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1910 Generalkonsuln tar över 
Axel Johnson avlider och hans äldste son 
Axel Ax:son Johnson, även kallad General-
konsuln, tar över. 

1925 en modern flotta
Johnsonlinjen har världens första 
dieseldrivna oceanflotta. 

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

1873 axel johnson Grundas
Sadelmakarsonen och handelsbokhållaren  
Axel Johnson grundar A. Johnson & Co, en 
agentur- och kommissionsaffär på Lilla Nygatan 
i Stockholm.

1890 rederiaktiebolaGet nordstjernan Grundas
Ångfartyget Annie Thérèse, döpt efter grundarens hustru, 
blir rederiets första fartyg. Grunden till Johnson Line läggs.

1928 oljeraffinaderi och väGbolaG
Axel Ax:son Johnson bygger Skandinaviens 
första oljeraffinaderi i Nynäshamn för att förse 
fartygen med diesel. Asfalt- och vägbolag för-
värvas för att tillvarata nya affärsmöjligheter.

1937 nya uppköp
En serie verkstads- 
företag köps, däribland 
Karlstads Mekaniska 
Werkstad.

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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Fingertop  pskänsla

Under en eftermiddagslång karriär som modell hemma 
på Lövsta reflekterar Antonia Ax:son Johnson över det 
dagsfärska, trendsäkra och kvicka mot en bakgrund av 
tradition och långsiktighet, tilltro och byggande. 
foto: anton renborg  stylist: Daniela Sylvan tellanDer  

Antonia bär en korallfärgad blus 
och en rosa topp samt armband och 
halsband från  Filippa K:s vårkollek-
tion 2012. Make up från Kicks.

ägarorD
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Om du går tillbaka 30 år i tiden, 
hur såg framtiden ut då?

Att gå tillbaka till det tidiga 
1980-talet och läsa de handels-
scenarier vi då skrev när vi 
tänkte strategiskt om familje-
företagets framtid är en spän-
nande övning. 

Jag hade nyligen, som den 
fjärde generationen, tagit över 
ordförandeskapet i Axel Johnson 
efter min far. Jag ville utveckla 
och förnya företaget över 
tiden men var också besjälad 
av visdomsorden från tidigare 
generationer om en långsiktig 
kreativitet, ett systematiskt 
byggande av goda affärer och en 
tilltro till människors drivkrafter 
och engagemang. 

I framtidsdrömmarna fanns 
”handelshuset”; köpmanna-
skapet och ett närmande till 
konsumenterna med deras för-
väntningar och krav. Så här skrev 
jag till exempel 1988:

”Klockan är åtta en oktober-
morgon i framtiden. Under de 
senaste åren har många familjer 
och unga flyttat tillbaka till inner-
staden, där det nya boendet med 
inglasade terrasser, små hemmaod-
lingar, barnvänliga grönområden 
och trädgårdar, snabba transporter 
på de nya trafiklederna och så 
en färgstark, växande och livfull 
stadskärna, har ändrat stadens 
karaktär. 

Innan jag går hemifrån knap-
par jag in dagens beställning till 
shoppingcentret på stortelefonen. 
Färska grönsaker, groddar, frön och 
frukter, nybakat bröd och kvällens 
middag levereras till min dörr 
framåt kvällen. På varudeklaratio-
nerna kan man numera läsa från 
vilken gård och vilket land varorna 
kommer och även det exakta varu-
innehållet. 

Min lilla eldrivna citybil i 
lättplast är snabb och tyst. Den 
här senaste cabriolet-modellen är 
kanske lite oväntad för en äldre 
dam men den är vacker, snabb och 
tyst som en puma.”

Så rätt jag hade och så fel … Jag 
minns att de som läste scenariot 
skrattade högt och tyckte att jag 
var helt orealistisk. I snabb-

köpens tid var hemleveranser 
en utopi! Men så är det. Å ena 
sidan har vi svårt att tänka helt 
fritt. Å andra sidan kan vi inte 
ens fantisera om de verkligt 
stora paradigmskiftena, som 
Berlinmurens fall, perestrojka, 
internet, mobiltelefoni. Eller den 
11 september och den arabiska 
våren. Alla överraskningar, även 
för de mest eftertänksamma och 
insatta. 

Vilken takt och karaktär 
kommer förändringarna att ha 
framöver?

Min tro är att affärsvärlden 
kommer att fortsätta att präglas 
av kortsiktighet och ekonomisk 
och politisk volatilitet. Behovet 
av starka ägare, som lever och 
verkar i och för företagen, kom-
mer att bli allt större. 

Ägare som står för en lång-
siktig grund, en riktning och 
mening. Informationsflöden, 
kunskapsflöden, finansiella 
flöden, trendflöden fortsätter att 
röra sig i förvirrande mönster. 
Stabiliteten och trovärdigheten 
är något vi, som familjeföreta-
gare, kan iscensätta. 

Kan företag sätta trender?
Sedan många år har jag som 

familjeföretagare vägletts av en 
stark övertygelse. Jag vet att fö-
retagen har ett ansvar, inte bara 
för stabiliteten utan också som 
drivkraft till förändringar, långt 
större än någon annan institution 
eller organisation i samhället. 

Vad vi gör, varje dag, i våra 
verksamheter, påverkar männis-
kors, kunders och medarbetares 
liv. Inom Axel Johnsons företag 
möter vi över 1 miljon kunder om 
dagen. För dessa möten måste vi 
ta ansvar. 

En gång förlöjligades våra 
hållbarhetssträvanden. Nu har 
hållbarhet på ett självklart sätt 
integrerats i våra affärsstrategier. 
Ekologiskt och ekonomiskt håll-
bara lösningar präglar våra affärer. 

Och nu läser vi allt oftare att 
företag runt om i världen inte 
tänker vänta på komplicerade 
eller opålitliga, politiska beslut. 
Man gör. Och därmed sätter före-
tagen trendagendan på riktigt. 

Hur ser Axel Johnson- 
koncernen ut om 20 år?

Under hösten 2011 arbetade vi 
ännu en gång med framtidssce-
narier; en mycket svårare uppgift 
än för 30 år sedan med hänsyn 
till den politiska och finansiella 
turbulensen. 

Men i mitt scenario har några 
av världens stora problem, som 
brist på rent vatten och mega-
städer, funnit sina lösningar. Axel 
Johnson-företagen drivs nu av 
nya generationer familjeföreta-
gare, som står som garanter för 
långsiktigheten och respekten för 
affärstraditionen. Men förnyel-
sen, den ständigt pågående, har 
återigen lett till att våra handels- 
och tjänsteföretag har anpassat 
sig, bytt skepnad, utvecklats, 
testat och testar idéer. 

När jag ser tillbaka på mina 
drygt trettio år som ägare, kon-
staterar jag att verksamhetens 
innehåll och riktning har om-
vandlats helt ungefär vart tionde 
år. En imponerande föränd-
ringskraft. Korta besluts vägar, 
snabbhet och flexibilitet har styrt 
oss, och tilltro till medarbetares 
drivkrafter och energi. En an-
passning till tider och lönsamhet. 
Precis så kommer framtiden 
också att te sig. 

Året är 2032
”Spårtaxin flyter tyst fram på 

sin räls högt över den nybyggda 
shoppinggatan, där människor 
trängs mellan butikerna. Trots 
att så mycket av den traditionella 
handeln sker över nätet har den 
imponerande kompetensen inom 
områden som trender, inspiration, 
produktkunskap, styling, skräd-
deri och klok och ärlig ekonomisk 
rådgivning g jort mode-, mat-, 
heminrednings- och specialbuti-
kerna till servicedestinationer. De 
säljer tjänster som vi är beredda att 
betala för. Det är roligt, enkelt och 
inspirerande att shoppa! Recycled/
rebuilt-butikerna står för halva han-
deln på gatan och har börjat ta sig in 
i de ”konventionella” butikerna.  

Den galna tilltron till marknaden 
på 2010-talet har tonats ner. Mark-
naden kan aldrig ersätta ansvar för 
att ta hand om dem vi har omkring 
oss. Marknaden är bara en meka-
nism som – rätt strukturerad – skiljer 
de effektiva från de ineffektiva. Den 
är inte bra eller dålig. Den är. Därför 
har det blivit vårt ansvar, som 
människor och som företagare att ge 
marknaden och företagen en ”själ”, 
ett raison d’être. Det goda företaget 
är inte bara den största förändrings-
kraften i samhället, det är också det 
mest framgångsrika.”

Antonia Ax:son Johnson

5

Antonia leker med hundarna Bizzy och lisa i en 
mörkblå kappa från Filippa K:s höstkollektion 
2011 samt sjal och skor från vårkollektionen 2012.  
strumpbyxor från Åhléns.

Iklädd blå sidenbyxor från 
Wera och blå kavaj från Frk, 
som säljs på  Åhléns. sjalen 
är signerad Complement 
och koppen kommer från 
DesignTorget. 

”Modefotografen rörde sig effektivt från plats till plats. 
Han sökte nya vinklar, en oväntad rörelse. Bilderna togs 
i snabb sekvens och jag försökte följa hans anvisningar 
som en ’fashion model’. svänga med filippa K-kappan, 
kasta Complement-sjalen över axeln, dricka lättsamt ur 
koppen från Designtorget, blinka med Kicks-ögon. Enkelt 
och naturligt. Mina hundar, Bizzy och lisa, följde förundrat 
med i leken. Min store hingst, talento, tittade frågande på 
mig, som bara djur kan”.
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2011 har varit ett år av förändring, både för Axel John-
son och i vår omvärld. Redan i slutet av 2010 började 
de svenska konsumenternas försiktighet att kännas av 
i detaljhandeln. I media fortsatte man att prata om kon-
junkturuppgång efter finanskrisen, men under andra 
kvartalet 2011 stod det klart att ekonomin svängt och 
att Europa åter befann sig i ett utsatt läge. 

Trots det rådande tuffa klimatet har koncernens 
verksamheter utvecklats väl under 2011 och Axel Johnson 
har rapporterat det hittills högsta resultatet i företagets 
historia. Sex av koncernens sju verksam heter redovisar 
bättre resultat än föregående år och Axfood, Mekono-
men, Novax och Svensk BevakningsTjänst, når sina bästa 
resultat hittills. 

Vår starka finansiella ställning och vårt långsiktiga 
perspektiv har även möjliggjort för oss att trots det eko-
nomiska läget genomföra ett antal förvärv och struktur-
affärer. Mekonomen har utvecklat sin position genom 
förvärvet av norska Sørensen og Balchen. Vi har under 
året även ökat vårt ägande i Axfood till drygt 50 procent. 

I början av hösten annonserades samgåendet mellan 
Servera och Martin Olsson. Det nya bolaget, Martin & 
Servera, blir Sveriges ledande grossist till restauranger 
och storkök med en beräknad årsomsättning på cirka  
11 miljarder kronor och 2 500 anställda. 

Axel Johnson International ökade såväl omsätt-
ning som resultat mot föregående år tack vare höjd 
bruttomarginal och god kostnadskontroll. Samtliga 
verksamhetsområden förbättrade sina resultat och sju 
bolag förvärvades.

Axfoods  Hemköp, Dagab och PrisXtra förbättrade sina 
resultat medan resultatet för Axfood Närlivs och Willys 
försämrades något. Under hösten slutfördes konverte-
ringen av 43 Vi-butiker till Hemköp vilket ökat Hemköps 
marknadsnärvaro, inte minst i Stockholm. Vi är mycket 
stolta över att få dessa kunniga handlare vilket kommer 
att stärka och utveckla Hemköp. Satsningen på egna 
märkesvaror fortsatte och med rekordhöga 24,2 procent 
är Axfood bäst i branschen på EMV.  

Axstores ökade sin försäljning med sju procent till 
följd av förvärvet av den norska kosmetikkedjan Esthe-
tique. Den svenska marknaden var utmanande vilket 
ledde till ett lägre resultat än föregående år. Åhléns tog 
dock marknadsandelar inom både Mode och Hem och 
Kicks lanserade framgångsrikt EMV. 

Mekonomen har genomfört ett stort antal satsningar 
på nya områden med goda tillväxtmöjligheter såsom ma-
rin, skoter och det nya konceptet M by Mekonomen, som 
riktar sig till de kvinnliga bilägarna. Glädjande var även 
den positiva utvecklingen för Mekonomen i Danmark.

Servera ökade sin försäljning och föregående års 
 investeringar i nytt lager och affärssystem har förbätt-
rat effektiviteten vilket har haft en positiv påverkan 
på resultatet. Den 1 januari 2012 gick startskottet för 
Martin & Servera. I det nya bolaget finns gemensamma 
funktioner för inköp, it, ekonomi, HR, miljö & kvalitet 
och logistik. Varumärkena Martin Olsson och Servera 
kommer att finnas kvar som självständiga säljbolag. 

Novax har haft en hög aktivitetsnivå under året och 
förvärvade bland annat 11 procent i Medius, en leveran-
tör av it-system och stöd för förbättring av ekonomi- 
och administrativa processer. Filippa K och Educations 
Media Group (tidigare Studentum) fortsätter att 
utvecklas mycket positivt.  

Svensk BevakningsTjänst redovisade en mycket god 
försäljningsökning på nära 20 procent, främst till följd 
av framgångar inom affärsområdet Energi med kärn-
kraftverken Ringhals och Oskarshamn som kunder.

Genom våra verksamheter är vi en viktig förändrings-
kraft i samhället och vi fortsätter att tro på hållbarhet 
som nyckeln till framgångsrika affärer. Nytt för 2012 
är att vi integrerar våra nyckeltal för hållbarhet i den 
finansiella rapporteringen. Detta är ytterligare ett 
steg för att öka våra ambitioner och prestationer på 
området. Hållbarhet är och kommer att bli en alltmer 
väsentlig del av vår konkurrenskraft och strategi för att 
ha den ledande positionen på våra respektive marknader. 

När jag lyfter blicken 10 år framåt är ambitionen att 
en huvuddel av vår verksamhet ska utgöras av saker som 
vi inte gör i dag. Nya kunderbjudanden, nya tjänster, nya 
verksamheter och nya marknader. Vi har haft viljan och 
förmågan att ständigt utveckla, förändra och förbättra 
och vi har gjort det med fokus på långsiktighet och håll-
barhet. Detta är vårt sätt att bygga affärer, ett sätt som vi 
fortsätter med när vi blickar framåt. 

Mycket tyder på att 2012 kommer att bli ännu ett 
utmanande år med ekonomisk ovisshet i vår omvärld. 
På Axel Johnson kommer vi att fortsätta sträva efter 
att skapa hållbart värde för kunder, medarbetare och 
ägare. Vi står väl förberedda att möta nya utmaningar 
och att ta vara på de möjligheter som ges. 

Till alla kollegor – tack för ert engagemang och in-
satser under året. Axel Johnson-koncernens framgång 
är summan av era prestationer vilket blir särskilt tydligt 
ett år fullt av förändring. 

Fredrik Persson

Fredrik 
perssOn

»2011 – förändringsrikt år med goda resultat och större förvärv«
»Sex av kon
cernenS Sju 
verkSam
heter reDo
viSar bättre 
reSultat än 
föregåenDe 
år och ax
fooD, meko
nomen, novax 
och SvenSk 
bevakningS
tjänSt, når 
Sina bäSta 
reSultat hit
tillS.«

Omsättning 
Axel Johnson-koncernens konsoliderade 
omsättning uppgick till 29 615 Mkr (20 899). 
Omsättningen i delägda Axfood och Meko-
nomen uppgick till 34 795 Mkr (34 260)
respektive 4 140 Mkr (3 374).

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till 1 424 Mkr (971) 
och resultat efter finansnetto uppgick till 
1 451 Mkr (1 002).

Finansiell ställning 
Axel Johnson-koncernens finansiella ställning 
är fortsatt stark. Det synliga egna kapitalet 
ökade till 7 093 Mkr (6 518). De likvida medlen 
uppgick vid årsskiftet till 3 011 Mkr (2 723) 
och nettokassan uppgick till 1 052 Mkr.
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2011 i korthet

omsättning och resultat efter finansnetto 
som andel av omsättning*
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Medelantalet anställdaeget kapital

Resultat efter finansnetto som andel av omsättning* Avkastning %

soliditet %

sysselsatt kapital och avkastning*

soliditet och eget kapital* Medelantalet anställda

vDorD

* För definitioner av nyckeltal se sidan 52. 
** Axfood har konsoliderats från och med 1 november 2011.
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Vår affärsidé är att framgångsrikt 
bygga och utveckla lönsamma 
verksamheter inom handel och 
tjänster i norden och övriga 
europa för att både företag och 
människor ska växa.

våra bolag

Vi ska ha den ledande positio-
nen på våra marknader och våra 
företag ska driva och leda ut-
vecklingen inom sina branscher. 
Genom våra verksamheter vill vi 
vara en positiv förändringskraft 
i det samhälle vi är en del av.

›

›

›

›

affärsidé

vision

Vi sätter kunden främst

Vi ger frihet och ansvar till 
våra medarbetare

Vi prövar nya idéer och 
förändrar oss 

Vi bygger och utvecklar 
hållbara affärer 

attraktiva kunderbjudan-
den som skapar tillväxt och 
värden.

engagerade medarbetare 
som växer tillsammans med 
våra verksamheter.

att vi ligger i framkant och 
utvecklar våra affärer.

långsiktig konkurrenskraft 
och lönsamhet.

axel johnson  
international
Teknikhandelskoncern med 
fokus på industriprodukter i 
europa.
• AxFlow   
• AxImage 
• AxIndustries  
• AxLoad

axfood (ca 50 %*)
ett av nordens största börs-
noterade bolag inom daglig-
varuhandel.
• Willys  
• Hemköp  
• PrisXtra
• Axfood Närlivs  
• Dagab

martin & servera 
(70 %*)
ledande grossist och specialist 
inom restaurang och storkök 
med fyra affärsområden.
• Restaurangdistribution 
• Specialistföretag
• Cashar
• Restaurangtjänster

novax
Utvecklar och investerar i 
tillväxtföretag.
• DesignTorget (100 %*) 
• RCO (60 %*)
• Filippa K (55 %*) 
•  Educations Media Group 

(28 %*) 
• Medius (11%*)
• Trygga Hem (9 %*) 

svensk  
bevakningstjänst
erbjuder kompletta säkerhets- 
lösningar för företag och privat-
personer.
• Bevakning  
• Parkering 
• Larm  
• Skydd & Analys 
• Utbildning

mekonomen  
(29 %*)
skandinaviens ledande bildels-
kedja, noterad på stockholms-
börsen.
• Mekonomen Sverige 
• Mekonomen Norge  
• Sørensen og Balchen
• Mekonomen Danmark 
• Mekonomen Finland 
• Mekonomen Grossist 
• Mekonomen Fleet

axstores 
ett av nordens ledande detalj-
handelsföretag med varuhus 
och butiker inom skönhet, hem 
och mode.
• Åhléns 
• Kicks 
• Esthetique  
• Åhléns Norge 
• Lagerhaus

värderingar

Axel Johnson  
grundades 1873,  
ett familjeföretag som nu 
drivs i fjärde och femte 
generationen. Med handel 
som utgångspunkt har kon-
cernen bytt form och skep-
nad genom åren. Däremot 
har viljan och drivkraften 
att förändras i kombination 
med att vi långsiktigt byggt 
och utvecklat hållbara 
affärer varit intakt. Det har 
krävts mod och förmåga 
att söka nya idéer och om-
vandla dem till attraktiva 
erbjudanden för kunderna. 
Det är en företagstradition 
vi bygger vidare på.

Bildtext

det här är axel johnson

* siffror inom parentes anger ägarandel.

Vad vi tror på:                                      Vilket ska leda till:

Grundaren Axel Johnson.
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tillväxt

Vi har stort förtroende för våra medarbetare. De är de som har kunskapen, kom-
petensen och idéerna som utvecklar och förbättrar våra verksamheter. en av 
våra viktigaste uppgifter är att attrahera, rekrytera och utveckla de bästa med-
arbetarna och ledarna till våra organisationer, ledningsgrupper och styrelser. 

Kompetens- och ledarutveckling är en viktig del i vårt arbete med att skapa 
tillväxt och goda resultat. Vårt ledarutvecklingsprogram AxIoM riktar sig till nya och 
unga chefer i koncernens bolag.  Läs mer om AXIOM på sidorna 19–21.

Inom Axel Johnson vill vi  
bidra positivt till det sam-
hälle vi verkar i. 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 tyd-
liga krav på våra koncern-
bolag vad gäller miljö samt 
sociala och affärsetiska 
frågor. Varje bolag har egna 
strategier med mätbara 
mål inom områden som 
exempelvis miljö, mänskliga 
rättigheter och arbetsrätt. 
hållbart företagande är 
också en återkommande 
punkt på samtliga bolags 
styrelseagendor.

 Koncernens bolag har 
kommit olika långt i sitt 
arbete. För att lära av varan-
dra och utbyta erfarenheter 
träffas hållbarhetscheferna 
i koncernens bolag regel-
bundet. Mycket är gjort och 
ännu mer är på gång.  

Läs mer om vårt 
arbete med hållbarhet på 
sidan 18.

Vi anser att företags sam-
hällsansvar måste sträcka 
sig utanför den egna verk-
samheten. Vi har därför valt 
att engagera oss i projekt 
som är bra för oss och för 
samhället.  

För att bidra till att 
minska ungdomsarbetslös-
heten och utbilda framtida 
medarbetare till koncer-
nens butiker har vi startat 
ett koncerngemensamt lär-
lingsprogram enligt svensk 
handels modell lärling i 
butik. sedan starten har 
Kicks, lagerhaus, Åhléns, 
Willys, hemköp och Meko-
nomen tagit emot lärlingar 
från Farsta gymnasium i 
stockholm. 

Vi har ett långsiktigt 
samarbete med Migrations-
verket genom projektet 
Böcker till Barn i Asyl. 
sedan starten har omkring 
14 000 böcker delats ut till 
alla de barn som kommit 
till sverige för att söka 
asyl. Vi har också byggt ett 
barnrum för asylsökande 
barn vid Migrationsver-

kets enhet i Märsta och 
bygger ytterligare ett rum 
under 2012 för barnen på 
boendeenheten i Gävle. 
Rummen ska vara en plats 
för lek, vila och läsning. 

Vi stödjer också han-
delshögskolan i stockholm, 
framför allt genom vårt en-
gagemang som huvudsam-
arbetspartner till Center for 
Retailing i norrtälje, men 
också genom partnerpro-
grammet vid det traditio-
nella civilekonomprogram-
met. Med vårt engagemang 
vill vi bidra till att skolan 
kan fortsätta erbjuda en 
bra utbildning och utbilda 
framtida medarbetare till 
koncernens bolag. 

Alla bolag inom Axel 
Johnson arbetar också 
aktivt med att ta ett utökat 
samhällsansvar. Under 2011 
skänkte Axfood tillsammans 
med sina kunder 4 miljoner 
kronor till Rädda Barnen 
och Åhléns fortsatte att 
utveckla  sitt framgångsrika 
samarbete med stadsmis-
sionen och Myrorna.

hållbart 
företagande

medarbetare

Grunden till koncernens framgång 
ligger i en lönsam organisk tillväxt. 
Vi har ett långsiktigt perspektiv när 
vi bygger och utvecklar affärer, vilket 
ger våra bolag goda förutsättningar 
att växa över tid. 

en stor del av vår framtida tillväxt 
kommer ske i affärsområden som inte 
finns inom koncernen i dag. Vi arbetar 
därför kontinuerligt med att identi-
fiera och utveckla nya verksamheter 
i våra bolag, så som nya koncept, nya 
produkt- och tjänsteerbjudanden 

till befintliga kunder, expansion på 
nya marknader eller företagsför-
värv. Vi vill att alla koncernbolag ska 
överträffa sina konkurrenter i såväl 
lönsamhet som i tillväxt.

Förvärv är en viktig del av vår 
tillväxtstrategi och sedan år 2005 har 
vi inom koncernen förvärvat över 60 
bolag. De förvärv som görs kan delas 
in i tre grupper, nya koncernbolag, 
tilläggsförvärv i koncernbolagen och 
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 norden som bas. en 
stark marknadsposition och möjlighet 
att expandera är viktigt för oss och vi 
strävar alltid efter en tillräckligt stor 
ägarandel för att aktivt kunna vara med 
och påverka och utveckla verksamhe-
ten. 

Läs om skapandet av Martin & 
Servera på sidorna 24–27.

vår riktning framåt

vårt samhällsengagemang
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M
morgondagens konsumenter 
efterfrågar snälla företag och 
exklusiva varor. bara genom 
ett långsiktigt perspektiv kan 
företag rusta sig för en turbu-
lent omvärld.  tExt: marie blomgren foto: karin röSe

Konsumtionsforskaren Sofia Ulver-Sneistrup 
målar engagerat upp bilden av framtidens 
samhälle; en exploderande medelklass, ur-
banisering, fler singelhushåll, ökat åldrande, 
den okontrollerbara kunskapen via internet, 
ett mer reglerat samhälle och neokonserva-
tiva vindar. 

Det är den 17 oktober 2011 och Axel John-
son har fört samman 65 av koncernens chefer 
med några av Sveriges främsta forskare och 
trendspanare för att sia om framtiden. Men 
varför denna hype kring framtidsscenarion 
som ändå bara är kvalificerade gissningar?

– Rent biologiskt behöver du av ett utveck-
lings- och överlevnadsskäl vara intresserad av 
det som komma skall. Mer företagsmässigt 
upplever många en turbulent omvärld och för 
att inte bli sjösjuk behöver du titta på horison-
ten, säger Magnus Lindqvist, trendspanare och 
grundare av bolaget Pattern Recognition. 

– I Sverige har vi de senaste åren gått från 
en relativt skyddad verkstad till ett betydligt 
mer konkurrensutsatt näringsliv. Vi har sett 
hur stora kolosser till företag och hela bran-
scher har gått omkull, då har folk börjat förstå 
att ett sätt att skaffa sig ett immunförsvar mot 
det är att fundera mycket mer på vart saker 
är på väg.

Företagsledare planerar ofta bara för några 
få år framåt i tiden; de lägger budgetar på ett 
års sikt och strategier för tre år framåt. På 
Axel Johnsons Framtidsdag är perspektivet 
10 till 20 år framåt, och Sofia Ulver-Sneistrup 
fortsätter att skildra den verklighet som kom-
mer att råda då.

– Allt med äkthet och historia kommer att 
hyllas, familjeföretagen blir således attrak-
tiva. De filantropiska vindarna kommer att 
blåsa starkare och snällheten lyfts fram, på 
det sättet är företag som engagerar sig socialt 
helt rätt ute, säger hon. »
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... marknadschef på Åhléns. Varför tror du 
att just du fick utmärkelsen Årets bästa 
marknadschef – Mode?

– Åhléns har under det senaste året bedrivit 
ett gediget förändringsarbete som bland annat 
resulterat i en ny strategi och ett nytt reklam-
koncept. Med vårt uppdrag – att förbättra, 
förenkla och förgylla för våra kunder – i ryggen 
lät vi vår kundpanel tycka till. Resultatet visar 
att våra kunder har tidsbrist, vill bli vägledda 
och inspirerade vilket i sin tur ledde till reklam-
konceptet ”The Guide”. Vi ska vara väninnan 
med koll. 

– Utmärkelsen som sådan är med andra ord 
ett resultat av ett långsiktigt strategiarbete i 
kombination med ett genuint intresse för vad 
våra kunder tycker och önskar. Att priset baseras 
på en mätning över vilka varumärken som ökat 
mest i kännedom och preferens, till lägst kost-
nad, är självklart extra roligt då vi alltid strävar 
efter att effektivisera vårt arbete. 

Hur långt framåt planerar du i ditt arbete?
– Detaljhandeln handlar väldigt mycket om 

här och nu. Å andra sidan finns det ett stort och 

viktigt arbete i att bygga 
varumärket Åhléns på 
lång sikt. Vår utma-
ning ligger i att hela 
tiden arbeta med 
taktiska nedslag som 
samtidigt ska stärka 
bilden av Åhléns som ett 
starkt och spännande varu-
märke. För att lyckas med det 
krävs det framförhållning och en plan som är väl 
genomarbetad i hela organisationen. 

Inom marknadsföring måste du ha en 
känsla för kommande trender, hur har du 
utvecklat den?

– Jag tror att grundförutsättningen är att man 
är nyfiken och att man letar efter mönster i bete-
enden. Utöver det har jag också ett stort behov 
av att förstå hur beteenden sprids och översätts 
till trender och konsumtion. Det intressanta är 
att dessa beteenden lika gärna kan uppstå på 
en skolgård som i ett helt annat sammanhang, 
det är när de finns på båda ställena som de blir 
riktigt spännande.

På Axel Johnsons Framtidsdag samlades koncernens chefer för att 
inspireras samt diskutera och generera idéer kring framtidens utmaningar och möjlighe-
ter på teman som exempelvis ”Framtidens konsumenter och medarbetare” och ”Framtida 
 affärsmodeller”. 

FRAMTIDSDAGEN

När det gäller konsum-
tionsvanor kommer en så 
kallad ”delningskultur” att 
breda ut sig, hävdar Sofia 
Ulver-Sneistrup. Det kom-
mer att vara mer naturligt 
att dela med sig, att hyra 
saker i stället för att slänga 
och köpa nytt, samt att dela 
på ägandet av bilar eller gå 
med i bilpooler.

Hon hävdar att framti-
dens konsumenter i högre 
grad kommer att vilja sköta 
affärer sinsemellan. För att 
inte tappa mark måste före-
tagen därför skapa ett mervärde och en social 
nytta med sina produkter och tjänster. 

– Konsumenter kommer i framtiden att 
vara villiga att betala mer för att bidra till en 
god sak, säger Sofia Ulver-Sneistrup.

Hon nämner det amerikanska företaget 
Toms Shoes affärsidé ”One for one” som ett 
exempel – för varje par skor företaget säljer 
skickas ett par skor till behövande barn i 
Afrika, Sydamerika eller Asien. Intresset från 
konsumenter har varit stort och företaget har 
kunnat skänka över en miljon skor till fattiga 
barn världen över.

– Kanske vore det till och med roligare att 
betala sina p-böter om en viss procent gick till 
ett gott ändamål?

1. Ökad  
konkurrens
Med hjälp av 
något som 
heter 
hirshman 
herfindahl-
index mäter 
man konkur-
rensintensitet 
per bransch, och i ett 
snitt på 30 branscher 
i världen har UsA allra 
högst konkurrens-
intensitet. sverige i 
sin tur ligger cirka 20 
år efter. Men det här 
håller på att förändras 
och vi kommer att se 
mycket mer konkur-
rens i framtiden, vilket 
jag tycker är en väldigt 
positiv utveckling som 
innebär att företa-
gen måste nischa in 
sig mer för att locka 
kunder.

2. Fallande  
inträdesbarriärer 
Ta till exempel pu blish-
ingbranschen; förr 
krävdes det mycket 
pengar att ge sig in 
i den, men i dag kan 
du sitta själv i en käl-
lare i hägersten och 
konkurrera bra med de 
stora jättarna. Det här 
börjar vi se i flera and-
ra branscher också. 

hur ska då stora 
företag använda sig 

av det, kanske 
ska de bli mer 

en plattform 
för entre-
prenörer? 
Förtroende-

kapitalet 
finns ju i de 

stora företagen. 
skulle du köpa en 
hjärtmedicin från ett 
källarföretag i häger-
sten? Troligen inte, 
även om det kan vara 
lika bra som någon 
annan, då finns det en 
poäng att något heter 
Astra Zeneca.

3. Globalisering
 Vi tror att världen 
är mer global än vad 
den är i dag. Faktum 
är att bara 20 procent 
av världens BNP 
exporteras, endast tre 
procent av världens 
befolkning bor utanför 
landet de föddes i 
och bara fyra procent 
av alla världens 
telefonsamtal korsar 
landsgränser. Men de 
här sakerna kommer 
att växa till sig. Folk 
kommer att planera på 
ett annat sätt för att 
kunna bo, studera och 
jobba utomlands. 

tenDenSer i näringSlivet, 
enligt trenDSpanaren  

magnuS linDqviSt,  
grunDare av  

pattern recognition

hallå där,  
anna stinger ...

Som en förlängning av 
delningstrenden kom-
mer konsumenterna att 
vilja vara med och utveckla 
produkter och tjänster. 
Inte heller prissättningen 
blir företagen förunnat. 
Kunderna får redan i dag i 
allt högre utsträckning vara 
med och bestämma värdet 
på det de köper, och det här 
fenomenet kommer bara 
att öka. Skillnaden mellan 
producent och konsument 
kommer inte att vara lika 
tydlig.

– Ett nuvarande exempel är konceptet  
Group on – erbjudanden dyker upp varje dag 
i mejlen och ju fler som vill köpa varan, desto 
mer sjunker priset. Ett annat exempel är den DJ 
som lade ut musik på Itunes och lämnade priset 
upp till köparen – han fick 670 000 nedladd-
ningar och kunde skratta hela vägen till banken.

En annan trend som sprider sig är lyxkon-
sumtion. I och med att medelklassen växer 
höjs nivån hela tiden för vad som är lyx. Inte 
bara höginkomsttagare, utan alla, kommer att 
kunna unna sig fler lyxartiklar. Samtidigt är 
framtidens människa mer kosmopolitisk, hon 
uppskattar i högre grad konst, kultur och poli-
tik och är dessutom fåfäng och värdesätter stil. 

louiSe ring,  
hrDirektör, 

axfooD
– Tid kommer att vara 
en knapp resurs och vi 
måste erbjuda fler hel-
hetslösningar till våra 

kunder. De kommer 
vara mer välinforme-

rade och kunniga, 
därför är det viktigt att 

vi ger dem möjlighet 
att hitta information 
på ett lättillgängligt 
sätt, och att de får 
möta kompetenta 

medarbetare. 

eric perSSon,  
inveSteringS 

anSvarig, novax
– Vi måste särskilja 

oss från mängden, ha 
unicitet i både produk-
ter och erbjudanden, 
men inte unika på ett 
smalt sätt, det måste 

tilltala en bred mål-
grupp också. Vi måste 

skapa ett attraktivt 
sortiment.

johanneS  
reftberger,  

förSäljningS 
Direktör,  
martin &  
Servera 

– Man ska vara 
ärlig när det gäller allt 

från produkt till de 
värderingar man står 
för. Ärlighet och lite 

aggressivitet tror jag 
stenhårt på. Vi måste 
vara konsekventa och 

långsiktiga. så har  
vi jobbat de senaste 

15 åren.

gunilla Spongh, 
cfo, mekonomen

– Man måste vara 
lyhörd för vad konsu-

menten vill ha. Jag tror 
på att paketera pro-

dukt och tjänst för att 
kunna erbjuda något 

utöver det konsumen-
ten förväntar sig.  

Hur tycKEr du Att FörEtAG SKA AGErA För Att KunnA  
AttrAHErA FrAMtIdEnS KOnSuMEntEr?

3
»allt meD äkthet 

och hiStoria  
kommer att  

hyllaS, familje
företagen blir  

SåleDeS attrak
tiva. De filantro

piSka vinDarna 
kommer att blåSa 

Starkare och 
Snällheten lyftS 

fram.«

– Vi konsumenter blir konnässörer inom 
många fler områden. De mest osannolika 
varorna kan bli kultiverade. Ett nytt ord är 
”gastrosexualitet”, vilket innebär medel-
klassmän som älskar att laga mat och är noga 
med att ha ”rätt” råvaror och verktyg. Man 
ska vara autentisk och helst släpa med sig vilt 
över tröskeln till den smakfullt renoverade 
våningen i Vasastan, säger Sofia Ulver-
Sneistrup. 

I takt med att urbaniseringen ökar växer 
vårt behov av att skapa oss mindre samman-
hang i det stora. Stadsplanerare kommer att 
jobba för att vi ska kunna gå till allt, allt ska 
finnas nära. Man bygger hållbara drömkvar-
ter i stället för drömhus. Här finns också en 
stark miljömässig aspekt då vi ska kunna 
cykla till allt och på så sätt skapa grönare 
områden i storstäderna.

För att kunna ha allt i ett och samma om-
råde blir det nödvändigt med småskalighet. 
Konsumenter kommer att vilja handla i små 
butiker och av små företag. Helst ska produk-
terna vara lokalproducerade och exklusiva i 
begränsade upplagor.

– Nu har till exempel ett cykelföretag lanse-
rat en ny modell med informationen ”vi kom-
mer bara att producera 5 000 cyklar, trots stor 
efterfrågan”. Vi vill vara unika, säger Sofia 
Ulver-Sneistrup. ✪ Fo
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Aktuell: har skrivit boken Med uppdrag att växa – om ansvarsfullt företagande (Studentlitteratur). Bakgrund: Koncernchef 
för Ikea 1999–2009, jobbade inom företaget i totalt 26 år.  Ålder: 54. Bor: helsingborg. Familj: sambo och två söner. Intressen: Musik, golf, tennis, 
samhällsfrågor.

ANDERS DAHLVIG

Anders Dahlvig beskriver sig 
själv som en övertygad kapita-
list. Lika övertygad är han om 
att det är näringslivet som har 
det största ansvaret, och de 
bästa förutsättningarna, för att 
skapa välstånd och för att hitta 
lösningarna på världens stora 
utmaningar.

– Det är inget fel i att skapa 
värden för ägarna, men jag 
tycker att företag bör ha högre 
ambitioner än så.

I sin nyligen utgivna bok Med 

uppdrag att växa vill Anders 
Dahlvig, utifrån sin egen erfa-
renhet som ledare i detaljhan-
delsbranschen, visa att ansvars-
fullt företagande inte handlar 
om att företag ska sänka sina 
vinstkrav. Tvärtom går det att 
både tjäna pengar och att bidra 
till ett bättre samhälle.  

– Att ha ett gott rykte ger 
finansiella fördelar, som till 
exempel positiv mediebevak-
ning och goda relationer med 
myndigheter, vilket underlättar 

vid etablering. Men den vikti-
gaste fördelen är vad företagets 
ambition har för effekt för att få 
medarbetarna att vilja göra sitt 
bästa, säger han. 

Anders Dahlvig säger att de 
flesta människor vill att deras 
arbete ska skapa något av be-
stående mening och göra gott 
för andra. En social ambition är 
därför en klar konkurrensfördel, 
inte bara för att locka kunder 
utan också när det gäller att att-
rahera den bästa kompetensen.

Hans definition av en social 
ambition inbegriper ett hänsyns-
tagande till ägare, medarbetare, 
kunder, leverantörer och samhäl-
let i stort, samt på högre nivå att 
bidra till att minska fattigdom 
och miljöförstörelse. ”Kruxet”, 
som han säger, är att bevisa 
vinsterna. Att sänka företagets 
energianvändning, effektivisera 
transporter och dra ner på af-
färsresor, sänker både kostnader 
och miljöpåverkan, medan andra 
åtgärder initialt kan behöva kosta 

Hans erfarenheter blev till en bok om 
att det går att göra världen lite bättre 
samtidigt som företaget ökar sin vinst. 
Långsiktighet och starka ägare ger klara 
fördelar, menar Anders Dahlvig, Axel 
Johnsons tillika Axstores styrelseledamot. 
tExt: Stina gerharDt foto: aDam haglunD

Anders Dahlvig  tar sig an  
styrelseuppdrag för bolag 
som tar ansvar. han sitter 
bland annat i Axstores sty-
relse och syns här på Åhléns 
i hemstaden helsingborg.Social 

ambition 
lönar sig 

»
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HållbarHet inom axel JoHnson
Axel Johnsons arbete med hållbar-
het ska vara fokuserat på några få 
men tydliga områden där koncer-
nen har sina största möjligheter och 
risker.  Det ska vara praktiskt och 
resultatinriktat i den dagliga verk-

samheten och framför allt drivet av 
kund- och affärsnyttan. 

Under 2011 har fokus varit  på 
transporter, energieffektivisering, 
avfall och utveckling av hållbarare 
produkter och tjänster.

Alla koncernbolag har en ansvarig 
för hållbarhetsfrågor i ledningen eller 
direkt rapporterande till lednings-
gruppen, en hållbarhetsstrategi med 
mätbara mål samt hållbart företagan-
de på styrelseagendan en gång per år. 

Under 2012 integreras även  
nyckeltal för hållbarhet i den lö-
pande finansiella rapporteringen.

Varje bolag arbetar med att 
erbjuda hållbara produkter och 
tjänster. 

Axfood lanserade 
2011 sortimentet 
Garant Såklart, en 
serie kroppsvårds- 
och rengörings-
produkter som är 
klimatkompense-
rade, allergimärkta 
och miljömärkta. 
Såklart säljs på  
Willys, Willys 
hemma, Hemköp, 
Tempo, Handlarn 
och PrisXtra.

Under 2011 ökade 
Martin & Servera 
försäljningen av 
ekologiska produkter 
med 30 procent. Med 
1 400 ekologiska 
produkter har före-
taget marknadens 
bredaste sortiment 
för restauranger och 
storkök.

Vart femte sålt 
plagg på Åhléns 
dammode var 2011 
"Bra Val", Åhléns 
sortiment för varor 
som tar extra hän-
syn till  människor 
och miljö. 

en slant, som att till exempel 
investera i förnybar energi. Efter-
som potentiella extra kostnader 
först på längre sikt ger avkastning 
i form av mer lojala medarbetare, 
kunder och samarbetspartners, 
krävs ett tidsperspektiv som inte 
alla företag har. 

– Familjeföretag som ex-
empelvis Axel Johnson har ett 
långsiktigt perspektiv och kan 
själva bestämma vad de tycker är 
viktigt, till skillnad från företag 
där första prioritet är att jacka 
upp börskurserna på kort sikt och 
där ett långsiktigt agerande inte 
belönas, säger han.

Långsiktighet är en av de egen-
skaper han anser utmärker ett 
företag som har möjligheten att 
förena de två målen att göra vinst 
och förbättra världen. Och även 
ledarskapet tillskriver han en sär-
skild betydelse – företagens vd:ar 
måste fungera som förebilder.

– De måste vara levande ex-

empel på värderingarna i allt de 
gör, det är något som aldrig går 
att delegera bort eller kompro-
missa med.

Anders Dahlvig går så långt att 
han säger att chefer med dåliga 
resultat och goda värderingar bör 
få en andra chans, men chefer 
med dåliga värderingar och goda 
resultat bör lämna företaget.

– Det är först då man visar 
vilken vikt man fäster vid företa-
gets kultur. 

Anders Dahlvigs erfarenhe-
ter kommer främst från hans 
tid som koncernchef för Ikea 
mellan 1999 och 2009. När han 
lämnade rollen var det för att ge 
plats åt nya idéer och få mer tid 
för familjen, men också för att 
dela med sig av sina lärdomar till 
fler företag, bland annat genom 
styrelseuppdrag i ett antal bolag. 
Att de delar hans värderingar 
och har förutsättningar för ett 

ansvarsfullt företagande är 
viktigt. 

– Jag har valt att engagera mig i 
företag som har det gemensamt. 
Till exempel Axel Johnson, som 
har starka ägare och en tydlig 
social ambition.

Han håller också föreläsningar 
för andra chefer. För trots att 
allt fler företag fått upp ögonen 
för vikten av samhälls- och 
miljöengagemang oroas han 
av den ökande klyftan mellan 
näringslivets och allmänhetens 
värderingar. 

– Intresset för miljö- och 
rättvisefrågor har ökat i samhäl-
let de senaste årtiondena. Och 
därmed också förväntningarna 
på näringslivet. Men företagen 
har inte gjort samma förflytt-
ning. Många ser fortfarande en 
intressekonflikt mellan att tjäna 
pengar och att göra gott.

Anders Dahlvig utesluter inte 
att regleringar är en väg till ett  

 
mer ansvarstagande näringsliv. 

– Det är ibland en nödvän-
dighet, som efter bankkrisen 
i USA som var ett resultat av 
ansvarslöshet. Och det kommer 
ständigt utspel i näringslivet som 
tyder på frustration, ett exem-
pel är kvotering av kvinnor till 
bolagsstyrelser. Men det bästa är 
förstås när företagen själva sätter 
sig i förarsätet. ✪

»FamiljeFöretag 
som exempelvis  

axel johnson har 
ett långsiktigt 

perspektiv  
och kan själva 

bestämma vad de 
tycker är viktigt.«

En bra ledare är duktig på att ta tillvara  
medarbetarnas kompetens och behålla  
affärsperspektivet. Genom Axel Johnsons 
ledarutvecklingsprogram AXIOM utvecklas 
chefer och företag i symbios. 
TexT: stina gerhardt illusTraTion: jennie arvenäs

en tuff 
utmaning
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Pål Kårfalk är nytillträdd försäljningschef  på DesignTorget och tidigare försäljnings- och marknadschef  
på Mekonomen Fleet.

Konkurrens om kompetensen pekas ofta ut 
som en av de största utmaningarna för före-
tag, inte minst med omfattande pensions-
avgångar i sikte i det svenska arbetslivet. Pia 
Anderberg, vd på konsultföretaget SamSari 
med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling, 
anser att det ur detta perspektiv är viktigt att 
ta tillvara medarbetarnas fulla potential. Till-
sammans med Caroline Berg, Axel Johnsons 
HR direktör, har hon och kollegan Christian 
Larsson utvecklat Axel Johnsons ledarutveck-
lingsprogram AXIOM med just detta syfte. 
Det arbetssätt som Pia Anderberg föresprå-
kar och som AXIOM-programmet bygger på 
är att ställa chefer inför några av de tuffaste 
utmaningarna i deras karriär.

– Det är ett sätt att jobba med ledarskap 
som är baserat på en tro på människorna i 
bolaget.

Synsättet hon beskriver är en betydelsefull 
del i så kallad Business Driven Action Lear-
ning, som ligger till grund för ledarskaps-
utveckling i företag världen över. 

– Business Driven Action Learning handlar 
om att man identifierar reella strategiska 
utmaningar inom företaget. Deltagarna, 
ofta chefer med koncernledningspotential, 
arbetar sedan med utmaningarna i team. 
 Parallellt utvecklar de sitt eget ledarskap, 
säger Pia Anderberg.

• AxIoM är Axel 
Johnsons ledarutveck-
lingsprogram för nya 
och unga chefer och 
specialister. Program-
met består av ledarut-

veckling, strategi och 
finans, teamutveckling 
och presentations-
teknik och pågår från 
oktober till och med  
februari varje år. 

• AXIOM är utvecklat 
exklusivt för Axel 
Johnson-koncernen. 
Kunskapsgivare är 
både interna och 
externa personer. 

• Varje år deltar 15-20 
personer i programmet. 
De arbetar i tvärfunk-
tionella grupper med 
verkliga affärsutma-
ningar. Utmaningarna 

2011 kom från Axel 
Johnson International, 
Axfood och Åhléns och 
handlade om allt från 
varuförsörjning till 
ledarskap. 

• Vid avslutningen 
presenterar grupperna 
sina lösningar för Axel 
Johnsons koncernled-
ning och bolagens 
ledningsgrupper. 

än en undervisningsmetod, betonar Pia 
Anderberg. Ett viktigt inslag är att identifiera 
vilken kunskap eller vilka erfarenheter som 
kan bidra till att lösa utmaningarna, en bety-
delsefull egenskap hos skickliga ledare. 

– Dagens ledare måste utvecklas snabbare 
än sin omvärld, som i sin tur utvecklas fortare 
och fortare. Historiskt har chefen kunnat 
sitta högt upp och bestämma hur saker och 
ting ska göras, men i dag måste en ledare i 
större utsträckning kunna inhämta och ta 
tillvara kunskap hos sina medarbetare, säger 
Christian Larsson.  

den personliga utmaning som ett Action 
Learning-baserat program innebär, sätter 
även kapaciteten på prov. Tanken är inte att 
man ska avsätta tid från sin ordinarie tjänst 
för att arbeta med affärsutmaningarna.

– På en ledande position måste man mäkta 
med det strategiska arbetet samtidigt som det 
operativa, säger Pia Anderberg.

Christian Larsson fyller i:
– Vi har haft deltagare som har sagt att de, 

trots att de har spenderat så mycket tid på 
affärsutmaningarna, har lyckats göra sitt ordi-
narie jobb samtidigt just tack vare att de har 
blivit bättre ledare. De har helt enkelt blivit 
tvingade att utveckla sitt eget ledarskap för 
att klara av den extra arbetsbördan, till exem-
pel genom att bli bättre på att delegera.

Generellt tycker Pia Anderberg att svenska 
företag inte är särskilt bra på att utnyttja 
potentialen hos sina medarbetare. Men de 
företag som väljer att arbeta med Business 
Driven Action Learning, menar hon, har en 
inställning som ger fördelar.

– Hos exempelvis Axel Johnson finns det 
trots snabb rörlighet och tuffa marginaler en 
otrolig omtanke om människan. Genom att 
arbeta med ett sådant här program visar de 
att de tror på ”sitt gäng”, sina medarbetare. 
Att de är de bästa på att lösa problem och 
implementera förändringar. ✪

Genom att cheferna arbetar i den ordinarie verksamheten med verkliga situationer och 
utmaningar, i stället för att skickas i väg på extern utbildning med hypotetiska fallstudier, blir 
utvecklingen knuten till företaget. Lösningarna på affärsutmaningarna ska dessutom visa på 
en mätbar effekt på företagets resultat, i form av till exempel ökade marginaler eller minskade 
kostnader. 

– Det är ett fokus som är viktigt att ha från början. Det som utmärker toppledare är att de 
alltid har affärsperspektivet. Utvecklingen av ledarna och utvecklingen av affären sker på det 
här viset i symbios, förklarar Christian Larsson.

Business Driven Action Learning bör dock beskrivas som en managementfilosofi snarare  

»dagens ledare 
måste utvecklas 
snabbare än sin 
omvärld, som i sin 
tur utvecklas for-
tare och fortare.«

hallå där,  
pål kårfalk …
… en av deltagarna i 
2010–2011 års upp-
laga av AXIOM. Hur 
var det att jobba en-
ligt Business driven 
Action Learning?

– Jag tycker det var 
väldigt spännande 
och lärorikt. Men det 
ställer höga krav på 
dem som är deltagare, 
eftersom man jobbar 
med en verklig affärs-
utmaning och alla som 
deltar vill prestera bra 
och har höga krav på 
sig själva. 

Vilka var de vikti-
gaste lärdomarna 
för dig under pro-
grammet?

– Jag upplevde det 
mycket positivt att ta 
del av och lära mig om 
Axel Johnsons syn på 
företagande, så som 
fokus på långsiktighet 
och hållbarhet, där 
medarbetare och kun-
der står i fokus. För 
egen del lärde jag mig 
allra mest av att jobba 
med affärsutmaning-
en tillsammans med 
en grupp helt nya kol-
legor från andra bolag 

inom Axel Johnson, 
medan själva ledar-
utvecklingsdelen var 
ett sätt att praktisera 
sådant jag egentligen 
redan kände till, men 
kanske tappat bort 
längs vägen. 

Vad var roligast?
– Det allra roligaste 

var att lära känna 
nya kollegor över 
bolagsgränserna och 
få möjligheten att 
använda sig av ett 
helt nytt nätverk inom 
koncernen. Av utbild-
ningsmomenten var 
arbetet med affärs-
utmaningen mest gi-
vande. Att arbeta med 
ett projekt inom en 
för mig sedan tidigare 
okänd bransch, be-
vakningsbranschen, 
och att arbeta i grupp 
med nya människor 
med olika bakgrund 
och kompetenser var 
mycket värdefullt. 

Vilken utmaning 
arbetade du med?

– Min utmaning 
var ett uppdrag för 
svensk Bevaknings-

Tjänst, ett strategiskt 
projekt med fokus på 
expansion av företa-
gets verksamhet. Vi 
var fem personer från 
Mekonomen, Åhléns 
och Willys som arbe-
tade med den. Det var 
givande att göra 
ett arbete 
för svensk 
Bevak-
nings-
Tjänst, 
som fak-
tiskt låg 
till grund 
för bolagets be-
slut om sin fortsatta 
expansion.

Hur har du vuxit 
som ledare tack 
vare programmet?

– Jag har lärt mig 
och blivit påmind om 
vikten av att vara en 
coachande ledare 
snarare än att ge alla 
svar från början. Det 
ger bättre effekt och 
leder till betydligt 
bättre resultat. Det 
har också varit lärorikt 
att arbeta med en 
affärsutmaning inom 
ett område man inte 

känner till; att börja 
om från början, slänga 
upp alla kriterier i luf-
ten och få många nya 
infallsvinklar. Jag tror 
man kan få inspiration 
från det i det dagliga 
arbetet. Jag ser också 

nya möjligheter 
att i framti-

den vända 
mig till 
personer 
i andra 
bolag 

inom 
koncernen 

för att lösa olika 
frågor. 

du bytte nyli-
gen jobb inom 
koncernen, från 
Mekonomen till 
designtorget. Vil-
ken inverkan hade 
AXIOM på ditt val av 
ny arbetsplats?

– Det påverkade inte 
min vilja att byta jobb, 
men när jag var redo 
att ta nästa steg i kar-
riären så var det själv-
klart att undersöka 
möjligheterna för det 
inom Axel Johnson-
koncernen.

kort om axiom
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Axel Johnson-koncernen är verksam 
i fjärde och femte generationerna. 
Antonia  Ax:son Johnson omges här 
av döttrarna Caroline Berg, sophie 
Mörner och Alexandra Mörner,  
sonen Axel Mörner samt maken 
Göran ennerfelt.

FFamiljeägda företag är ofta en grogrund  
för innovation. Samtidigt ger långsiktighet 
och engagemang familjeföretagen en  
fördel i dåliga tider.  tExt: Stina gerharDt foto: martin aDolfSSon

Minst tre av fyra svenska företag 
är familjeföretag. Andelen beror 
på hur man definierar ett familje-
ägt företag, men tydligt är att de 
utgör en majoritet i det svenska 
näringslivet. 

– De utgör en viktig stomme 
i ekonomin, dessa uthålliga 
kapitalister som jag kallar dem, 
säger Hans Sjögren, professor i 
ekonomisk historia vid Linkö-
pings universitet.

Ändå är familjeföretagens roll 
i ekonomin fortfarande dåligt 
utforskad, menar han.

– Det finns en utbredd föreställ-
ning om att familjer kan vara 
viktiga vid grundandet av företag, 
men att ägandet sedan sprids. 
Det är inte riktigt sant. En stor 
andel av företagen fortsätter att 
vara familjeägda. I de största 
tillväxtekonomierna är de mycket 
starka, ännu mer i Asien och 
 Latinamerika än i Europa och USA. 

Först under de senaste 
årtiondena har den akademiska 

världen fått upp ögonen för hur 
såväl ägande som drift utmärker 
ett familjeägt företag, berättar 
Mattias Nordqvist, professor på 
Centre for Family Enterprise and 
Ownership (CeFEO) vid Han-
delshögskolan i 
Jönköping.

– I början 
handlade det 
mycket om 
vilka konflikter 
som kunde 
uppstå på grund 
av familjens in-
blandning. Men 
så småningom 
började man 
titta alltmer på 
de fördelar som finns, som ett 
engagerat ägande och uthållig-
het i konjunktursvängningar, 
säger han.

ceFEO är ett forskningscentrum 
helt och hållet inriktat på forsk-
ning om familjeföretag. Enligt 

Mattias Nordqvist handlar några 
av de hetaste frågorna inom 
forskningsområdet just nu om 
hur man hanterar den känslo-
mässiga aspekten, till exempel 
hur man tar tuffa beslut trots en 

känslomäs-
sig bindning 
till företaget, 
eller hur man 
behåller den 
entreprenöriel-
la förmågan. 
När det gäller 
det sistnämnda 
har Mattias 
Nordqvist i sin 
egen forsk-
ning kommit 

fram till att det inte råder något 
motsatsförhållande mellan tradi-
tionstyngt familjeföretagande och 
entreprenörskap. 

– Entreprenörskap i familje-
företag kännetecknas ofta av stor 
kunskap om en bransch där man 
har varit verksam under lång tid. 

Det skapar goda förutsättningar 
för innovation och ger möjlighet 
att vara proaktiv och agera lite 
tidigare än konkurrenterna.

nytänkandet präglas dock ofta 
av ett lite försiktigt kalkylerande 
och fokuserat risktagande, tilläg-
ger han. Samtidigt innebär det 
långsiktiga perspektivet ofta att 
familjeföretag drivs mindre av 
kvartalsresultat och har uthållig-
heten att göra investeringar som 
betalar sig i framtiden.

Långsiktighet är ett karak-
tärsdrag som även Hans Sjögren 
tillskriver familjeföretagen.  

Sitt ordval ”uthålliga kapita-
lister” motiverar han med att 
det inom Sveriges framgångsrika 
finansfamiljer ofta finns en kon-
tinuitet och ett engagemang för 
att företaget ska överleva som 
ger dem en särställning även i 
dåliga tider.

– De kan göra uppoffringar 
som att avstå från vinst och 

Det finns olika definitioner av vad som är ett familjeföretag, därför varierar också statistiken. enligt en studie från linköpings 
universitet är tre fjärdedelar av de svenska företagen familjeägda. Dessa företag står för 20 procent av BNP och 25 procent av sysselsättningen. 
studien är baserad på siffror från statistiska centralbyrån som även omfattar enmansföretag.

OLIKA DEFINITIONER

»entreprenör
Skap i familje

företag känne
tecknaS ofta av 

Stor kunSkap om 
en branSch Där 
man har varit 

verkSam unDer 
lång tiD.«

familjeföretag meD anor
Det japanska byggföretaget Kongo Gumi var världens äldsta  
familjeföretag fram till 2007 då det köptes upp av ett större 
byggföretag. Kongo Gumi startade sin verksamhet år 578 och var 
specialiserat på att bygga buddisttempel.

Sveriges äldsta familjeföretag är Bertegruppen där familjens 
ägande kan spåras tillbaka till 1569. I gruppen ingår SIA Glass, 
Berte Gård, Hallands Frökontor och BerteQvarn.

Axel Johnson grundades 1873 och är nu verksam i fjärde och femte 
generationerna.

aktieutdelningar i stället för att 
sälja. I dessa tider när allt fler 
strävar efter snabba klipp och 
höga vinster blir de viktigare än 
någonsin för landets ekonomi.

En utmaning som brukar näm-
nas i samband med familjeföre-
tagande är generationsskiften. 
Doktoranden Kajsa Haag på 
CeFEO fokuserar i sin avhand-
ling just på den här frågan.

– Jag studerar hur familjeföre-
tag kan klara balansen mellan att 
låta en ny generation ta över och 
samtidigt bevara familjeföreta-
gets kärna, där styrkan ligger, 
säger hon. Generationsväxlingar 
är en riskfaktor, men också en 
stor möjlighet till utveckling.

En av nycklarna till ett lyckat 

generationsskifte är en naturlig 
kunskapsöverföring, till följd av 
att den nya generationen tidigt 
engageras i driften av företaget. 

– När familjemedlemmar 
under sin uppväxt socialiseras in 
i företaget, skapar det ett enga-
gemang på en helt annan nivå. 
Företaget ingår i deras liv.

Det känslomässiga engage-
mang som är en naturlig följd av 
att företag och familj samexiste-
rar, skiljer familjeföretagen från 
företag med spritt ägande, anser 
Kajsa Haag.

– Företagarfamiljer värnar av 
naturliga skäl mer om företaget 
och om samhället där de verkar. 
Man väger in andra mål vid sidan 
om vinstmaximering.

Även Mattias Nordqvist näm-

ner starka värderingar som ett 
utmärkande drag hos familje-
företag. På minussidan kan 
det ibland innebära att föränd-
ringsviljan blir lidande men på 
plussidan bidrar det till en trevlig 
miljö att arbeta i samt en omsorg 
om samhället utanför företaget.

– Axel Johnson-koncernen är 
ur många aspekter ett typiskt 
 familjeföretag och tillhör dem 
som har lyckats kombinera 
långsiktighet och socialt ansvars-
tagande med dynamiskt och 
nytänkande företagande, säger 
Mattias Nordqvist. ✪
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Martin & Servera, Sveriges ledande  
grossist till restauranger och storkök, är 
resultatet av fusionen mellan familje- 
företagen Servera och Martin Olsson.  

En grundbult i fusionsarbetet har varit att 
bevara det affärsmannaskap och den  
kultur som präglat de båda bolagen.

tExt: henrik norberg foto: Samir SouDah

Dukat för  framgång
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Den första januari 2012 
gick startskottet för det 
nya företaget Martin & 
Servera efter månader av 
intensivt arbete med att 
integrera de båda famil-
jeföretagen Servera och 
Martin Olsson. Det nya 
företaget blir Sveriges 
ledande grossist till res-
tauranger och storkök.

– Fusionen innebär att 
vi får ett bredare erbjudande till marknaden 
där vi förutom att distribuera varor också 
utvecklar verksamheten med Martin Olssons 
cashar och restaurangtjänster. Samgåendet 
innebär dessutom att vi förblir ett svenskt 
familjeägt företag. Det borgar för att vi kan 
fortsätta att arbeta långsiktigt med stort fo-
kus på våra kunder och vår hemmamarknad, 
säger Christer Lind, vd för Martin & Servera. 

Servera och Martin Olsson inledde diskus-
sionerna om ett djupare samarbete under 
våren 2011. I diskussionerna vände parterna 
på varenda sten för att utröna om företagen 

passade för varandra och 
vilka mervärden en fusion 
skulle kunna resultera 
i. Enligt Christer Lind 
finns det gott om exempel 
på fusioner som har 
misslyckats. Och en av de 
viktigaste förklaringarna 
till det är att man inte har 
lyckats att förena de olika 
företagskulturerna. 

– Företagskulturen är 
grunden till framgång eller misslyckande i ett 
företags långsiktiga verksamhet. Servera och 
Martin Olsson passar som hand i handske 
för varandra. Vi delar viktiga bitar i företags-
kulturen såsom ansvarsfullt företagande där 
miljöhänsyn, kvalitet och hållbarhet är exem-
pel på viktiga hörnstenar, säger Christer Lind 
och fortsätter. 

– Dessutom är båda bolagen familjeföretag 
samt långsiktiga och har aktiva ägare. Just 
långsiktigheten skapar förutsättning för att 
vara entreprenöriell och flexibel i beslutsfat-
tandet. 

Om mjuka värden 
är en förutsätt-
ning för en lyckad 
fusion är syftet 
med fusioner och 
förvärv tillväxt 
och ökad konkur-
renskraft. Även 
här komplet-
terade de båda 
bolagen varandra. 
Servera verkade på 
tre marknader: offentliga sektorn, kontrakts-
affärer och privata enskilda restauranger. I 
segmentet enskilda restauranger har Servera 
ökat omsättningen från 0,5 miljarder kronor 
till 3,3 miljarder kronor under de senaste tio 
åren. Genom fusionen förstärks segmentet 
ytterligare, eftersom Martin Olsson har en 
mycket stark position inom enskilda restau-
ranger. 

– Sammanslagningen innebär att vi kan 
erbjuda ett bredare och djupare sortiment. 
Dessutom är Martin & Servera en tung för-
handlingspart, vilket över tiden innebär att vi 

skapar förutsättningar för att minimera pris-
höjningar från industrin, säger Christer Lind.

Fusionen öppnade även upp för möjlig-
heten att förbättra lager- och logistikhan-
tering. Det nya bolaget har koncentrerat 
lager- och logistikhanteringen till Halmstad, 
Norrköping, Västerås, Stockholm och Umeå.

– Att effektivisera lager- och logistikhante-
ringen är viktigt. Dels är det ett sätt att sänka 
kostnaderna, dels minskar vår miljöbelast-
ning. När vi byggde vårt nya centrallager i 
Halmstad sänkte vi byggnadens energiför-
brukning med 50 procent och reducerade 
antalet transporter till våra lager med drygt 
50 procent, säger Christer Lind. 

– När vi nu koncentrerar och effektiviserar 
lager- och logistikhanteringen ytterligare 
kommer vår miljöbelastning att minska ännu 
mer. 

Ansvarsfullt företagande, där miljö utgör 
en viktig del, har alltid varit en central del 
i Serveras företagskultur. Servera var tidigt 
ute med miljö- och kvalitetscertifiering och 

under 2008 införde Ser-
vera en uppförandekod. 
Syftet med koden är att 
arbeta för mänskliga rät-
tigheter, minska miljö-
belastningen, identifiera 
branschproblem samt 
ställa krav på producenter 
och leverantörer.

– Vi kommer att arbeta på precis samma 
sätt som tidigare, såväl internt som externt 
med våra leverantörer och kunder. Upp-
förandekoden har vi tagit fram i samar-
bete med våra kunder och leverantörer och 
självklart ställer vi samma krav på våra nya 
leverantörer, säger Christer Lind. 

Inköp samt lager- och logistikhantering 
bygger på effektiva it-system. När Servera 
under 2010 ersatte sitt it-system, var ett kri-
terium att det skulle vara enkelt att integrera 
andra bolag i det. Sedan januari 2012 har 
Martin & Servera ett gemensamt system. För 
att nå dit arbetade 100 medarbetare under tre 
månader med att integrera Martin Olssons 
verksamhet i Serveras it-system, vilket är en 
kort tidsperiod för en så omfattande fusion. 

när organisationen för Martin & Servera 
arbetades fram satte Christer Lind och hans 
kollegor på sig kundernas glasögon. 

– Det är inte kunderna som ska anpassa sig 

MArtIn & SErVErA 

I maj 2011 beslutade familjerna Johnson och old-
mark att fusionera Servera R&S och Martin Olsson 
för att skapa en ny svensk grossist och specialist för 
restauranger och storkök. efter att Konkurrensverket 
godkänt affären började arbetet med att fusionera de 
båda bolagen. Den 1 januari 2012 gick startskottet för 
Martin & Servera. 

Det nya bolaget, moderbolaget, Martin & Servera är 
en effektiv säljkanal och professionell affärspartner 
för leverantörer till den svenska restaurang- och stor-
köksmarknaden. I moderbolaget samlas gemensamma 
funktioner som exempelvis inköp, ekonomi, miljö & 
kvalitet, administration, it och logistik.

Verksamheten vilar på fyra ben:
Restaurangdistribution – servera, Martin olsson, 
Matsäljarna, Dahlbergs Gross, servicegruppen, strand-
bolaget, Konservkompaniet och RIAB/heselius

Cashar – Stockholm (tre enheter), Malmö och Göteborg

Specialistföretag – Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt 
och Fällmans kött

Restaurangtjänster – Guldportalen, Food spider, MoR 
online och Restaurangutbildning

Martin & Servera ägs gemensamt av Axel Johnson och familjen Oldmark. Martin Oldmark, tidigare vd för Martin Olsson,  
är styrelseordförande och Christer Lind, tidigare vd för Servera, är vd för Martin & Servera. Företaget har totalt 2 500 anställda, 35 säljanläggningar,  
13 lager och 5 cashar runt om i sverige. Bolaget förväntas nå en årsomsättning på cirka 11 miljarder kronor.

MARTIN & SERVERA

utan vi. Vi vill bevara den 
kultur och det affärsman-
naskap som finns i varje 
bolag. Det är viktiga 
anledningar till att vi be-
håller både Servera och 
Martin Olsson som va-
rumärken. För kunderna 

blir enda skillnaden att vårt erbjudande nu 
blir ännu vassare och mer heltäckande, säger 
Christer Lind.

Andra varumärken inom koncernen lever 
också vidare som tidigare, till exempel 
specialistverksamheter som Fällmans Kött, 
Grönsakshallen Sorunda och RP Frukt. De 
är kända för att erbjuda varor av hög kvalitet 
och för personalens djupa kompetens, vilket 
restauranger värdesätter. Även Martin 
Olssons cashar är mycket uppskattade av 
kunderna och samtliga fem blir kvar, tre i 
Stockholm, en i Malmö och en i Göteborg.

För att kunna erbjuda kunderna ett större 
utbud av närproducerad mat etablerar Martin 
& Servera under 2012 Grönsakshallen Sorun-
da, inklusive RP Frukt och Fällmans kött, i 
Umeå, Östersund, Nyköping och Mora. 

– Det innebär att vi totalt kommer att 
finnas på åtta platser i Sverige. Därmed kan 
vi erbjuda våra kunder ett brett sortiment 
av närproducerat som finns i Sverige, säger 
Christer Lind. ✪

Christer Lind.
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MARTIN & SERVERA 
LEVERERAR VAROR TILL 
12 000 RESTAuRANGER 
VARjE DAG.

25 AV DE 30 KOMMuNER 
SOM HAR uTSETTS TILL ATT 
VARA bäST På EKOLOGISKA 
PRODuKTER äR KuNDER TILL 
MARTIN & SERVERA. 

uNDER FuSIONEN 
ARbETADE 100 MED
ARbETARE MED ATT 
INTEG RERA MARTIN OLS
SONS VERKSAMHET FöR 
ATT KuNNA FuN GERA I 
SERVERAS DATASySTEM. 
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MEKONOMEN 

MARTIN & SERVERAAxEL jOHNSON INTERNATIONAL

SVENSK bEVAKNINGSTjäNST

AxSTORES

NOVAx

Våra bolag

AxFOOD

Axel Johnson är en av nordens ledande handelskoncerner som bygger 
och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska 
marknaden med tyngdpunkt i norden.

AxIndustries förvärvade under 
2011 finska bolaget Tekniikka 
Center. Förvärvet är en viktig 
del av koncernens mål att bli en 
ledande nordisk leverantör inom 
området Kullager & Transmission.
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Under 2011 ökade svensk 
BevakningsTjänst sin 
personalstyrka med 300 
medarbetare för att hantera 
nya uppdrag.

Under 2011 fördubblades 
antalet ekologiska varor 
under Axfoods egna varu-
märke Garant. Totalt ökade 
försäljningen av ekologiska 
varor med sex procent.
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På Gärdet i Stockholm 
erbjuder Mekonomen sina 
kunder ett nytt helhetskon-
cept med butik, bilverkstad, 
bilprovning, bilvård, biltvätt, 
biluthyrning och ett café 
under ett och samma tak.

Under 2011 lanserade Kicks 
ett eget skönhetsmärke, 
KICKs Make Up. Först ut var 
KICKs nailpolish.



34 35

sedan januari 2012 finns 
Grönsakshallen sorunda på 
fyra nya orter, Mora, Östersund, 
nyköping och Umeå.

nio nya Filippa K-butiker  
öppnades under 2011.
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”AAxel Johnson International hade en god utveckling 
2011, med ökad efterfrågan och en försäljningstillväxt 
på åtta procent. Koncernen genomförde under året 
sju förvärv. Vidare förstärktes organisationerna inom 
AxLoad och AxIndustries. 

Marknadsläget 2011
Marknaden präglades av god efterfrågan inom  
samtliga affärsområden med undantag för fotomark-
naden. I synnerhet utvecklades marknaderna väl för 
utrustning till fordonsindustrin i Tyskland, pumpar 
och flödesutrustning till processindustrin, samt lyft- 
och lastsäkringsutrustning till offshore industrin  
i Norge.

AxFlow 
AxFlow genomförde under året fyra förvärv på fyra 
marknader; Storbritannien, Sverige, Finland och 
Norge. Utrullningen av systemlösningar mot europe-
isk processindustri mottogs väl av kunderna. Vidare 
introducerade AxFlow ett antal nya pumptyper. Den 
nordiska marknaden visade en försäljningsökning på 
19 procent i lokal valuta samtidigt som Sydeuropa hade 
fallande volymer, starkt påverkade av det ekonomiska 
läget i regionen.  

AxImage 
AxImages resultat för den svenska marknaden förbätt-
rades jämfört med föregående år. Speciellt framgångs-
rikt var området Medicinsk utrustning, som hade en 
försäljningsökning på över 25 procent. Även miljöplåt
till tryckerier hade försäljningsframgångar med ökade 
marknads andelar som resultat. Den norska foto-
verksamheten hade en svag utveckling med negativt 
resultat som följd. 

Vi har haft ett framgångsrikt år, med god efterfrågan 
och ökad försäljning. I synnerhet har divisionen  
Certex inom AxLoad haft en positiv utveckling, fram-
för allt mot offshore- och vindkraftsindustrin där vi 
tecknat stora service- och underhållsavtal. Denna typ 
av affärer är ett prioriterat område och Certex strategi 
är att växa inom offshore och vindkraft. 

Just service är ett område som vi med framgång 
utvecklat för att möta en ökad efterfrågan från våra 
kunder. Inom AxFlow har vi under året förvärvat 
serviceföretag, där serviceverksamheten utgör ett 
bra komplement till vår produktaffär.

I tider av ekonomisk oro världen över följer vi 
noga ett antal indikatorer för att snabbt kunna agera 
på omvärldsförändringar. Axel Johnson International 
består av ett 70-tal bolag, alla med olika marknads-
förutsättningar och därmed individuella planer för 

att möta konjunkturförändringar. Vi är en 
säljdriven organisation och känner därför 

tidigt av hur kundernas förutsättningar 
förändras och kan därför snabbt vidta 
åtgärder. 

Jag vill också betona styrkan i 
att vara en del av Axel Johnson-
koncernen. Det ger en uthållig-
het och finansiell styrka som gör 
att det alltid finns möjlighet att 
flytta fram positionerna och ta 
marknadsandelar i en utma-
nande konjunktur. Det ger oss 
stora fördelar, bland annat när 
det gäller att förvärva företag 
och att växa organiskt.” 

Mats R. Karlsson, vd 
Axel Johnson International

2011Mkr 2010
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nettoomsättning

Resultat efter finansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

AxLoad
AxLoad befäste under året sin ställning som den  le-
dande leverantören av lyft- och lastsäkringsutrustning 
i Europa. Energi- och transportindustrin utvecklades 
väl. Utvecklingen i Storbritannien var positiv, givet det 
utmanande marknadsläget. Marknaden för lastsäk-
ringsutrustningar inom transportindustrin var fortsatt 
svag i Frankrike och Spanien. 

AxLoad förvärvade under året Kompetanseteknikk 
i Norge, som erbjuder besiktningar och utbildning för 
offshoreindustrin samt Inkalift med verksamheter i 
Finland och Baltikum. 

AxIndustries
Samtliga bolag inom AxIndustries har utvecklats väl
och koncernen nådde sitt högsta resultat hittills. I linje 
med strategin att stärka sin position på den finländska 
marknaden har AxIndustries under året förvärvat 
Tekniikka Center, vilket tillsammans med två tidigare 
förvärv i Finland skapar en stark marknadsposition för 
produktområdet Kullager & Transmission.

Under året har AxIndustries genomfört ett stort 
antal initiativ för att korta leveranstiderna vilket är 
högsta prioritet för kunder inom verkstadsindustrin 
och verkstäder för tunga fordon.

Inför 2012
Under 2012 kommer Axel Johnson International att 
satsa stort på ledarutveckling och startar Axel Johnson 
International Business School. Vidare planeras en fort-
satt geografisk expansion, delvis genom förvärv. 

Koncernen kommer också att utveckla kombine-
rade service- och produkterbjudanden framför allt 
gentemot offshore-, vind- och processindustrin, där 
kunderna efterfrågar partners med stor geografisk 
täckning. ✪

Ökad efterfrågan och god tillväxt

axel johnson 
international …

... är en teknikhandels-
koncern som utvecklar 
ledande företag inom 
distribution av produk-
ter, system och service-
tjänster till industriella 
kunder.

... har drygt 70 bolag 
i cirka 20 europeiska 
länder.

... servar framförallt in-
dustriföretag i Europa. 

… verkar genom de 
fyra affärsområdena 
AxLoad, AxIndustries, 
AxFlow och AxImage. 

... bildades 1988, då 
bolagen Axel johnson 
International och Hexa-
trade gick samman.

axel johnSon international

5230

192

1946

Axload 
43 %

AxFlow 
21 %

AxIndustries 
29 %

AxImage 7 %

Försäljning per affärsområde 2011nyckeltal



38 39

r ”
Våra verksamheter visade överlag goda 
resultat 2011, vilket är mycket glädjande. En 
händelse som sticker ut är de 43 nya franchise-
butiker inom Hemköp som blev följden av det 
avtal som tecknades med enskilda Vi-hand-
lare. Det ger oss en enastående möjlighet att 
bygga ett större, starkare och tydligare Hem-
köp, inte minst på Stockholmsmarknaden.

Inom Willys fortsatte såväl nyetablering 
som modernisering av butiker i högt tempo. 
Förnyelseprogrammet är viktigt för att vi ska 
kunna möta och överträffa kundernas allt 
större förväntningar på fräscha och moderna 
butiker.

En annan höjdpunkt under året var att vi 
nådde vår högsta försäljningsandel av egna 
märkesvaror hittills, 24,2 procent, vilket 
bland annat är en följd av den framgångsrika 
utvecklingen av vårt märke Garant, som finns 
i alla våra butiker. Vårt mål för 2012 är att egna 

märkesvaror ska utgöra minst 25 pro-
cent av försäljningen. Vi har under 

året också fortsatt vårt ambitiösa 
hållbarhetsarbete och bland annat 
ökat vår satsning på återvinning. 

Stora delar av vårt avfall kan 
återvinnas till råvara eller 

energi, vilket medfört att vi 
nu ser det som en resurs. 

En utmaning för 2012 
är den ekonomiska oron 

som skapar återhållsamhet 
även bland svenska hushåll. 

Axfoods målsättning för 2012 
är att nå ett rörelseresultat i 

nivå med 2011.”
Anders Strålman, vd

Axfood

Rekordresultat trots svag marknad
axfooD

2011Mkr 2010

nettoomsättning

Resultat efter finansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

Andel egna märkesvaror nyckeltal

Resultatet för 2011 är Axfoods hittills starkaste. Fyra  
av Axfoods fem enheter ökade sitt resultat och omsätt-
ningsutvecklingen var fortsatt stabil trots en svag  
marknad. Det är en god prestation under ett år som 
också präglades av en offensiv etablerings- och förny-
elsetakt.  

Satsningen på det koncerngemensamma varumärket 
Garant har gett resultat och andelen egna märkesvaror 
uppgick till 24,2 procent vid årets slut. 

Marknadsläget 
Dagligvaruhandeln utvecklades svagt under 2011, 
vilket framför allt förklaras av lägre prisökningar än 
väntat samt återhållsamma konsumenter. Inflationen 
på livsmedel, som i början av året väntades uppgå till 
3 procent för 2011, uteblev. Bland annat berodde det på 
en stark svensk valuta, bra skördar och lägre råvaru-
priser.  

Willys
Willys har haft en stabil utveckling med god lönsam-
het. Investeringstakten har varit den högsta någonsin i 
nyetableringar och modernisering av befintliga butiker. 
Under 2011 har 26 Willys-butiker byggts om och vid års-
skiftet var därmed totalt 78 butiker ombyggda. Moder-
niseringarna kommer att fortsätta i oförminskad takt. 
Willys har även fortsatt att lägga fokus på att stärka sin 
miljöprofil. 

Hemköp
Hemköp har visat en stärkt resultat utveckling det 
gångna året och försäljningen har varit stabil i jäm-
förbara butiker. Resultatökningen förklaras av en god 
butiksdrift och kostnadskontroll. Under året konverte-
rades 43 Vi-butiker till Hemköp franchise. Samarbetet 
kommer att stärka Hemköps möjligheter att bygga ett 
starkare och tydligare varumärke. 

axfood ...

... utvecklar och driver 
framgångsrika mat-
koncept som vilar på 
tydliga och attraktiva 
kunderbjudanden. 

... driver butiksked-
jorna Hemköp, Willys, 
Willys Hemma och 
PrisXtra; genom 
samverkan med 
handlarägda butiker 
inom Hemköpskedjan, 
Handlar’n och Tempo; 
samt partihandeln  
genom Dagab och  
Axfood Närlivs.

... har 237 egna butiker 
och samverkar med 
cirka 820 handlarägda 
butiker. 

... har två fullsorti-
mentslager, två färsk-
varulager, tre distribu-
tionscentraler samt 20 
Snabbgrossbutiker.

... servar varje dag cirka 
400 000 kunder genom 
12 000 medarbetare.

... bildades 2000 genom 
en sammanslagning 
av Hemköp, Dagab och 
D-gruppen. 

PrisXtra
PrisXtra stärkte sitt resultat, men omsättningen fortsatte 
att påverkas negativt av omfattande vägbyggen kring de 
två största butikerna. På lång sikt är dock dessa lägen av 
strategisk betydelse då det i anslutning till båda butikerna 
planeras nya stadsdelar, vilket förväntas öka antalet kun-
der avsevärt.

Axfood Närlivs
Axfood Närlivs har haft en god försäljningsutveckling 
och tagit marknadsandelar. Ett tvåårigt samarbetsav-
tal tecknades med Svenska Statoil AB och ett tvåårigt 
leveransavtal med OKQ8 förnyades under året. Vidare 
tecknade verksamheten avtal om att förvärva 50 pro-
cent av grossistföretaget Hall Miba AB som levererar 
bilvårdsartiklar och biltillbehör till bensinstationer och 
detaljhandel. 

Dagab
Dagab har ökat sin effektivitet och såväl produktivite-
ten som service graden har varit mycket god. Satsning-
arna på att minska koldioxidutsläpp har ökat och grön 
diesel används nu för hela Dagabs transportflotta. Två 
nya järnvägspendlar har öppnats upp för transport av 
 importerade varor och investeringar har gjorts för att 
göra lagret i Jordbro mer energieffektivt. Egna vindkraft-
verk är nu också i drift i Jordbro och Backa.

Inför 2012 
Ett viktigt mål för 2012 är att egna märkesvaror vid årets 
slut ska stå för 25 procent av försäljningen. Vidare kommer 
fokus att läggas på att bevara en hög etableringstakt och 
modernisering av butiker för en bättre kundupplevelse. 

Arbetet med hållbarhet är fortsatt centralt och 
att minska energiförbrukningen, ytterligare minska 
utsläppen från transporter, samt utvärdera alternativa 
energikällor är prioriterade områden. ✪
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AAxstores bolag visar trots en generellt svag detaljhan-
del en försäljning i nivå med föregående år. Resultatet 
försämrades dock eftersom försäljningsökningen inte 
var tillräcklig för att kompensera för investeringen i 
Esthetique, nya etableringar samt högre kostnader 
för den löpande verksamheten. Parallellt med arbetet 
med att stärka bolagens marknadspositioner arbetade 
Axstores med att sänka indirekta kostnader, som får 
full effekt 2012.

Axstores fortsätter att investera för framtiden och 
under året påbörjades arbetet med att byta såväl affärs-
system som logistiksystem. 

Marknadsläget 2011  
Året bjöd på relativt tuffa yttre förutsättningar och ge-
nerellt en svag detaljhandel. Stigande räntor och höga 
energipriser, som avlöstes av finanskris och allmän oro 
om framtiden, ledde till minskat konsumtionsutrym-
me. Marknaden karaktäriserades av hög aktivitetsnivå 
hos de flesta aktörer, många och kraftiga prisutspel och 
en hård kamp om marknadsandelar.

Åhléns
Tack vare ett vässat kunderbjudande för Åhléns 
huvudmålgrupp, kvinnorna, tog Åhléns Sverige under 
året marknadsandelar inom såväl hem som mode. 
Bolaget lade också grunden för tillväxt inom media 
genom ett nytt samarbete med Pocketgrossisten. 

nettoomsättning

Resultat efter finansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

Försäljning per koncernbolag

Axstores tog marknadsandelar

axstores ...

... är en av Nordens 
ledande detaljhandels-
koncerner.

... består i dag av 
bolagen åhléns, Kicks, 
 Esthetique och Lager-
haus.

... driver 390 varuhus 
och butiker i Sverige, 
Finland och Norge.

... servar cirka 300 000 
kunder varje dag.

... erbjuder sina kunder 
ett attraktivt sortiment 
inom mode, heminred-
ning och skönhet. 

... har vuxit fram sedan 
1988, då Axel johnson 
blev ägare till åhléns 
genom förvärvet av 
Saba Gruppen. bytte 
2010 namn från åhléns-
gruppen till Axstores.

Åhléns försäljning minskade marginellt till följd av en 
svagare marknad. I kombination med investeringar i 
marknadskommunikation, bättre säljmiljö och Åhléns 
kundklubb bidrog detta till att resultatet försämrades.

Åhléns Norge presterade sitt bästa resultat hittills 
tack vare bra säljstyrning, inspirerande säljmiljö och 
attraktiva kunderbjudanden.

Kicks
Kicks tog under året marknadsandelar i Sverige, eta-
blerade fler enheter, lanserade egna märkesvaror och 
växte kraftigt inom e-handel. Bolaget integrerade och 
stärkte också norska Esthetique, bland annat med hjälp 
av ett starkare kunderbjudande. Därtill inledde Kicks 
ett förbättringsarbete av den finländska verksamheten. 

Bolagets försäljning ökade, men resultatet tyngdes 
av kostnader för expansion och var därför sämre än 
året innan.

Lagerhaus
Lagerhaus ökade försäljningen tack vare ett förbätt-
rat sortiment och en mer funktionell presentation av 
varorna. Resultatet förbättrades jämfört med föregå-
ende år.

Inför 2012
Axstores bolag har goda förutsättningar att ytterligare 
stärka sina marknadspositioner. Koncernen förväntar 
sig en positiv effekt på både försäljning och resultat 
från de investeringar som gjorts, bättre och mer unika 
kunderbjudanden, utökat sortiment av egna mär-
kesvaror, bättre shoppinglägen och mer inspirerande 
säljmiljö, samt medarbetarutveckling.

Under 2012 kommer Axstores och bolagen att  
ytterligare stärka sina kunderbjudanden samt fokusera 
på förbättringar inom hållbarhetsområdet. ✪

”
Detaljhandeln hade generellt sett ett tufft år 
2011. Våra verksamheter utvecklades ändå 
relativt väl, vilket gör mig glad och stolt. 

I Sverige tog Åhléns marknadsandelar 
inom både hem och mode och ökade antalet 
medlemmar i Åhléns klubb till över 1,2 mil-
joner. Samtidigt fortsatte Åhléns Norge att 
expandera och presterade sitt bästa resultat 
på 2000-talet.

Under året lanserade Kicks framgångsrikt 
sitt uppdaterade butikskoncept, Studio, samt 
en ny serie med egna märkes varor. Kicks 
lyckades även stärka Esthetiques position på 
den norska marknaden och vända utveck-
lingen i Finland. 

Lagerhaus har fortsatt arbetet med att för-
tydliga sitt koncept och lyckades under 2011 
att bryta en negativ trend i försäljningen. 

Från Axstores sida är jag nöjd med 
att vi inledde arbetet med att byta 

ut våra logistik- och affärssystem, 
vilket kommer att ge alla inom 
koncernen ett modernt system-

stöd som skapar förutsättningar 
för att hantera stora varuflö-

den på ett professionellt 
sätt. Vi genomförde också 
ett kostnadsbesparings-
program som har sänkt 

våra indirekta kostnader 
avsevärt. 

Under 2012 fortsätter vi att 
stärka våra kunderbjudanden, 
öka andelen hållbara produk-
ter till våra kunder, samt att 
kontrollera och följa upp säker-
het och produktkvalitet.” 

Thomas Axén, vd 
Axstores

axStoreS

2011Mkr 2010
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dDen 1 september påbörjades fusionen av Servera och 
Martin Olsson och hösten präglades av ett intensivt 
arbete med att fusionera de båda bolagen. Från och 
med den 1 januari 2012 ingår Servera som ett säljbolag i 
det nya bolaget Martin & Servera.

Parallellt med fusionsarbetet fortsatte Servera med 
sin verksamhet. Försäljningsutvecklingen var god med 
en ökning om 11 procent trots att marknaden totalt sett 
såg en minskning i inköp med 3 procent. 

Under året togs beslut om att bygga ett nytt gemen-
samt lager för Grönsakshallen Sorunda och Fällmans 
kött. I den nya fastigheten ingår produktion av skurna 
grönsaker och fruktsallader samt styckning och föräd-
ling av kött. Inflyttning är planerad till november 2012. 

I maj startade Servera egenproduktion av bland an-
nat köttfärs samt skuret och tärnat kött vid en anlägg-
ning i Mantorp och i september förvärvades Sjöbergs 
Frukt i Jönköping.

Flera nya kunder tillkom under året, bland an-
nat Burger King och Sandys. Servera förlängde även 
avtalen med Choice Hotels och Compass Group. En 
årlig medarbetarundersökning visade på bra trivsel 
i företaget.

Marknadsläget 2011
Marknaden präglades av stor osäkerhet. Medan 
branschorganisationen Sveriges Hotell & Restau-
rangföretagare redovisade stora försäljningsökningar 
minskade orderingången från restaurangnäringen till 

2011Mkr 2010

nettoomsättning

Resultat efter finansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

nyckeltalÖkad försäljning trots orolig marknad

martin &  
Servera ...

... är Sveriges ledande 
grossist och specialist 
för mat, dryck och 
utrustning till restau-
ranger och storkök.

... finns på 15 orter över 
hela Sverige.

... är indelat i fyra affärs-
områden: Restaurang-
distribution, Cashar, 
Specialistföretag och 
Restaurangtjänster. 

... erbjuder totalt om-
kring 50 000 artiklar och 
genomför cirka 12 000 
leveranser per dag. 

... bidrar med produkter 
till 3 miljoner måltider 
om dagen. 

... servar cirka 17 000 
kunder, alltifrån den 
lilla till den stora restau-
rangen och det enkla till 
det avancerade köket.  

... bildades 2011 genom 
fusionen av Servera och 
Martin Olsson, som i 
sin tur grundades 1994 
respektive 1897. 

följd av ett sjunkande antal gäster samt val av enklare 
och billigare råvaror. Skillnaderna i inköpsvolymer va-
rierade kraftigt mellan storstäder och mindre orter, där 
kända och etablerade restauranger i storstäderna stod 
för en positiv försäljningstillväxt. Antalet restauranger 
i storstäderna ökade också under året. 

Inför 2012
Under 2012 fokuserar Martin & Servera på att utveckla 
den nya verksamheten, som vilar på de fyra benen 
Restaurangdistribution, Cashar, Specialistföretag och 
Restaurangtjänster. Målet är att ha ett komplett erbju-
dande där kunden väljer samarbetspartner utifrån sina 
egna unika förutsättningar. Bolaget ska verka rikstäck-
ande inom såväl privat som offentlig marknad. 

Martin & Servera planerar bland annat att genom-
föra stora satsningar inom lokalt och närproducerat.

Grönsakshallen Sorunda, inklusive RP frukt och Fäll-
mans kött, kommer att expandera. Verksamhet finns 
i dag i Stockholm, Hässleholm, Jönköping och Uddeval-
la/Göteborg, men etableras under början av 2012 även i 
Nyköping, Mora, Östersund och Umeå. På dessa platser 
kommer en kraftfull satsning att göras på närproduce-
rat med förhoppningen att såväl  privata som offentliga 
kunder ska börja handla mer närproducerat. 

Marknadsläget förväntas inte förändras nämnvärt 
under 2012. Risken för en ytterligare nedgång är stor 
trots att restaurangmomsen sänktes från och med  
1 januari 2012. ✪

”
Med tanke på att 2010 präglades av omfattan-
de förändringar i Serveras verksamhet då vi 
öppnade ett nytt lager och införde en ny logis-
tikstruktur och nytt datasystem, var de största 
utmaningarna under 2011 att lyckas återfå rätt 
funktionalitet och effektivitet samt att lyckas 
nå samma lönsamhet som före förändring-
arna. Detta har vi lyckats med. Under året har 
vi dessutom ökat försäljningen på en marknad 
där kunderna totalt sett har köpt mindre.

Utan den kompetens och målinriktning 
som våra medarbetare har hade vi aldrig varit 
där vi är nu. Allas inställning gör mig både 
stolt och glad.

En viktig del i framgången 2011 är också 
vårt långsiktiga och målmedvetna miljö-
arbete och det konkreta arbetet med vår upp-
förandekod. Vi är långt framme inom bägge 

dessa områden och har vunnit respekt 
hos både kunder och leverantörer. 

Vi fortsätter nu vårt framgångs-
rika arbete under ny flagg. Det nya 
bolaget Martin & Servera kommer 

i grunden inte att skilja sig mot 
tidigare. Sammanslagningen 

med Martin Olsson ger 
oss dock ett bredare och 
tydligare erbjudande som 
möjliggör för kunderna 

att hitta rätt produkter och 
villkor i kombination med 

tjänster som bidrar till att 
sänka deras verksamhets-

kostnader.”
Christer Lind, vd  
Martin & Servera
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FFör Mekonomens del präglades verksamhetsåret 2011 
av expansion. Mekonomen tog ett väsentligt steg i 
konsolideringen av den nordiska marknaden genom 
att förvärva den norska aktören Sørensen og Balchen, 
som driver BilXtra. I oktober 2011 träffades avtal om 
att förvärva Meca Scandinavia. Under december 2011 
godkändes affären av svenska Konkurrensverket och 
under första kvartalet 2012 väntas besked från den 
norska konkurrensmyndigheten.

Vid sidan av förvärven av Sørensen og Balchen/
BilXtra har även en  organisk tillväxt påverkat omsätt-
ningen och resultatet i en positiv riktning. I Danmark 
har Mekonomen visat ett förbättrat resultat, dels 
som en följd av de  senaste årens lyckade marknads-
satsningar, dels genom ett målmedvetet arbete för att 
uppnå kostnadseffektivitet. Satsningen i Finland har 
fortsatt, bland annat genom en ny enhet i Lahti.

 I april var det premiär för Mekonomens flaggskepps-
enhet på Gärdet i Stockholm. Här erbjuds kunderna 
ett helt nytt helhetskoncept med butik, bilverkstad, 
bilprovning, bilvård, biltvätt, biluthyrning och ett café. 
Anläggningen är också först i Europa med en dygnet-
runt-öppen verkstad som servar alla bilmärken. Även 
företagserbjudandet Mekonomen Fleet har haft fram-
gångar, med ett flertal nya stora kunder i Norden.  

Ett år av expansion för Mekonomen

mekonomen …

... är Nordens ledande 
aktör med allt för bil-
Livet.

... har 334 butiker under 
varumärkena Meko-
nomen och bilxtra, 
samt 1 683 anslutna 
verkstäder, varav 1 033 
Mekonomen bilverk-
stad, 219 bilxtra, 420 
MekoPartner och 11 
Speedy.

... driver butiker och 
verkstäder i Sverige, 
Norge, Danmark, Fin-
land och på Island. 

... har cirka 67 000 artik-
lar till 5 000 bilmodeller 
i centrallagret, samt 
tillgång till ytterligare 
400 000 produkter ge-
nom samarbete med 
avtalsleverantörer.

... startades 1973 under 
namnet bil eko. Axel 
johnson är huvudägare 
sedan 2006. Norska 
Sørensen og balchen 
förvärvades 2011.

I början av 2011 förvärvades Marin shopen och 
under året har ett marint sortiment introducerats i 
utvalda butiker i Sverige, vilket är ett viktigt steg mot 
Mekonomens mål att få en ledande position på den 
marina marknaden. 

Under 2011 har Mekonomen genomgått ISO-certi-
fiering för miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Marknadsläget 2011
Mekonomens expansion har skett på en marknad som 
under 2011 visade en svag utveckling. Under sista 
kvartalet noterades en märkbar avmattning, dels på 
grund av det milda vädret, dels som ett resultat av den 
försämrade konjunkturen. 

Trots en trög marknad kunde Mekonomen under 
året öka sina marknadsandelar, till stor del beroende 
på satsningarna på tydliga koncept,  exempelvis Mega- 
och Mediumenheterna och Mekonomen Fleet.

Inför 2012
Under 2012 kommer fokus att ligga på konsolidering 
av verksamheten, med fokus på lönsamhet. Sørensen 
og Balchen/BilXtra kommer att drivas vidare som en 
självständig enhet på marknaden, vilket är viktigt för 
att hålla uppe tempot och ta ytterligare marknadsan-
delar. I Finland fortsätter satsningarna för att utveckla 
Mekonomen till en betydande aktör även på denna 
marknad. 

De satsningar som genomförts under 2011 utgör en 
stabil grund för att ytterligare befästa rollen som den 
ledande aktören i Norden under 2012. ✪

mekonomen

”
Målmedvetet arbete och offensiva satsningar 
gjorde Mekonomen till vinnare på markna-
den i vår bransch under 2011 – en marknad 
som generellt sett hade en svag utveckling 
under andra halvåret.

Jag konstaterar stolt att 2011 var året då 
Mekonomen lyfte från att vara en stark 
nordisk aktör till att bli ett av de ledande 
företagen i Europa inom bildelsbranschen. 
Vi expanderade under året, både organiskt 
och via förvärv, samtidigt som lönsamheten 
fortsatte uppåt. Jag är också stolt över flera 
enskilda händelser, till exempel att Mekono-
men startat konsolideringen på den nordiska 
marknaden, det förbättrade resultatet i Dan-
mark, etableringen av vår flaggskeppsenhet 
på Gärdet i Stockholm och den fina utveck-

lingen i vår fleetverksamhet. Vidare 
har förvärvet och integrationen av 

norska Sørensen og Balchen gått 
bättre än förväntat. 

Tittar jag framåt kan jag kon-
statera att vår bransch har blivit 

bättre när det gäller kund-
orientering, tydliga koncept 

och hög servicenivå, men 
det finns fortfarande 
mycket kvar att göra. Vi 
har under de  senaste 
åren tagit ordentliga kliv 
framåt för att utveckla 
vår affär. Ändå vill jag på-
stå att Mekonomen bara 
börjat sin resa.” 

Håkan Lundstedt, vd 
Mekonomen 201020092008 2011
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BBolagen inom Novax hade under året en sammantaget 
god tillväxt och koncernens resultat stärktes kraftigt. 
Novax genomförde två nyinvesteringar, i Medius och i 
Global Health Online.  Novax förstärkte också sitt team 
med två personer för att ha kapacitet att nå de långsik-
tiga investeringsmålen. Innehavet i Himla såldes under 
året tillbaka till grundaren. Vidare avyttrades det kvar-
varande aktieinnehavet i WeSC under inledningen av 
2012. Under första kvartalet av 2012 blev Novax ägare 
till 60 procent av aktierna i säkerhetsföretaget RCO. 

Marknadsläget 2011
Aktiviteten på marknaden för nyinvesteringar var ge-
nerellt sett högre än året innan vad gäller både förvärv 
och förändringar i ägarstrukturer. I Novax segment 
av marknaden rådde fortsatt hög konkurrens om ett 
begränsat antal affärer. 

Filippa K (ägarandel 55 %)
Filippa K ökade sin försäljning med 23 procent under 
året jämfört med 2010 och redovisar ett rekord resultat 
om 74 miljoner kronor före skatt. Den högre omsätt-
ningen och förbättrade lönsamheten är resultat av 
offensiva satsningar inom produkt utveckling och ett 
större fokus på egna butiker. Under året öppnades nio 
nya enheter på de redan starka marknaderna i Sverige, 
Norge och Tyskland. Under slutet av året stärktes 
närvaron i Belgien genom ett förvärv av den belgiska 
agenturverksamheten.

Educations Media Group (ägarandel 28 %)
Studentum firade under året sitt tioårs jubileum och 
koncernen bytte namn till Educations Media Group 
(EMG). EMG:s försäljning uppvisade en kraftig tillväxt 
om 30 procent och resultatet nära tredubblades till 
16 miljoner kronor före skatt. EMG blev också utsett 

nyckeltal

Filippa K 

DesignTorget 

eMG 

55% 

100%

28%

2011 2010

* siffrorna avser bolagens respektive senaste avslutade räkenskapsår.

novax har även ägarintresse  
i Medius (11 %) och Trygga 
Hem (9 %).

ÄgarandelDotter- och  
intressebolag

Nettoomsättning (Mkr*) Resultat efter finansnetto (Mkr*)

2011 2010

526 
131
86

74  
3
16

Nyinvesteringar krönte starkt år

novax …

... är Axel johnsons hel-
ägda investeringsbolag 
som investerar i och 
utvecklar tillväxtföretag 
inom detalj- och service- 
handeln, tjänstesek-
torn, varumärken och 
business-to-business. 

... vänder sig till 
bolag med en bevisad 
 affärsmodell och en 
resultatorienterad 
ledning samt en tydlig 
tillväxtstrategi.

... bildades 1999.

novax

till DI Gasell för tredje året i rad samt till ett av Årets 
Superföretag av Veckans Affärer.

Trygga Hem (ägarandel 9 %)
Trygga Hem ökade sin försäljning med 12 procent och
redovisade ett resultat om 5,4 miljoner kronor efter 
finansnetto. Under året breddade företaget sitt erbju-
dande inom hemlarm till att omfatta även brandvar-
ning med bildverifiering och ”smarta” funktioner. Tack 
vare det uppdaterade erbjudandet kan Trygga Hem nå 
en bredare kundgrupp och förbättra förutsättningarna 
för fortsatt god tillväxt. 

DesignTorget (ägarandel 100 %)
Försäljningen var i linje med föregående år och 
DesignTorget redovisade ett resultat om 2,5 miljo-
ner kronor före skatt. Under slutet av 2011 öppnade 
 DesignTorget tre nya enheter samt fyra shop-in-shops. 

Medius (ägarandel 11 %)
Novax blev sommaren 2011 delägare med 11 procent i it-
företaget Medius, som erbjuder lösningar som förenklar 
och effektiviserar företags affärsprocesser. Medius har 
haft en snabb tillväxt och blivit utsett till DI Gasell fem år 
i rad. Tillväxten under 2011 uppgick till 20 procent och 
bolaget redovisade ett negativt resultat om 24 miljoner 
kronor före skatt. 

Inför 2012
Novax förväntar sig en fortsatt tuff marknads- och konkur-
renssituation under 2012. I befintliga bolag finns en tydlig 
plan för tillväxt och lönsamhet med beredskap att parera 
om marknadssituationen utvecklas sämre än förväntat.

För att nå de långsiktiga målen planerar Novax en 
fortsatt hög takt i nyinvesteringsverksamheten med mål-
sättningen att också höja snittbeloppet per investering. ✪

”
”Vår dagliga utmaning och drivkraft är att 
hitta nya intressanta investeringsmöjligheter. 
Under 2011 har konkurrensen om ett begrän-
sat antal affärer i vårt marknadssegment varit 
fortsatt hög. Vi använder vår hemvist i Axel 
Johnson för att positionera oss som ett bättre 
alternativ och därigenom ge oss fördelar i 
konkurrensen. För att lyckas gäller det att ha 
stenkoll på marknaden, men också att skapa 
sina egna affärer. Kärnan i vår nyinvesterings-
verksamhet är det dagliga arbetet med att jaga 
affärer och sprida budskapet om vårt erbju-
dande till entreprenörer och mellanhänder. 

Under 2011 har våra samlade ansträng-
ningar resulterat i två nyinvesteringar, vilket 
vi är stolta över, speciellt eftersom det är affä-
rer vi skapat utan mellanhänder genom egna 
nätverk och egna uppsökande aktiviteter. 

Under året har vi bland annat förstärkt 
vår marknadsbevakning och bred-

dat vårt branschfokus. Dessutom 
har vi satsat ännu mer på att 
utveckla våra externa och interna 

nätverk samt utökat våra egna 
nätverksengagemang.

Inom befintliga verksam-
heter är vi stolta över att, 
på en i övrigt tuff marknad, 
kunna ha en god lönsamhet 

i samtliga bolag. Speciellt 
glädjande är rekordresul-
tatet i Filippa K samt den 
starka tillväxten och lönsam-
hetsutvecklingen i EMG.”

Anders Slettengren, vd 
novax

Fördelning av omsättning 2011
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totalt antal anställda (inkl behovsanställda) nyckeltal

sSvensk BevakningsTjänst hade sitt bästa år någonsin 
2011 och fortsatte att ta marknadsandelar. Tillväxten 
i företaget var 17 procent, vilket klart översteg markna-
den. För att hantera de stora volymerna rekryterades 
i början av året nära 300 nya medarbetare. 

Den absolut största tillväxten hade affärsområdet 
Energi, där volymerna under större delen av året var 
mycket höga för att mot slutet återgå till mer normala 
nivåer. Uppdraget på Oskarshamns kärnkraftverk, som 
startade under slutet av 2010, bidrog positivt. Även 
uppdraget på Ringhals kärnkraftverk växte kraftigt 
under året, till vilket Svensk BevakningsTjänst fick i 
uppdrag att leverera fler och nya typer av tjänster, till 
exempel brandskyddsvakter och lyft- och logistiktjäns-
ter. För att ännu bättre kunna möta kundernas behov 
inom affärsområdet Energi startade Svensk Bevak-
ningsTjänst under året ett nytt dotterbolag, Synenergy, 
som erbjuder kringtjänster inom service och logistik. 

Som kontrast till den kraftiga tillväxten inom En-
ergi, har Svensk BevakningsTjänst mött hård priskon-
kurrens på andra lokala marknader, framför allt inom 
den offentliga sektorn. I vissa fall har bolaget tappat 
befintliga kunder på dessa marknader, vilket samman-
taget bidragit till en lägre tillväxt än önskat.

Utmanande år gav rekordresultat

Svensk  
bevaknings-
tjänst ...

... är Sveriges tredje 
största bevaknings-
bolag.

... levererar säkerhets-
tjänster inom sex tjäns-
teområden: Stationär 
bevakning, Ronderande 
bevakning, Larmcen-
tralstjänster, Skydd & 
Analys, Parkeringsöver-
vakning och Energi.

... har över 20 platskon-
tor runtom i landet.

... vänder sig till företag, 
privatpersoner och 
myndigheter. 

... har ingått i Axel 
johnson-koncernen 
sedan 1999 då Novax 
blev delägare i bolaget, 
och är sedan 2006 ett 
helägt dotterbolag till 
Axel johnson. 

”
Jag konstaterar med glädje att 2011 var vårt 
bästa år hittills sett till både försäljning och 
resultat. Samtidigt var det ett utmanande år 
där vi växte kraftigt inom vissa områden och 
mötte tuff konkurrens inom andra.

Vi genomförde under året ett antal förbätt-
ringar. Bland annat vässade vi vårt erbjudan-
de genom en ny marknads- och försäljnings-
organisation som kommer ge oss positiva 
effekter från och med 2012. Vi fortsatte också 
att satsa på utbildning av vår personal som är, 
och förblir, vår viktigaste resurs. Under som-
maren fick vi som första bolag i branschen en 
certifiering av vårt arbetsmiljöarbete, vilket är 
ett led i vår strävan att vara branschens mest 
attraktiva arbetsgivare.

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder, vilket 
vi fick bekräftelse på i den kund undersökning 
vi genomförde under hösten. Responsen var 
mycket positiv, även om vi också fick förslag 

på områden att utveckla vidare. 
Resultatet från undersök-

ningen har vi tagit med som 
underlag i strategiarbetet 
för de kommande åren.

Målsättningen för 2012 
är att öka försäljningstak-

ten av kontrakt till nya 
kunder samtidigt som 
vi ska arbeta för att 
behålla och utveckla 
erbjudandet till våra 
befintliga kunder. 
Detta ska vi uppnå 

genom att stärka och 
bredda våra befintliga 

tjänster så att vi blir en 
ännu mer komplett leve-

rantör av säkerhet.”
Anders Lönnebo,  vd

svensk BevakningsTjänst

SvenSk bevakningStjänSt

Under hösten 2011 påbörjades uppbyggnaden av en 
ny marknads- och försäljningsorganisation som ska 
hjälpa till att generera en större försäljning av kontrakt 
till nya kunder under 2012. Bolagets målsättning är att 
utveckla sitt befintliga erbjudande med fokus på att 
skapa mervärde för kunderna, men också att bredda 
sitt erbjudande för att bli en mer komplett leverantör 
av säkerhet.

Marknadsläget 2011
Marknaden har präglats av stor tillväxt inom vissa 
områden, samtidigt som hård konkurrens inom bland 
annat den offentliga sektorn lett till fortsatt prispress.

Inför 2012
Marknadstillväxten under 2012 kommer vara begrän-
sad och den hårda konkurrenssituationen kommer att 
bestå. Svensk BevakningsTjänsts målsättning är dock 
att fortsätta ta marknadsandelar. 

Bolagets geografiska expansion sker i takt med 
förvärv av nya verksam heter, alternativt genom ett 
nytt större kunduppdrag på en ort där det inte verkat 
tidigare. Under 2012 kommer Svensk Bevakningstjänst 
att etablera verksamhet på en eller två nya orter. ✪
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antonia ax:Son johnSon
Ordförande sedan 1982.
Antonia är även styrelseordfö-
rande i Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons stiftelse samt vice 
ordförande i nordstjernan. hon 
är också ledamot av styrelsen i 
Axel Johnson Inc,  AxFast,  Axfood, 
Axel och Margaret Ax:son John-
sons stiftelse för Allmännyttiga 
Ändamål, Mekonomen samt nCC 
med flera. Antonia är första vice 
ordförande i kommunstyrelsen i 
Upplands Väsby. 

göran ennerfelt
Vice ordförande sedan 2007 och 
ledamot av styrelsen sedan 1975.
Göran är även vd i Axel Johnson 
holding samt styrelseordförande 
i AxFast och amerikanska Axel 
Johnson Inc. Göran var tidigare vd 
och koncernchef i Axel Johnson 
(1979–2007) och bland annat 
ordförande i studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle (SNS),  
Utrikeshandelsföreningen (Sve-
riges Allmänna Exportförening) 
samt i svensk handel.

freDrik perSSon
Vd och koncernchef.
Fredrik har arbetat inom 
koncernen sedan år 2000 
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Siffror

Belopp i Mkr 20115 2010 2009 2008 2007
nettoomsättning 29 615 20 899 20 073 19 881 19 557
Resultat efter finansnetto 1 451 1 002 916 909 1 314
i % av nettoomsättning 4,9 4,8 4,6 4,6 6,7
Balansomslutning 18 334 11 090 10 426 10 738 9 440
sysselsatt kapital1 10 260 7 435 7 126 7 240 6 295
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)2 17,0 14,2 13,3 14,3 22,9
eget kapital 7 093 6 518 6 258 5 894 5 573
Soliditet (%)3 45,3 59,6 60,8 55,7 60,0
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)4 0 0 0 0 0
Kassaflöde efter investeringar 606 284 1 022 81 1 466
Genomsnittligt antal årsanställda 10 911 8 819 8 595 8 415 7 740

flerårsöversikt
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Siffror

Belopp i Mkr 20115 2010

nettoomsättning 29 615 20 899
Kostnad för sålda varor −22 639 −15 496
Bruttoresultat 6 976 5 403
 

Försäljningskostnader −4 923 −4 099
Administrationskostnader −1 416 −960
Andelar i intresseföretags resultat 623 543
Övriga rörelseintäkter 177 98
Övriga rörelsekostnader −13 −14
Rörelseresultat 1 424 971

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar −16 42
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 94 23
Räntekostnader och liknande resultatposter −51 −34
Resultat före skatt 1 451 1 002

skatt på årets resultat −405 −333
Minoritetens andel i årets resultat −113 −19
Årets resultat 933 650

koncernens resultaträkning

53

1 eget kapital, inklusive minoritetsintresse, och räntebärande skulder.
2 Resultat före räntekostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.
3 eget kapital och minoritetsintresse i relation till total balansomslutning.
4 nettoskuld i relation till eget kapital.
5 Axfood har konsoliderats från och med 1 november 2011.



Siffror

koncernens balansräkning

Belopp i Mkr 2011–12–31* 2010–12–31

TIllGÅnGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 372 769
Materiella anläggningstillgångar 2 846 1 041
Finansiella anläggningstillgångar 953 1 494

omsättningstillgångar
Varulager m m 4 768 2 584
Kortfristiga fordringar 4 384 2 479
Kortfristiga placeringar 1 517 1 880
Kassa och bank 1 494 843
summa tillgångar 18 334 11 090

EGET KAPITAL OCH SKULDER
eget kapital 7 093 6 518
Minoritetsintresse 1 208 97
Avsättningar 1 134 358
långfristiga skulder 177 159
Kortfristiga skulder 8 722 3 958
summa eget kapital och skulder 18 334 11 090

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter 1 997 1 740
Ansvarsförbindelser 93 64
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Siffror

koncernens kassaflödesanalys
Belopp i Mkr 2011–12–31* 2010–12–31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 451 1 002
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 413 184

1 864 1 186
Betald skatt −102 −130
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 762 1 056

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring varulager −221 −192
Förändring rörelsefordringar −117 −309
Förändring rörelseskulder 114 330
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 538 885

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag −207 −183
Avyttring av dotterföretag − 5
Förvärv av rörelsegren −45 −34
Förändring immateriella anläggningstillgångar −208 −54
Förändring materiella anläggningstillgångar −294 −284
Förändring finansiella tillgångar −178 −51
Kassaflöde från investeringsverksamheten −932 −601

Finansieringsverksamheten
Förändring låneskulder 61 −113
Utbetald utdelning −188 −152
lämnade koncernbidrag −186 −130
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −313 −395

Årets kassaflöde 293 −111
likvida medel vid årets början 2 722 2 869
Kursdifferens i likvida medel −4 −36
likvida medel vid årets slut 3 011 2 722

55

* Axfood har konsoliderats från och med 1 november 2011
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Axel Johnson
Gruppen

Axel Johnson AB AxFast AB AltoCumulus ABAxel Johnson Inc.

Axel Johnson AB är en av fyra fristående koncerner inom Axel Johnson Gruppen. 
De övriga är amerikanska Axel Johnson Inc., svenska fastighetsföretaget AxFast AB  
och kapitalförvaltningsföretaget AltoCumulus AB. 

Uppdragsgivare Axel Johnson AB, Kommunikationsdirektör Caroline Berg, Projektledare Sofia Gustafsson.  prodUktion Spoon Publishing AB, Redaktör Åsa Lovell,
Art director Vidar hekkelstrand, Foto Peter Cederling, Adam haglund, Linus hallgren, Anton Renborg, Karin Röse, Samir Soudah, Illustration Jennie Arvenäs. 
tryck Elanders Sverige AB, Papper Munken Polar.

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

Arbetar med kapitalförvaltning 
och har kontor i Stockholm och 
Luxemburg.

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 och Nobia. Axel Johnson 
Gruppens ägarandel i Nordstjernan uppgår till sex procent.

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

Axel Johnson International
Teknikhandelskoncern med fokus  
på industriprodukter i Europa.

Axfood
Ett av Nordens största 
börsnoterade bolag inom 
dagligvaruhandel.

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

Martin & Servera
Ledande grossist och specialist 
inom restaurang och storkök. 

Mekonomen
Skandinaviens ledande 
bildelskedja, noterad på 
Stockholmsbörsen.

Novax
Utvecklar och investerar i 
tillväxtföretag.

Svensk BevakningsTjänst
Erbjuder kompletta säkerhets-
lösningar för företag och 
privatpersoner.

Produkter och tjänster inom energi 
och miljö i Nordamerika. 
I koncernen ingår följande bolag:

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.

2000 axfood tar form
Axfood bildas genom samman- 
slagningar av hemköpskedjan, Dagab 
och D-gruppen. Willys expansion startar 
och blir en rikstäckande kedja.

2006 nya koncernbolaG
Axel Johnson International köper 
en rad teknikhandelsföretag. Axel 
Johnson blir huvudägare i Mekono-
men. Svensk BevakningsTjänst blir 
ett helägt koncernbolag till Axel 
Johnson AB. 

2011 förvärv och fusion
Servera och Martin olsson 
fusioneras och skapar bolaget 
Martin & Servera. Mekonomen 
förvärvar norska Sørensen og 
Balchen .

1999 investerar i tillväxtföretaG
Novax bildas och blir plattformen för investeringar i 
tillväxtföretag som DesignTorget, BevakningsTjänst 
och WeSC.

1979 ny vd
Göran Ennerfelt blir vd efter Bergs-
ingenjören Axel Ax:son Johnson.1958 tredje Generationen tar över  

Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson avlider 
och lämnar efter sig över 100 bolag. Nordstjer-
nan blir stiftelseägt och tillförs huvuddelen av 
Johnsonkoncernen. Sonen Axel Ax:son Johnson, 
även kallad Bergsingenjören, tar över som  
koncernchef i Nordstjernan och i handels- 
bolaget A. Johnson & Co.

1977 stor efterfråGan på stål 
Produktionen av stål går åter på högvarv 
på Avesta Jernverk efter stålkrisen i början 
av 1970-talet.

1988 satsninG på konsumentnära handel
Saba Gruppen förvärvas med bland andra Åhléns, 
Dagab, hemköp, B&W och Saba Trading.  
A. Johnson & Co byter namn till Axel Johnson AB.

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

1971 antonia börjar
Bergsingenjörens  dotter Antonia  
börjar arbeta i firman.

1994 omstrukturerinGar 
Sabakoncernen omstruktureras. Åhléns renodlas. 
Servera bildas genom sammanslagning av Dagab  
storkök och KF:s grossistverksamhet. Grunden till 
Axfood läggs.
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