
RAsMus tAllén
Ledamot av styrelsen sedan 2000
Rasmus är anställd i Servera R&S AB och 
arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas 
förbund.

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

Ann-MARIe PeRssOn
Ledamot av styrelsen sedan 2006
Ann-Marie är anställd i Servera R&S AB och 
arbetstagarrepresentant för Unionen.

suppleanter: 
ulF Yngveus
Styrelsesuppleant sedan 2010
Ulf är anställd i Åhléns AB och arbetstagar-
representant för Unionen.

lIlIAn MåRelIus
Styrelsesuppleant sedan 2003
Lilian är anställd i Åhléns AB och arbetstagar-
representant för Handelsanställdas förbund.

MARkus JOnssOn
Styrelsesuppleant sedan 2010
Markus är anställd i Servera R&S AB och 
arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas 
förbund.

FRedRIk PeRssOn
Vd och koncernchef
Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan 
i Stockholm. Tidigare var Fredrik analyschef på 
Aros Securities och han har 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 Servera, 
Svensk BevakningsTjänst, Axstores, Mekonomen 
och Axfood. Vice ordförande i Svensk Handel, 
ledamot av styrelsen i Axel Johnson Internatio-
nal, Novax, AxFast, Svenskt Näringsliv, Svenska 
Handelsbanken Regionbanken Stockholm samt 
Lancelot Asset Management.

PAul schROttI
Vice vd
Paul Schrotti började på Axel Johnson 2010. 
Innan Paul kom till Axel Johnson var han partner 
på riskkapitalbolaget EQT. Dessförinnan har 
han varit verksam inom bland annat KPMG, 
Electrolux och IKEA. Paul är jurist från Uppsala 
Universitet och University of Minnesota Law 
School.
styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axel 
Johnson International och Novax. Ledamot av 
styrelsen i Servera, Svensk BevakningsTjänst  
och Axstores.

cAROlIne BeRg
Direktör Human Resources och Kommunikation
Caroline Berg har en B.A. från Middlebury  
College i USA och 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 1990-talet, och har arbetat på 
Axel Johnson AB sedan 2005. 
styrelseuppdrag: Ledamot av styrelsen i Axel 
Johnson Inc., USA, Axel Johnson International, 
Servera, Axstores samt i SOS Barnbyar. 

Fredrik Persson, vd och koncernchef, Axel Johnson AB, Paul schrotti, vice vd, Axel Johnson AB, caroline Berg, direktör human resources  
och kommunikation, Axel Johnson AB, Johan Fant, cfo, Axel Johnson AB fr.o.m. mars 2011, 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 Axstores AB.

Styrelse och ledning

Fredrik Persson

caroline Berg

Paul schrotti

Styrelse

Affärsledning

Ledning
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Siffror



SiffrorSiffror

Belopp i Mkr 2010 2009 2008 2007 2006

Nettoomsättning 20 899 20 073 19 881 19 557 18 467

Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar 1 306 1 291 1 393 1 500 1 377

Resultat efter finansnetto 1 002 916 909 1 314 1 087

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

Balansomslutning 11 090 10 426 10 738 9 440 8 795

Sysselsatt kapital 7 461 7 173 7 304 6 323 5 474

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 14,1 13,2 14,2 23,0 20,4

Eget kapital 6 518 6 258 5 894 5 573 4 721

Soliditet (%) 59,6 60,8 55,7 60,0 54,4

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0 0 0 0 0

Kassaflöde efter investeringar 284 1 022 81 1 466 316

Genomsnittligt antal årsanställda 8 804 8 595 8 415 7 740 7 222

Belopp i Mkr 2010 2009

Nettoomsättning 20 899 20 073

Kostnad för sålda varor −15 496 −14 935

Bruttoresultat 5 403 5 138

 

Försäljningskostnader −4 099 −3 891

Administrationskostnader −960 −882

Andelar i intresseföretags resultat 543 459

Övriga rörelseintäkter 98 106

Övriga rörelsekostnader −14 −16

Rörelseresultat 971 914

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 42 13

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 23 28

Räntekostnader och liknande resultatposter −34 −39

Resultat före skatt 1 002 916

Skatt på årets resultat −333 −312

Minoritetens andel i årets resultat −19 −3

Årets resultat 650 601

Koncernens resultaträkningFlerårsöversikt
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Koncernens kassaflödesanalysKoncernens balansräkning
Belopp i Mkr 2010–12–31 2009–12–31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 769 756

Materiella anläggningstillgångar 1 041 923

Finansiella anläggningstillgångar 1 494 1 382

Omsättningstillgångar

Varulager m m 2 584 2 340

Kortfristiga fordringar 2 479 2 156

Kortfristiga placeringar 1 880 2 001

Kassa och bank 843 868

Summa tillgångar 11 090 10 426

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6 518 6 258

Minoritetsintresse 97 83

Avsättningar 358 361

Långfristiga skulder 159 290

Kortfristiga skulder 3 958 3 434

Summa eget kapital och skulder 11 090 10 426

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Summa ställda säkerheter 1 740 1 722

Summa ansvarsförbindelser 64 71

Belopp i Mkr 2010–12–31 2009–12–31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 002 916

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 184 236

1 186 1 152

Betald skatt −130 −167

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 056 985

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager −192 79

Förändring rörelsefordringar −309 265

Förändring rörelseskulder 330 −71

Kassaflöde från den löpande verksamheten 885 1 258

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag −183 −2

Avyttring av dotterföretag 5 3

Förvärv av rörelsegren −34 −13

Förändring immateriella anläggningstillgångar −54 −22

Förändring materiella anläggningstillgångar −284 −236

Förändring finansiella tillgångar −51 34

Kassaflöde från investeringsverksamheten −601 −236

Finansieringsverksamheten

Förändring låneskulder −113 −498

Utbetald utdelning −152 −4

Lämnade koncernbidrag −130 −217

Kassaflöde från finansieringsverksamheten −395 −719

Årets kassaflöde −111 303

Likvida medel vid årets början 2 869 2 569

Kursdifferens i likvida medel −36 −3

Likvida medel vid årets slut 2 722 2 869
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Axel Johnson
Gruppen
Axel Johnson AB AxFast ABAxel Johnson Inc.

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.

Uppdragsgivare Axel Johnson AB, Kommunikationsdirektör Caroline Berg, Projektledare Sofia Gustafsson. Produktion Spoon Publishing AB,  
Redaktör Åsa Lovell, Art director Vidar Hekkelstrand, Designer Johan Mogren, Foto Peter Cederling. Tryck Fälth & Hässler Papper Munken Polar.

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

Nordstjernan AB
Nordstjernan är ett investeringsföretag, 
som genom aktivt ägande i nordiska 
företag ska skapa värdetillväxt. 
Investeringarna ska vara långsiktiga. 
Nordstjernan är huvudägare i bland 
annat NCC, Ramirent, Ekornes, KMT 
Waterjet, Rosti, Etac, Salcomp och 
Exel Composites samt stor aktieägare i 
bland annat Active Biotech, Nobia och 
Välinge. 
Axel Johnson Gruppens ägarandel i 
Nordstjernan uppgår till sex procent.

Bygger och utvecklar verksamheter inom 
handel och tjänster.

Axel Johnson International
Teknikhandelskoncern med fokus på 
industriprodukter i Europa.

Axfood
Ett av Nordens största börsnoterade bolag 
inom dagligvaruhandel.

Axstores
Ett av Nordens ledande detaljhandels-
företag med varuhus och butiker inom 
skönhet, hem och mode.

Mekonomen
Skandinaviens ledande bildelskedja, 
noterad på Stockholmsbörsen.

Novax
Utvecklar och investerar i tillväxtföretag.

Servera
Ledande grossist och specialist inom 
restaurang och storkök.

Svensk BevakningsTjänst
Erbjuder kompletta säkerhetslösningar  
för företag och privatpersoner.

Produkter och tjänster inom energi och 
miljö i Nordamerika.

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

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

Kinetico Incorporated
Produktion och försäljning av 
vattenreningsprodukter.

NewtrAx
NewtrAx investerar i och utvecklar 
tillväxtbolag.
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Anställda vid det nyförvärvade bolaget  
Nya Asfalt asfalterar en väg i Malmö.  
Asfalten kommer från Nynäs Petroleum. 

Axel Ax:son Johnson, även 
kallad Generalkonsuln, tar över 
företaget när hans far avlider. 

Arbetarna på det krisdrabbade Avesta Jern-
verk får behålla sina jobb när  
A. Johnson & Co. går in som delägare. Tolv 
år senare blir A. Johnson & Co. helägare. 

1929

1910

1883

Oljemålning av ångfartyget 
Annie Thérèse, döpt efter 
grundarens hustru. Fartyget 
blir rederiets första och 
grunden till Johnson Line 
läggs.

Skandinaviens första oljeraf-
fenaderi, Nynäs Petroleum, står 
färdigt i Nynäshamn för att förse 
Nordstjernans fartyg med diesel, 
men tillverkar även bensin, foto-
gen, olja och asfalt.

A. Johnson & Co. flyttar 
huvudkontoret till Stureplan i 
Stockholm.

När Generalkonsuln avlider tar Axel Ax:son 
Johnson, även kallad Bergsingenjören, över 
som koncernchef i Nordstjernan och i han-
delsbolaget A. Johnson & Co. Sammantaget 
består imperiet nu av fler än 100 bolag.

Nordstjernans MS Suecia får stor 
uppmärksamhet när det som första 
oceangående fartyg utrustas med 
ställbara KaMeWa-propellrar från 
Karlstads Mekaniska Werkstad.

Arbetare på Kallvalsverket i Avesta 
framställer rostfri, kallvalsad plåt, 
som bland annat används till att 
producera rostfria diskbänkar. 

Propellern till fartyget Suecia är 
färdigtillverkad på Karlstad Mekaniska 
Werkstad. A. Johnson & Co. köpte 
bolaget 1936 för att säkra efterfrågan 
på stål från Avesta Jernverk.

1890

19281919

1958

1944

1955

1937

Annie Thérèse, rederiaktiebolaget Nordstjernans 
första fartyg, ligger förtöjd i hamnen i engelska 
Hull efter en av sina många kol- och trätransporter 
över Nordsjön. 

1890

Den 29-åriga sadelmakarsonen och handelsbokhål-
laren Axel Johnson stoltserar framför sin nyöppnade 
handelsagentur A. Johnson & Co. på Lilla Nygatan i 
Stockholm.

1873
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Göran Ennerfelt ersätter Axel Ax:son Johnson 
som vd och koncernchef i A. Johnson & Co.

Antonia Ax:son Johnson blir styresle-
ordförande i A. Johnson & Co.

Produktionen av stål går 
åter på högvarv på Avesta 
Jernverk efter stålkrisen i 
början av 1970-talet.

Amerikanska Axel Johnson 
Inc. köper oljeföretaget 
Sprague, som bland annat 
äger återförsäljaren Petro i 
Providence, Rhode Island.

Svensk BevakningsTjänst blir en 
del av Axel Johnson-koncernen 
när det nystartade Novax går in 
som delägare. 

Willys blir en rikstäckande kedja 
och ingår i Axfood – en koncern 
skapad år 2000 genom samman-
slagningar av Hemköpskedjan, 
Dagab och D-gruppen.

Axel Johnson blir  
huvudägare i Mekonomen.

Jakob Tripolitis på Åhléns City  
i Malmö är en av 17 000 anställda 
inom Axel Johnson-koncernen.Antonia Ax:son Johnson inviger Hemköp i Mora. 

Julhandel på Åhléns, som efter en omstrukturering 
av Saba Gruppen blir en renodlad varuhuskedja.

1979 1982

1977

1972

1999

2000

2006

2010
1989

1995Dagab är ett av bolagen i Saba Gruppen som som för-
värvas 1988. Koncernen byter nu namn till Axel Johnson 
AB och en ny era tar vid.

Elever tar för sig av mat 
levererad av Servera, som 
bildades genom ett samman-
gående av Dagab Storkök 
och KF:s grossistverksamhet. 
Offentliga kunder som till ex-
empel skolor och sjukhus står 
för en stor del av Serveras 
omsättning.

1988

1994
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Axel Johnson AB
Box 26008 (Villagatan 6)
100 41 Stockholm
Tel: 08-701 61 00        
Fax: 08-21 30 26 
www.axeljohnson.se 




