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Antonia Ax:son Johnson, ordförande

ANtONIA
UtvEcKLING & 
hALLbARhEt
Antonia Ax:son Johnson ser  
sitt företagande som ett sätt 
att driva en förändring mot 
större hållbarhet – miljömässigt, 
s ocialt och värdemässigt.

När jag var barn klev jag ut på sommarhusets trappa tidigt på 
morgonen och luften var klar, genomskinlig och doftade rent, som 
ozon. Åtminstone minns jag det så. Dalälvens vatten kunde man 
bada i, bara man aktade sig för timret som flottades. Inga traktorer 
fanns ännu utan vatten och foder transporterades varje morgon 
till djuren med häst och kärra. Jag red på arbetshästarna i timmar. 
Dagen och arbetet på gården gick långsamt. Vädret var oftast 
samtals ämnet. Vi var beroende av väder och natur. Så här kändes 
det. Året var 1949.

Om 50 år kommer två tredjedelar av jordens befolkning att bo i 
storstäder, de ständigt växande. Urbanitetens dimensioner med lyx 
och fattigdomens slum i tandem, med infrastrukturens belastning 
och förfall, med idéer om stadens mening eller brist på mening 
kräver att vi börjar förstå. Vi vet att jordens människor är utsatta, 
att nästan tre miljarder människor lever på mindre än 2,50 USD per 
dag och att en miljard människor inte kan läsa. Detta har vi nu att 
förhålla oss till. Året är 2013.

Under flera generationer och många år har vi i vårt familjeföre-
tag, Axel Johnson Gruppen, om och om igen funderat över vårt 
uppdrag som familjeföretagare. Det har handlat om att öppna upp 
helt nya internationella marknader för svenska produkter, att på 
forskningens grund utveckla ny sinnrik teknologi, att finna ovän-
tade affärsstrukturer och goda affärsidéer, hela tiden med syftet att 
lämna avtryck och göra de samhällen där vi finns med våra affärer 

litet bättre, att tjäna pengar för att kunna växa med balanserad risk. 
Kommersialitet. Idealism. Utveckling och hållbarhet.

Mitt personliga uppdrag som företagare har präglats av min tids 
svindlande förändringstakt från barndom i den långsamma trygg-
hetens hållbara idyll till det moderna, komplexa och sammankopp-
lade där hastigheten och resursanvändningen motar hållbarheten. 
Här finns vår spelplan som familjeföretagare.  

Den genomgående idén i vårt familjeföretagande har varit att 
påverka genom det vi gör. I en företagsgrupp där vi möter mer 
än en miljon människor varje dag är det uppenbart att vi påver-
kar många, många människors vardag på ett jordnära, påtagligt 
sätt. Vi har som företagare och medarbetare ett personligt ansvar 
att förstå hur vi kan driva en förändring mot allt större hållbar-
het – miljömässigt, socialt och värdemässigt. Som ägare upptar 
detta mycket av min tanketid. Företagens människor kan förändra, 
medan politikerna diskuterar. Företagen kan agera medan institu-
tioner utreder. Vi kan göra medan andra överväger.

Antonia Ax:son Johnson
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62 638
Axel Johnson-koncernens konsoliderade 
 omsättning uppgick till 62 638 Mkr (29 615). 
Inklusive Axfoods helårsomsättning föregåen-
de år var tillväxten sju procent. Omsättningen i 
delägda Mekonomen uppgick till 5 292 Mkr  
(4 140).

Omsättning (Mkr)

1 623
Resultat efter finansnetto uppgick till  
1 623 Mkr (1 451).

Resultat efter finansnetto (Mkr)

Axel Johnson-koncernens finansiella ställning är 
fortsatt stark. Det synliga egna kapitalet ökade till 
7 596 Mkr (7 093). De likvida medlen uppgick vid 
årsskiftet till 3 132 Mkr (3 011) och nettokassan 
uppgick till 903 Mkr (1 052).

7 596
Finansiell ställning (Mkr)

Martin & Serveras omsättning var högre 
än föregående år och marknadsandelarna 
ökade. Resultatet minskade dock till följd 
av höga kostnader, främst relaterade till 
integrationen mellan Servera och Martin 
Olsson. 

Mekonomen har genomfört förvärvet av 
Meca och integrationsarbetet har varit 
mycket framgångsrikt. En effekt av det 
försämrade konjunkturläget har varit att 
bilägare skjutit upp service och reparatio-
ner, vilket har påverkat resultatet negativt. 
Under året har därför åtgärder för att  
förbättra kostnads-, butiks- och logistik-
strukturen successivt vidtagits.

Novax har under året förvärvat 60 procent 
av aktierna i säkerhetsföretaget RCO  
Security samt knappt 20 procent av  
aktierna i Json Handels, en aktör inom 
arbets- och profilkläder. Sammantaget  
rapporterade bolagen inom Novax god 
tillväxt och lönsamhet. 

Svensk Bevakningstjänst rapporterade 
en försäljningsminskning orsakad av färre 
uppdrag inom affärs området Energi. Under 
2012 har bevakningsmarknaden präglats av 
prispress vilket har minskat Svensk Bevak-
ningstjänsts lönsamhet varefter äldre avtal 
ersatts med nyare. 

Våra affärer kommer att påverkas av tre 
trender de kommande åren, vilka också 
ger oss nya möjligheter; ett ökat inslag 
av tjänster och service, utvecklingen av 

e-handel/digitala medier och den nöd-
vändiga omställningen till ett mer hållbart 
företagande. Dessa trender och deras 
påverkan på vad vi gör är stor och kommer 
över tiden förändra det sätt vi gör affärer 
på i dag. De tre trenderna är även viktiga 
för att vi inte ska tappa bort vår vision för 
framtiden, att om 10 år kommer 50 procent 
av Axel Johnsons verksamhet att utgöras av 
saker som vi inte gör idag. Nya kunderbju-
danden, nya företag och nya marknader. 
Till grund för denna ambition ligger vår 
egen historia och utveckling – blickar vi 
10 år bakåt kommer mer än 50 procent av 
omsättningen från verksamheter vi inte 
hade då. För att lyckas med detta är det 
viktigt att komma ihåg att det som gör oss 
unika är hur vi gör Axel Johnsons affärer 
och vilka vi är som gör dem. Samtidigt som 
vi varje dag ska ge våra kunder bra service 
måste vi tänka på, och försöka förstå, vad 
de vill ha i framtiden. Denna avvägning är 
en nyckel till att kunna skapa långsiktiga 
värden för våra kunder och en god tillväxt i 
våra verksamheter. 

Under 2012 har det genomförts många 
spännande satsningar som bidrar till denna 
framtidsvision. Axfood har arbetat vidare 
med implementeringen av sitt nya affärs-
system AxOne som lägger grunden för 
nya affärer och arbetssätt, Axel Johnson 
International har förvärvat holländska 
lyft- och lastsäkringsbolaget Mennens, en 
viktig pusselbit i byggandet av AxLoad, 
och Mekonomen har slutfört förvärvet av 
Meca. Svensk Bevakningstjänst har fått de 

första uppdragen i sitt nya affärsområde 
S ynenergy, Kicks har lanserat sitt nya EMV 
och Novax har gjort investeringar i RCO 
och Json Handel. 
 
Mycket tyder på att även 2013 kommer  
att bli ett volatilt och utmanande år med 
betydande ekonomisk ovisshet i vår 
omvärld. På Axel Johnson kommer vi att 
fortsätta att sträva efter att skapa hållbart 
värde för kunder, medarbetare och ägare. 
Vi kommer att lägga vår kraft på det vi kan 
påverka – att ge våra kunder bästa möjliga 
service och upplevelser. 

Till alla kollegor – tack för ert engagemang 
och stora kundfokus. Axel Johnson-koncer-
nens prestation och utveckling är summan 
av era goda insatser under året. Ett stort 
tack även till alla kunder – vi möter över en 
miljon av er varje dag – för det förtroende 
ni gett oss under året.

Fredrik Persson

Fredrik Persson, vd Axel Johnson

FREDRIK
vOLAtILt 2012 GAv 
StAbILA RESULtAt

Summerar jag 2012 så har det varit ett 
volatilt år. Året inleddes med ett bra första 
kvartal. Under det andra kvartalet och 
framåt blev affärsläget betydligt tuffare 
och osäkerheten om den ekonomiska 
utvecklingen påverkade marknadsför-
utsättningarna negativt. Det utmanande 
marknadsläget till trots har många av 
koncernens verksamheter utvecklats väl 
och nått goda resultat även under 2012. 

Axel Johnson International ökade sin 
omsättning till följd av det framgångs-
rika förvärvet av Mennens i kombination 
med en stabil underliggande utveckling. 
Konjunktur läget försvagades under det 
andra halvåret men tack vare snabb 
reaktionsförmåga på kostnadssidan var 
resultatet i linje med föregående år. 

Axfood ökade sin omsättning, bland annat 
en effekt av nya avtal inom Axfood Närlivs 
och en rad framgångsrika marknadsaktivi-
teter inom främst Hemköp. Resultat- 
utvecklingen var stabil och under året 
kunde vi stolt meddela att målsättningen 
för andelen egna märkesvaror på 25 pro-
cent hade uppnåtts.

Axstores har trots tillfälliga problem med 
varuförsörjningen i samband med ett 
systembyte ökat sin omsättning och både 
Åhléns och Kicks har tagit marknadsande-
lar. Resultatet påverkades dock negativt av 
höga kostnader i samband med system-
bytet och kostnader som uppstod vid 
Panaxias konkurs.Fo
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5  Mekonomen
(ca 26%*) 
Norra Europas ledande 
 koncern för ditt billiv, noterad 
på Stockholmsbörsen.
• Meca Skandinavien 
• Mekonomen Norden 
• Sørensen og Balchen

6  Novax
Utvecklar och investerar i 
 tillväxtföretag.
• Designtorget (100 %*) 
•  Educations Media Group (28 %*) 
• Filippa K (55 %*) 
• RCO Security (60 %*)

Ägarandel under 20 procent:
• Json Handels
• Global Health Online
• Medius
• Trygga Hem

7  Svensk  
Bevakningstjänst
Erbjuder kompletta säker-
hetslösningar för företag och 
privatpersoner.
• Bevakning  
• Parkering 
•  Larmcentral och säkerhets-

teknik  
• Skydd och analys 
• Utbildning och konsultation

2

3

Vad vi tror på:  

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.

Vilket ska leda till:

Attraktiva kunderbjudanden 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.

Värderingar

Läs mer på 
www.axeljohnson.se

8AxVille

För oss på Axel Johnson är handel något som utvecklar  
människor och bygger samhällen. Vi ser våra bolag som  
en del av den hållbara utvecklingen och vi ska vara en positiv  
förändringskraft i de samhällen vi är en del av. Välkommen 
till AxVille – staden som förklarar vilka bolag som ingår  
i Axel Johnson-koncernen.

1  Axel Johnson 
International
Teknikhandelskoncern med  
fokus på produkter, system 
och servicetjänster för  
industriella kunder i Europa.
• AxFlow   
• AxImage 
• AxIndustries  
• AxLoad

3  Axstores 
Ett av Nordens ledande 
detaljhandelsföretag med 
varuhus och butiker inom 
skönhet, hem och mode.
• Kicks 
• Lagerhaus
• Åhléns

3  Axstores 
Ett av Nordens ledande 
detaljhandelsföretag med 
varuhus och butiker inom 
skönhet, hem och mode.
• Kicks 
• Lagerhaus
• Åhléns

4  Martin & Servera
(70%*)
Ledande grossist och specialist 
inom restaurang och storkök 
med två affärsområden.
• Restaurangdistribution 
•  Specialistföretag 

• Fällmans kött 
• Grönsakshallen Sorunda 
• Martin Olsson Cashar 
• RP Frukt

2  Axfood 
(ca 50%*)
Ett av Nordens största 
börsnoterade bolag inom 
dagligvaruhandel.
• Axfood Närlivs  
• Dagab
• Hemköp  
• PrisXtra
• Willys

Affärsidé
Vår affärsidé är att fram-
gångsrikt bygga och utveckla 
lönsamma verksamheter 
inom handel och tjänster i 
Norden och övriga Europa 
för att både företag och  
människor ska växa.

Axel Johnson grundades 1873, 
ett familjeföretag som nu drivs i 
fjärde och femte generationen. 
Med handel som utgångspunkt har 
koncernen bytt form och skepnad 
genom åren. Däremot har viljan och 
drivkraften att förändras i kombina-

tion med att långsiktigt bygga och 
utveckla hållbara affärer varit intakt. 
Det har krävts mod och förmåga att 
söka nya idéer och omvandla dem 
till attraktiva erbjudanden för kun-
derna. Det är en företagstradition vi 
bygger vidare på.

Välkommen 
till AxVille!

6

5

1

Historia

kort fakta

7

4

Illustration: Nils-Petter Ekwall

Vision
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.

Tillväxt
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.

byggstenar

Hållbart företagande
Vårt arbete med hållbart 
företagande är en integre-
rad del av hur vi bygger 
lönsamma affärer och hur  
vi utvecklar attraktiva kund-
erbjudanden. 

Medarbetare
Vi har stort förtroende för 
våra medarbetare. Det är de 
som har kunskapen, kom-
petensen och idéerna som 
utvecklar och förbättrar våra 
verksamheter.

*Siffror inom parentes anger ägarandel.
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Fokusområden för hållbart företagande

Maximera affärs- 
och samhälls nyttan

Minimera negativ påverkan på 
affär, samhälle och miljö

Hållbart  erbjudande
Vi strävar efter att våra kunder ska välja 

fler och mer hållbara alternativ.

Hållbar  produktion
Vi strävar efter att uppnå etisk, socialt 

hållbar och miljövänlig produktion av de varor 
och tjänster vi köper in.

Resurseffektiv verksamhet
Anställda i våra företag ska ständigt 

sträva efter att vara varsamma med resurser 
och välja effektiva alternativ. 

God arbetsgivare
Vi vill öka mångfalden och verka för 

jämställdhet och socialt engagemang.

Vision: 
En positiv  

förändringskraft 
i de samhällen vi 

är en del av.

För Axel Johnson handlar hållbart företagande om att minimera den negativa påverkan från koncernens 
verksamheter. Samtidigt ska hållbart företagande bidra till både affärs- och samhällsnyttan. Genom 

fyra fokusområden ska Axel Johnson göra skillnad som handelskoncern. 

Hållbarhetsstrategi

7 steg mot 
hållbar 
ägarstyrning

AxEL 
jOhNSONS 
StRAtEGI FöR 
håLLbARt 
FöREtAGANDE
2013–2015

Hållbart företagande är en integrerad del 
av hur Axel Johnson bygger och utveck-
lar lönsamma verksamheter. Koncernen 
antog under hösten en ny hållbarhets-
strategi (2013–2015) som tar avstamp i 
affärs visionen om att bidra positivt till de 
s amhällen där Axel Johnson verkar.

Axel Johnson möter dagligen en miljon 
kunder som köper koncernbolagens varor 
och tjänster. Företagen har 19 000 anställ-
da och koncernen är handelspartner med 
tusentals företag över hela världen.

– Om vi kan utnyttja potentialen i alla 
dessa möten och kontakter, kan vi bidra 
till att göra stor samlad nytta. Vi kan och 
vill vara långsiktiga partners för ett hållbart 
samhälle, säger Caroline Berg, direktör 
Human Development och Kommunikation 
på Axel Johnson.

För Axel Johnson är handel inte bara en 
förutsättning för att kunder och konsumen-
ter ska kunna uppfylla sina behov. Det är 
också något som utvecklar människor och 
bygger samhällen.

– Vi ska kombinera affärsnytta och 
samhällsnytta. Våra möjligheter att påverka 
människor att leva hållbart är stora. Samti-
digt bygger vår uthållighet och lönsamhet 
på att kunderna fortsätter att välja våra 
verksamheter inte bara nästa år utan också 
nästa århundrade. 

Hållbar ägarstyrning är en central 
del i Axel Johnsons hållbarhets-
strategi. Som ägarbolag ställer vi 
en rad krav på koncernbolagen för 
att säkra att hållbarhet integreras 
i samtliga affärsprocesser. Sju 
viktiga punkter ska säkra att alla 
koncernbolag jobbar systematiskt 
och målinriktat med hållbarhet.

1
Alla bolag ska ha 

strategier och 
mätbara mål för sitt 
hållbarhetsarbete 

som är integrerade i 
affärsplanen.

2
Bolagen ska ha en 

person som är ansvarig 
för hållbarhetsfrågor i 

ledningen eller 
direkt rapporterande 

till vd.

3 
Nyckeltal för 

hållbarhet ska 
kvartalsvis 

rapporteras till 
Axel Johnson.

4
Riskanalys som 

identifierar bolagens 
största sociala och 

miljörelaterade risker  
ska uppdateras 

årligen.

6 
Internationella 

konventioner kring 
miljö, mänskliga rättig-

heter och arbetsrätt 
ska respekteras av 

bolagens alla 
leverantörer.

5 
Hållbarhets-

perspektivet ska 
utvärderas när 

nya bolag 
förvärvas.

7 
Bolagens 

hållbarhetsarbete 
ska tydligt 

kommuniceras. 

Caroline Berg, 
direktör Human 
Development och 
Kommunikation 
på Axel Johnson.
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2600
Antalet vindkraftverk i Danmark, 

S torbritannien och Sverige som Certex 
utförde inspektion och service på 2012.
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Certex säkrar vindkraftverk. Certex serviceaffär inom vindkraft 
innebär inspektion och service av 2 600 vindkraftverk i Danmark,  
Storbritannien och Sverige. En proaktiv service skapar säkra 
arbetsmiljöer och en ökad lönsamhet för verkets ägare.

När vindkraftsteknikern Pierre Larsson arbetar ute på fältet är 
tjänstebilen full med säkerhetsutrustning. Att utföra service och 
inspektion på ett vindkraftverk kräver en gedigen utbildning –  
och att man inte är höjdrädd. 

– Att kontrollera säkringspunkter för personligt fallskydd inne-
bär arbete i en farlig miljö. Säkerhetsutrustningen är nödvändig 
eftersom jag arbetar på hög höjd och i trånga utrymmen, säger 
Pierre Larsson som är anställd på Certex.

Vägen bär av mot de åtta vindkraftverk som står samlade i en 
vindkraftpark utanför Brålanda, ett par mil norr om Vänersborg. De är 
uppemot 100 meter höga med vingar som mäter närmare 90 meter i 
diameter. Hans arbete innebär att säkra arbetsmiljön i varje vindkraft-
verk, som genererar el till drygt 1 000 svenska hushåll varje år. 

– Det känns bra att min arbetsinsats bidrar till minskad klimat-
påverkan. Dessutom är jobbet roligt och varierat.

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. 
Certex arbetar med ett flertal av världens ledande producenter, 
som de senaste 30 åren installerat fler än 47 000 vindkraftverk i 
65 länder. Installationstakten är hög och under 2012 installerades 
i snitt ett verk om dagen. Certex utförde inspektion och service 
på 2 600 av dessa i Danmark, Storbritannien och Sverige. För att 
garantera en säker arbetsmiljö för de tekniker som jobbar i vind-
kraftverken köper ägaren en servicetjänst från Certex. I den ingår 
inspektion och service av bland annat stegar, hissar, förankrings-
punkter, lyftutrustning och räddningsutrustning. Certex bidrar 
även med unik kunskap inom användning av stållinor som en del 
av fallskyddssystem och lyftanordningar.

– En proaktiv service skapar inte bara en säker arbetsmiljö, utan 
bidrar även till färre stillestånd och därmed ökad lönsamhet för 
kunden, säger Stefan Jagelid, vd för Certex Svenska.

1 040
Uppskattning av antalet 
svenska hushåll som ett 
vindkraftverk genererar 

el till varje år.

SAKERhEt
SOM GOR
SKILLNAD

1  Vindkraftverk utanför Vänersborg där Certex utför inspektion och service. 2  Peter Keith, divisionschef för Certex och Stefan Jagelid, vd för Certex Svenska. 
3  ”Säkerhetsutrustning är A och O i mitt arbete”, säger Pierre Larsson, vindkraftstekniker på Certex. 4  Stållinor är en del av vindkraftverkens 
fallskydds system och lyftanordningar.

42

1 3
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Göra skillnad x 2

Certex geografiska täckning och storskalighet bidrar till ett standar-
diserat arbetssätt – teknikerna i England arbetar i stort på samma sätt 
som de i Sverige och Danmark. Kraven på kompetens ökar.

– Vindkraftverk får kritik då de genererar ett buller, därför ökar 
nu etableringarna av nya anläggningar till havs. Med vår erfarenhet 
och kunskap inom offshorearbete i Nordsjön ger detta oss fler möj-
ligheter att erbjuda våra vindkraftskunder inspektion och service i 
denna miljö, fortsätter Peter Keith.

Även om omsättningen fortfarande är relativt liten, är vindkraft en 
högprioriterad marknad för Certex, som de senaste åren haft en 
tillväxt på cirka 20 procent per år inom segmentet. Sverige är en 
växande marknad och globalt är de tre största tillväxtområdena 
Asien (Kina och Indien), Nordamerika och Europa.

– Vi är väletablerade i Europa och vårt fortsatta fokus är på 
dessa marknader. Vi ser en stor potential hos befintliga kunder på 
nya marknader, i synnerhet då Certex med förvärvet av nederländ-
ska Mennens-koncernen har stärkt sin kompetens inom service och 
inspektion ytterligare i Centraleuropa. Vi breddar oss och målsätt-
ningen är att 2013 vara den ledande partnern för hela europeiska 
vindkraftsindustrin.

Certex Svenska gör även satsningar på alternativ förnybar energi.
– De senaste fyra åren har vi följt utvecklingen av vågenergi och 

agerat som teknisk konsult i de projekt som pågår i Sverige.

Axel Johnson International
Stärkt position trots  
försämrad konjunktur 

Omsättning och resultat 2012
Omsättningen ökade med nio 
procent jämfört med föregående 
år. Ökningen förklaras främst av 
förvärv. Rensat för förvärv var 
omsättningen i linje med före-
gående år, vilket var bättre än  
genomsnittet för jämförbara 
bolag. Även resultatet var i  
linje med föregående år. Resul-
tatet påverkades av resultat-
förbättringar inom affärsom-
rådena AxLoad, AxFlow och 
AxImages medan det minskade  
i AxIndustries till följd av en  
svag marknad. Under året 
genomfördes kostnadsanpass-
ningar inom koncernen. 

Stoltast över
Service- och eftermarknads-
tjänster är en allt viktigare del 
av kunderbjudandet och utgör i 
dag tio procent av omsättningen. 
Koncernen kunde, trots en turbu-
lent marknad, ta marknadsande-
lar inom en rad segment. Genom 
förvärvet av Mennens-koncernen 
skapade det största affärsområ-
det AxLoad en ledande position i 
 Europa inom lyft- och lastsäkring. 

Nyinvesteringar
I mars 2012 förvärvades den 
ledande aktören inom lyft- och 
lastsäkring i Benelux, Mennens-
koncernen, med en årsomsätt-
ning om cirka 700 miljoner kro-
nor. Därtill gjordes investeringar i 
nya etableringar och filialer för  
en ökad marknadstäckning. Nya 
investeringar gjordes även inom 
service för att möta efterfrågan 
inom bland annat energiseg-
mentet samt inom affärssystem 

och logistiklösningar för kortare 
ledtider och högre servicegrad 
gentemot kunderna. 

Marknadsläget
Segment som offshore, vind-
energi och livsmedel hade en 
ökad efterfrågan. Transport- och 
marinsegmentet hade däremot 
en vikande efterfrågan. Situatio-
nen i Sydeuropa var fortsatt svag, 
vilket medförde kostnadsbespa-
ringar i flera verksamheter.

Årets största utmaning
Konjunkturens effekter var svåra 
att bedöma och verksamheten 
svår att dimensionera därefter.

Årets hållbarhetsarbete
Ett omfattande arbete lades på 
hållbarhetsfrågor i form av utbild-
ning, analys och mål. Arbete med 
att kartlägga verksamheternas 
energiförbrukning pågår fortfa-
rande. Även försäljningsandelen 
av produkter med förbättrad 
energi effektivitet fortsätter att 
öka, vilket gynnar såväl miljö som 
kundernas lönsamhet. Åtgärder 
för att minska miljöpåverkan 
vid resande vidtogs genom 
koldioxid gränser för tjänstebilar 
samt ökad användning av video-
konferens.    

Satsningar 2013 
Under 2013 säkrar Axel Johnson  
International omsättning och 
vinst i en osäker marknad, 
parallellt med tillväxtsatsningar, 
både i befintlig verksamhet och 
genom förvärv. Bolaget har starka 
tillväxtmöjligheter och positioner 
att växa ifrån.

försäljning per affärsområde 2012

AxIndustries 25 %

AxFlow
 21 %

nYCKelTal (mKr)

 2012 2011

Nettoomsättning 6 177 5 664 

Resultat efter finansnetto 277 276

Genomsnittligt antal årsanställda 2 404 2 053
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Förvärvet av Mennens-koncernen i Benelux samt en stabil utveck-
ling i befintliga verksamheter gjorde att Axel Johnson Internationals 
omsättning ökade under 2012. Detta trots en vikande konjunktur 
med fallande industri produktion. Under året vidtogs åtgärder för att 
dimensionera verksamheten till rådande marknadsläge. 

20 %
Certex vindkraftsaffär 
har haft en tillväxt på 

20 procent per år.

AxFlow
Paneuropeiska avtal växande trend

AxIndustries
Nomo förenklar underhåll 
av vindkraftverk

Året som gått

AxFlow är en av 
Europas ledande 
distributörer 
av pumpar och 
pumpservice 
till process
industrin.

AxFlow har under de 
senaste åren intensifierat 
sina ansträngningar för 
att knyta paneuropeiska 
avtal med viktiga företag 
inom den europeiska 
processindustrin. 

– Med sin närvaro i 
hela Europa kan AxFlow 
ge dessa kunder en 
utmärkt service, oavsett 
geografiskt läge, säger 
Ole Weiner, vd på AxFlow.

AxFlows europeiska 
distributionscenter i  
Holland ökar tillgänglig-
heten genom att leverera 
inom 48 timmar – en  
viktig konkurrensfördel.

– Distributionscentret 
gör att kunderna kan 
arbeta med färre leveran-
törer, vilket innebär både 

minskade kostnader för 
kunden och en minskad 
miljöpåverkan eftersom 
färre transporter behövs, 
säger Ole Weiner.

Under 2012 tecknade 
AxFlow avtal om leveran-
ser till hela Europa med 
en stor global kemikon-
cern och en internationell 
livsmedelsproducent.  
Under 2013 pågår 
diskussioner med flera 
andra stora företag inom 
livsmedelsindustrin och 
kemisk industri. Initiativ 
som kommer 
att stödja den 
förväntade 
tillväxten för 
AxFlow under 
de kommande 
åren.

Nomo, ett av Nordens 
ledande företag inom 
försäljning av rullager, 
började under 2012 
leverera speciallager till 
renovering av vindkraft-
verk.

– Den lösning vi 
rekommenderat tillsam-
mans med vår leverantör 
i England kommer att 
förenkla framtida under-
håll av vindkraftverken, 
samt ge kunden en lägre 
totalkostnad, säger Curt 
Carlsson, vd för Nomo.

Också internt arbetar 
Nomo genom sitt miljö- 
ledningssystem konti-

nuerligt med kontroller 
och utvärderingar för att 
minska verksamhetens 
miljöpåverkan.

– Vi ska öka vår 
personals kunskaper om 
miljöfrågor, för att ge-
mensamt kunna minska 
våra avtryck på miljön, 
fortsätter Curt Carlsson.

Under 2012 tecknade 
även Sverull, specialister 
inom lager, transmis-
sion och tätningar, avtal 
med LRF (Lantmännens 
Riksförbund) Samköp. 
Avtalet gäller leveranser 
av kullager och transmis-
sionskomponenter.

Det här är Axel 
 Johnson International
Teknikhandelskoncern 
med fokus på produk-
ter, system och service-
tjänster för industriella 
kunder i Europa. Af-
färsområdena AxLoad, 
AxIndustries, AxFlow 
och AxImage ingår.  
Läs mer på  
www.axinter.se

2 227

2 167

2 455

3 052
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4 500 000
Över så många kilowattimmar tjänade 

A xfood in under 2012 genom  
att energi effektivisera.
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2020
Ett av Axfoods mål är att bli  

klimatneutralt till 2020.

Axfood

ELVIS mäter Willys elförbrukning. Som en del i Axfoods 
 hållbarhetsarbete ska energianvändningen inom bolaget minska 
med 30 procent till 2015. Elvis hjälper till att spara både på miljön 
och kostnader.

På frukt- och gröntavdelningen på Willys i Arninge råder full akti-
vitet. En leverans med färska grönsaker har precis kommit in och 
de butiksanställda fyller prydligt upp hyllorna med senaste nytt. 
Avdelningen är en av butikens mest välbesökta och kunderna tar 
god tid på sig när de botaniserar bland kylarna, som sedan i somras 
har lock och dörrar av glas för att minska energiförbrukningen.

– Vi informerar om att butikerna är miljövänliga och hur vi minskar 
vår klimatpåverkan på gröna skyltar. Miljötänk är viktigt för kunderna i 
dag, vi kan inte arbeta på något annat sätt, säger butikschefen Tomas 
Hedman Strömhielm som plockar ur en grönsakslåda. 

Hans och de flesta andra Willys-butiker i Sverige fick Natur-
skyddsföreningens märkning Bra miljöval 2010. En övergång 
till grön el är genomförd och de senaste åren har arbetet med 
energieffektivisering haft hög prioritet, bland annat har ett byte till 
köldbärare som inte medför negativ klimatpåverkan gjorts.

Ett av Axfoods mål är just att reducera sin egen klimatpåverkan för 
att kunna bli klimatneutralt till 2020. Ett omfattande hållbarhets-
program lanserades 2010 och genom satsningarna i Willys butiker 
ska den totala energiförbrukningen minska. Axfoods ambition är 
att vara ledande inom hållbarhetsområdet och våga vara en före-
gångare både när det gäller nya tekniska lösningar och arbetssätt. 

För att kunna mäta framstegen installeras därför 2011 program-
met Elvis lokalt i Axfoods alla anläggningar. Elvis har tagits fram för 
detaljerad mätning, kontroll och analys av elförbrukningen och möj-
liggör även central styrning och uppföljning. Ett mätdon installeras i 
varje butik så att alla, både butiksanställda och ansvariga på Axfood, 
kan följa utvecklingen av energiförbrukningen direkt i datorn.

– Här framgår hur mycket energi Willys i Arninge förbrukar och 
överstigs till exempel ett värde för en förinställd temperatur i en kyl 
slår systemet larm, säger Lars Hellström, projektledare för Elvis på 
Axfood och pekar på en skärmbild. 

ELMAtARE
SOM GOR
SKILLNAD

1  Kundkommunikation är A och O. 2  Sedan sommaren 2012 har Willys i Arninge glasdörrar på alla sina kylar. 3  Elvis kopplar ihop mätdon för energiför-
brukning i bland annat kylar, frysar, ventilationssystem och uppvärmning. På skärmbilder framgår hur mycket energi varje Axfood-anläggning förbrukar. 
4  Tomas Hedman Strömhielm, butikschef för Willys i Arninge utanför Stockholm, och Lars Hellström, projektledare för Elvis på Axfood.

31
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270

Axfood

Göra skillnad x 3

Med Elvis blir Axfoods 270 anläggningar mer klimatsmarta och 
hållbara. Genom att lokalisera fel och åtgärda dessa slipper butikerna 
onödiga energitjuvar. Elvis hjälper därmed till att spara både på miljö 
och på kostnader. 

– Alla vinner på det – Axfood, butikerna, miljön och kunderna 
som erbjuds lägre priser när butikskostnaderna minskar. Kunskapen 
hos Tomas och hans anställda har också ökat. I dag pratar vi mer 
energi, både på butiksnivå och på totalnivå, säger Lars Hellström.

Syftet med programmet är att minska butikernas elförbrukning 
med 30 procent per kvadratmeter till 2015. Om man lyckas räknar 
man med att spara 30 miljoner kilowattimmar per år, vilket mot-
svarar tio procent av Axfoods totala energiförbrukning.

– En kilowattimme motsvarar cirka en krona. Det är relativt 
enkelt att hämta hem besparingar eftersom ett liknande arbete inte 
har gjorts på ett strukturerat sätt tidigare. Axfood räknar med att 
varje delinvestering, alltså varje butik, är betald inom ett år. Där-
efter kommer vinsterna, fortsätter Lars Hellström.

Den fortsatta installationen av Elvis kommer att pågå fram till 
2014 och omfattar butiker, snabbgrossar och partihandel.

Axfood
Fortsatt stabil 
utveckling

Omsättning och resultat 2012
Axfood ökade sin omsättning 
med drygt fyra procent. Nya avtal 
inom Axfood Närlivs i kombination 
med olika marknadsaktiviteter, 
inom främst Hemköp, bidrog till 
försäljningstillväxten. Samtliga 
enheter hade ett positivt resultat 
och Hemköp stärkte sin lönsam-
het ytterligare. Axfoods resultat 
har dock påverkats av ökade kost-
nader i samband med implemen-
teringen av ett nytt affärssystem.

Stoltast över
Mottagandet av Garant hos konsu-
menterna var en starkt bidragande 
orsak till att Axfood nådde målet 
på 25 procents EMV-andel av 
försäljningen under året.

Nyinvesteringar
Under året öppnade Willys fyra 
nya butiker och moderniserade 
20. Hemköp öppnade netto fem 
butiker och moderniserade tio.

Marknadsläget 2012
Trots den finansiella oron i Europa 
och i USA hade dagligvaruhandeln 
i Sverige en stabil utveckling. 
Dagligvarumarknaden är överlag 
mindre konjunkturkänslig än andra 
delar av handeln. Inflationen på 
livsmedel förblev låg, två procent 
på årsbasis, trots något stigande 
priser på råvarumarknaden.

Årets största utmaning
Den omfattande implemente-
ringen av Axfoods nya affärs-
system SAP fortsatte under året. 
Huvudprojektet var introduktio-
nen av ett nytt varuförsörjnings-
system i Borlänge och Jönköping. 
Projektet, som innebar stora 
arbetsinsatser, var framgångsrikt 
 

men medförde ökade kostnader, 
vilket belastade årets resultat.

Årets hållbarhetsarbete
Prioriterade områden för Axfoods 
hållbarhetsarbete på miljöområ-
det var och är fortfarande ener-
giförbrukning, transporter och 
avfallsåtervinning. I synnerhet 
inom energianvändning bedrivs 
ett strategiskt långsiktigt och 
omfattande arbete för att minska 
förbrukningen. Under 2012 
påbörjades implementeringen av 
ett system för detaljerad mätning 
och kontroll av elförbrukningen 
i egenägda butiker och lager. 
Syftet är att nå målen att minska 
elförbrukningen med 30 procent 
per kvadrat meter till 2015 och 
minska de egna utsläppen med 
75 procent till 2020 jämfört med 
2009. Arbetet med källsortering 
av förnyelsebar råvara  
fortsätter i samtliga Axfoods 
kontor, butiker och lager.

Satsningar 2013
Att investera i moderniseringar 
av butiker är en förutsättning för 
att möta kundernas förväntning-
ar på en bättre butiksupplevelse. 
Inbjudande butiker och prisvärda 
kunderbjudanden, samt en hög 
andel egna märkesvaror, ska 
tillsammans leda till en ökad för-
säljning. Effektivitet och en god 
kostnadskontroll ska bibehållas i 
alla led. Parallellt fortlöper imple-
menteringen av det nya affärs-
systemet som pågår fram till 
2014. Fortsatt fokus ligger också 
på miljöfrågor med koncentra-
tion på energi- och bränsle-
effektivitet både i anläggning-
arna och i transporterna, samt på 
hantering och källsortering.

fördelning av omsäTTning 2012

Dagab 13 %

Axfood Närlivs 18 %

Willys 54 %

nYCKelTal (mKr)

 2012 2011

Nettoomsättning 36 306 34 795 

Resultat efter finansnetto 1 154* 1 214

Genomsnittligt antal årsanställda 7 254 7 062
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Axfood ökade sin försäljning med drygt fyra procent under 2012.  
Satsningen på det koncerngemensamma varumärket Garant är en 
starkt bidragande orsak till att Axfood nådde målet på 25 procents 
EMV-andel av försäljningen under året.

Så många 
Elvis-enheter 
ska vara 
installerade 
2014.

Axfood
Garantörer för bättre 
konsumentinsikt
Under 2012 rekryterades totalt 20 
”Garantörer” till Axfoods kundpanel. 
Garantörerna fick under tolv veckor 
hem en kasse Garant-produkter  
varje vecka för utvärdering, främst  
via sociala medier. 

– En vecka kan det ha handlat om 
frukostprodukter och en annan om 
goda middagsvaror. Förutom att skaffa 
sig viktig konsumentinsikt så var detta 
ett steg i att göra varumärket Garant 
mer känt för allmänheten, vilket vi 
lyckades med, säger Johan Neuman, 
affärsområdeschef EMV på Axfood.

Rekryteringen av Garantörerna 
skedde via Facebook med totalt över 
15 000 sökande.

Axfood Närlivs
E-handel lanserades 
fullt ut
Axfood Snabbgross e-handel 
lanserades fullt ut under 2012, med 
huvudfokus på företagskunder. I linje 
med detta såldes Axfood Närlivs 
 e-handelssajt mot konsument, Net-
Xtra, till MatHem samtidigt som avtal 
tecknades om varuförsörjning till 
MatHems e-handel i Stockholm. 

– Axfood Närlivs är klart mark-
nadsledande leverantör av färdiga 
mat kassar med kunder som Linas 
Matkasse och Middagsfrid, säger 
David Bennertun, affärsområdeschef 
rikskunder/    e-handel på Axfood Närlivs.

Willys/Hemköp
Mobil betalning till butiker

Året som gått

I alla Hemköps, Willys och 
PrisXtras butiker kan kun
den betala med mobilen.

Axfood har under 2012 slutit avtal 
med två aktörer inom mobil betal-
ning, Swedbank och Seamless, i 
alla Hemköps, Willys och PrisXtras 
butiker. Genom att först delta i 
pilottest kunde Axfood utvärdera 
kundernas inställning till mobila 
betalningar.

– Mobila betalningar kommer 
troligen att bli mycket viktiga som 
komplement till kontanter och 
plastkort. Kunderna har överlag varit 

mycket positiva, säger John Svens-
son, affärsutvecklare på Axfood.

Med fler kunder som betalar mo-
bilt kan Axfood även sänka transak-
tionskostnaderna för kortbetalning. 

– Betalning med mobilen är 
enkelt både för kund och för kassa-
personal, det går snabbt och det är 
säkert. I framtiden finns fler möjlig-
heter, som att få kvittot i mobil-
telefonen och andra tjänster som 
skapar mervärden för våra kunder.

Så mycket ska elförbrukningen 
minska med per kvadratmeter 

till 2015.

30 %

Det här är Axfood
Ett av Nordens 
största börsnoterade 
bolag inom dagligva-
ruhandel. Driver butik-
skedjorna Hemköp, 
Willys, Willys Hemma 
och PrisXtra.  
Läs mer på  
www.axfood.se

21 % 

22 % 
24,2 % 24,4 % 

21,4 % 

*Inklusive nedskrivning goodwill PrisXtra.
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1142
Så många produkter fanns i 

Åhléns Bra val-sortiment under 
december 2012.
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Åhléns guidar till mer hållbar konsumtion. Genom guiden Bra val 
hjälper Åhléns sina kunder att leva mer hållbart. Under 2012 stod 
sortimentet för 4,4 procent av den totala försäljningen.

Tygrester blir trasmattor, ekologiskt bomull blir barnkläder och 
papper från FSC*-certifierat skogsbruk blir anteckningsblock. På 
Åhléns designavdelning i anslutning till huvudkontoret i centrala 
Stockholm är varor för en mer hållbar konsumtion i fokus i ökande 
grad. Designchefen Anna Stensland och hennes kollegor letar med 
ljus och lykta efter nya hållbara material att arbeta med.

– Vi vill ta fram fler varor av hög kvalitet och god funktionalitet. 
På så sätt skapar vi en hållbar och långsiktig lönsamhet för alla – 
miljön, varuhuset, kunderna och leverantörerna. Det finns ett stort 
engagemang hos medarbetarna, säger hon.

Arbetet med nya varor till Åhléns Bra val-sortiment har pågått 
sedan 2009. I dag finns det hållbara produkter inom mode, skön-
het, hemtextilier, leksaker och kontorsmaterial. Guiden gäller för 
både Åhléns egna varor och övriga varumärken. De fem katego-
rierna – återvunnet, socialt ansvar, ekologiskt, TENCEL® (lyocell)** 
och miljömärkt – talar om på vilket sätt varan är hållbar.

– Åhléns värderingar bygger på hänsyn till människor och miljö 
och i vårt arbete vill vi vara med och skapa en hållbar handel. 
Sortimentet är en del i vårt sätt att ta ansvar, säger Anita Falkenek, 
hållbarhetschef på Åhléns.

Åhléns ser en stor tillväxtpotential i att kunna hjälpa sina kunder att 
handla mer hållbart. Under 2011 ökade Bra val-produkter i försälj-
ning från två procent till 3,4 procent, mätt i kronor. Inom dammode, 
hemtextil och kontorsområdet var försäljningen nära 20 procent. 
Under 2012 stod sortimentet för 4,4 procent av den totala försälj-
ningen. Målet är att andelen ska vara 10 procent 2015.

 Målet är att Bra val-sortimentets 
procentandel ska vara 

10 procent 2015.

SORtIMENt
SOM GOR
SKILLNAD

1  Anita Falkenek, hållbarhetschef på Åhléns, och Anna Stensland, designchef på Åhléns, letar ständigt efter nya hållbara material att arbeta med.  
2  Bra val är Åhléns kundguide till varor som tar extra hänsyn till människor och miljö. 3  Mode, skönhet, textilier, leksaker och kontorsmaterial ingår i Bra val. 
4  I dag är Bra val-sortimentet märkt så att kunden hittar rätt direkt.

32 4

1

4,4%

10 %

Bra val-sortimentets 
procent andel av Åhléns 

totala försäljning  
2012.

*FSC (Forest Stewardship Council) utvecklar skogsbruksmetoder som tar 
hänsyn till miljön och sociala förhållanden. 

**TENCEL® (lyocell) är en textilfiber tillverkad av förnybar FSC-märkt råvara 
med liten miljöpåverkan.
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Under 2011 gjordes ett arbete för att bredda skönhetssortimentet 
med fler hållbara alternativ och två nya märken med Bra val-produk-
ter lanserades under våren. Under 2012 har stora delar av bassorti-
mentet inom damunderkläder lagts om till ekologisk bomull. 

Framöver ska det hållbara alternativet stärkas ytterligare. En 
guide om Bra val har tagits fram för att öka förståelsen och kun-
skapen, både internt och externt. Kunskapen om guiden ska höjas, 
sortimentet utvecklas och försäljningen av varor öka. 

– Om vi lyckas kommer det att stärka Åhléns varumärke. Ett 
hållbart sortiment och ett väl integrerat hållbarhetsarbete är bra för 
affärerna. Personligen är jag övertygad om att endast företag som 
tar ansvar för männi skor och miljön i hela värdekedjan kommer att 
överleva långsiktigt, säger Anita Falkenek.

Många aktiviteter ligger i planen för 2013, bland annat att 
fördjupa arbetet med leverantörerna och tillsammans med övriga i 
branschen försöka skapa system för återvinning av textilier. Återvun-
net material är ett angeläget område som är viktigt att utveckla.

– När konsumtionen ökar och resurserna inte räcker till är det 
den vägen vi måste gå, säger Anna Stensland.

Axstores
Samtliga bolag bidrog till 
omsättningstillväxten

Omsättning och resultat 2012
Axstores försäljning ökade med 
två procent, vilket är bättre än 
marknaden. Både Åhléns och 
Kicks tog marknadsandelar, trots 
problem med varuförsörjningen 
till butiker och varuhus. Resul-
taten för bolagen Åhléns, Kicks 
och Lagerhaus var bättre än 
 föregående år men totalt mins-
kade Axstores resultat på grund 
av höga kostnader i samband 
med systembytet på central-
lagret samt kostnader i samband 
med värdetransport företaget 
Panaxias konkurs.

Stoltast över
Inom Axstores är man stoltast 
över Kicks Sveriges resultat-
utveckling och Kicks lansering av 
sin egen skönhetsserie. Dess-
utom passerade Åhléns Klubb 
1,5 miljoner medlemmar enbart i 
Sverige och Lagerhaus e-handel 
dubblade antalet besökare.

Nyinvesteringar
Axstores fortsatte investeringar-
na i bytet av nya affärssystem, ett 
arbete där beslut fattades 2011. 
Åhléns investerade i förbättrade 
skönhetsavdelningar och utveck-
lade kundklubben Åhléns Klubb. 
Kicks investerade i ombyggnaden 
av Esthetique (bolagets norska 
skönhetsbutiker) till Kicks, samt 
utvecklade sin egna skönhets-
serie som säljs under eget 
varumärke.

Marknadsläget
Generellt blev marknaden 
svagare ju längre året gick, vilket 
syns tydligt i statistik över han-
delns utveckling. Många av de 

marknadssegment som Axstores  
befinner sig i utvecklades svagt. 
Att Åhléns och Kicks, givet 
marknadsläget, lyckades öka 
försäljningen och ta marknads-
andelar är starkt. 

Årets största utmaning
Problem i samband med system-
bytet på Axstores centrallager 
innebar att distributionen av 
varor till varuhus och butiker inte 
fungerade som den skulle och 
försäljning gick förlorad då varor 
inte fanns på rätt plats i rätt tid. 
Den största utmaningen var att 
få centrallagret och distribu-
tionen av varor att fungera 
effektivt igen.

Årets hållbarhetsarbete
Axstores fokuserade på att tydlig-
göra ansvar, rutiner och struktur 
med utgångspunkt i affärsplanen. 
Gemensamma nyckeltal inom 
hållbarhet och metoder togs 
fram för att bättre kunna mäta 
och följa upp detta, för att  
stödja det kontinuerliga förbätt-
ringsarbetet. 

Satsningar 2013
Åhléns fokuserar på att bygga  
en kompetent och effektiv orga-
nisation. Utvecklingen av unika, 
starka erbjudanden inom mode, 
skönhet och hem fortlöper. Dess-
utom investerar Åhléns i ett nytt 
kafékoncept och arbetar med att 
utveckla sin e-handel. Kicks har 
fortsatt fokus på att utveckla ett 
starkt eget erbjudande under sitt 
varumärke. Försäljningen i Norge 
och Finland ska öka. Lagerhaus 
fortsätter att tydliggöra sitt erbju-
dande och att öka försäljningen.

försäljning per inKöpsområde 2012

Göra skillnad x 3

nYCKelTal (mKr)

 2012 2011

Nettoomsättning 7 261 7 116 

Resultat efter finansnetto 50 74

Genomsnittligt antal årsanställda 3 756 3 914
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Trots leverans problem som uppstod i samband med ett systembyte 
på centrallagret ökade Axstores försäljning med två procent under 
2012. Samtliga bolag hade bättre resultat. Åhléns och Kicks lyckades 
öka försäljningen och ta marknadsandelar, trots en svag marknad.

Under året ska Åhléns 
försöka skapa system för 

återvinning av  
textilier.

Kicks
Skönhetsserie bygger lojalitet
Under 2012 utvecklade Kicks ett eget skönhets-
sortiment för att stärka både sitt varumärke och 
resultat. Under lanseringsperioden av Kicks Make 
Up i oktober såldes över 38 000 produkter och 
omsättningen var närmare tre miljoner kronor.

– Det gjorde Kicks Make Up till vårt största 
varumärke i sålt antal i både Norge och Finland, 
och näst största varumärke i Sverige under 
perioden. Våra egna produkter gör oss unika och 
bygger lojalitet, säger Jessica Dersén, inköpschef 
på Kicks.

Inom Kicks egna skönhetsserie drivs även 
projektet Skin Treat med Fairtrade-certifiering. 
Sortimentet lanseras under våren 2013.

Åhléns
1,5 miljoner klubbmedlemmar
I oktober 2012 passerade Åhléns Klubb 1,5 
miljoner medlemmar, vilket innebär en ökning 
med drygt 80 procent på två år. Det kortlösa 
medlemskapet är mer kundvänligt då medlem-
marna numera kan registrera sina köp med 
personnummer i stället för med klubbkort. 39 
procent av Sveriges kvinnor mellan 16 och 65 år 
är i dag medlemmar.

2013

Lagerhaus
E-handel i topp
Lagerhaus e-handel 
dubblade antalet  
besökare under 2012 
och de nära 10 000 
handlande kunderna 
gjorde e-handeln 
lönsam under året. 
Parallellt har ett internt 
arbetsverktyg och en 
digital katalog tagits 
fram för att underlätta 
arbetet för Lagerhaus 
anställda. Lagerhaus.se 
siktar på att tredubbla 
e-handeln 2013.

Året som gått

Det här är Axstores
Ett av Nordens ledan-
de detaljhandelsföre-
tag med varuhus och 
butiker inom skönhet, 
hem och mode. Driver 
butikskedjorna Kicks, 
Lagerhaus och Åhléns.  
Läs mer på  
www.axstores.se
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10
Över så många miljoner glasflaskor 

kolsyrat vatten eliminerar HTVÅOs 500 
enheter i Sverige per år.
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En miljövänlig och lönsam investering. Marquise Bistro Bar i 
Stockholm förenar hållbarhet och lönsamhet genom Martin & 
Serveras affärskoncept HTVÅO. Vanligt vatten förvandlas till  
välkylt bubbelvatten direkt i restaurangen som i dag slipper  
onödiga buteljtransporter. 

Lunchruschen har lagt sig. Restaurang Marquise Bistro Bar är 
belägen i ett av Stockholms mest kommersiella stråk och i den nu 
lugna matsalen, omfamnad av lampornas varma, röda sken, sitter 
en handfull restauranggäster kvar. De är några av de cirka 200  
affärslunchgäster som restaurangen dagligen tar emot – och de 
har antagligen druckit bubbelvatten ur HTVÅOs vattenrenare vid 
något av sina besök.

– Kunderna har inte märkt av någon skillnad och det är ju ett 
kvitto på att vattnet smakar bra, säger restaurangägaren Pavlos 
Petrakis och skrattar.

Efter att ha sökt efter och jämfört leverantörer på internet fick 
Marquise Bistro Bar sin tappkran installerad av Servera sommaren 
2012. Numera förvandlas lokalt vatten till välkylt bubbelvatten 
direkt i restaurangen. Vattnets bismaker filtreras bort medan salter 
och mineraler finns kvar. 

– Det här är bra för restaurangens gäster, personalen, miljön 
och vår ekonomi. Jag sparar pengar på inköp och kan ta skäligt 
betalt för produkten, säger Pavlos Petrakis.

På knappt ett halvår har HTVÅO gett märkbara resultat på hans 
verksamhet och på personalens arbetsmiljö. Framför allt slipper 
de anställda tunga lyft vid hantering av flaskor och dryckesbackar, 
något som tidigare tog både tid och energi. Ytor har frigjorts efter-
som kylar och kylrum inte behövs.

– Logistiken är betydligt lättare, säger Pavlos Petrakis.

HTVÅO förenar hållbarhet och lönsamhet. Affärsmodellen bygger 
på en fast kostnad per månad, oavsett volym. Det är en av nyck-
larna till succén, menar Jonas Sundstedt, övergripande ansvarig 
för affärskonceptet på Martin & Servera.

– Det här är lönsamt både för oss och för krögarna. En back om 
dagen räcker, sedan har investeringen hämtats hem. Tillsammans 

6
Redan efter sex månader gav HTVÅO  

resultat. ”Logistiken blev betydligt  
lättare”, säger Pavlos Petrakis,  

restaurangägare.

vAttEN
SOM GOR
SKILLNAD

1  Jonas Sundstedt är ansvarig för HTVÅO på Martin & Servera. Här med restaurangägaren Pavlos Petrakis i Stockholm.
2  HTVÅO förvandlar lokalt vatten till välkylt bubbelvatten direkt i restaurangen. Marquise Bistro Bar fick sin tappkran installerad sommaren 2012. 
3  HTVÅOs flaskor är specialtillverkade. De krögare som vill kan få egendesignade flaskor med restaurangens logga på.

1

2 3
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Göra skillnad x 2

gör vi dessutom ett aktivt val för en bättre miljö genom att undvika 
onödiga transporter av vattenbuteljer och därmed också koldioxid-
utsläpp, säger han.

Sedan starten 2008 har 500 enheter installerats på restau-
ranger och företag i Sverige. Idén föddes inför en matmässa i 
Älvsjö och har i dag utvecklats till en vattenrenare i tre storlekar. 
Jonas Sundstedt och kollegan Dan Öfring är initiativtagare och har 
varit med från starten. De två senaste åren har försäljningen legat 
på cirka 200 enheter om året.

– På många företag och särskilt konferensgårdar är det en själv-
klarhet i dag att inte servera vatten på flaska. Kundernas kunder 
kräver att det finns en miljömedvetenhet, säger Dan Öfring.

Tillsammans eliminerar HTVÅOs 500 enheter cirka 10–15 miljoner glas-
flaskor kolsyrat vatten i Sverige per år. På Martin & Servera ser man en 
stor potential i konceptet då det i dag finns närmare 35 000 restau-
rangenheter inom Horeca (Hotell-, restaurang- och cateringsektorn).

Under 2013 hoppas Martin & Servera kunna utveckla affärs-
konceptet ytterligare. Att koppla på en till kran för andra drycker 
är aktuellt. Jonas Sundstedt undersöker möjligheten att lägga ett 
filter på tappen för att reglera vattnets pH-värde och mängden 
mineraler, vilket ger vattnet en helt annan karaktär. 

– Vi tar även fram nya tappalternativ för olika typer av restau-
rangverksamheter, bland annat en ”lunchtapp” med både stillat 
och kolsyrat vatten, och som ska fungera praktiskt för bricklunch-
serveringar, säger Jonas Sundstedt.

Martin & Servera
Ökad försäljning men 
lägre resultat

Omsättning och resultat 2012
Inklusive Martin Olssons helårs-
omsättning föregående år var  
tillväxten sex procent för  
Martin & Servera, vilket främst 
förklaras av ökad försäljning på 
både befintliga och nya kunder. 
Försäljningsökningen var högst 
på kontraktskunder medan 
försäljning till offentliga kunder 
samt restauranger var i nivå med 
föregående år. Resultatet var 
lägre till följd av höga kostnader 
relaterade till sammanslagningen 
mellan Martin Olsson och Ser-
vera, bland annat inom logistiken,  
samt förändrad kundmix.

Stoltast över
En omfattande medarbetar-
undersökning visade att  
Martin & Servera i fusionen  
mellan Servera och Martin Olsson 
har lyckats värna om företagens 
olika kulturer på ett bra sätt. 
Därtill vann Martin & Servera 
utmärkelsen Årets Innovatör på 
Restaurang galan i november 
2012 för projektet Food Scout. 

Nyinvesteringar
Under året öppnades, genom 
dotterbolaget Grönsakshallen 
Sorunda, fyra nya enheter i  
Nyköping, Mora, Östersund och 
Umeå. Koncernens specialist-
grossister inom frukt och grönt 
finns nu på totalt åtta platser i 
Sverige, genom dotterbolagen 
Grönsakshallen Sorunda och  
RP Frukt. 

 
 
 
 

Marknadsläget
Trots det svaga konjunkturläget 
ökade omsättningen i restaurang-
marknaden under året. Ökningen 
bedöms främst vara en effekt av 
nyetableringar och prisökningar i 
samband med momssänkningen 
medan utvecklingen på befintliga 
enheter var svagare.

Årets största utmaning
Matsvinnet är en av branschens 
största utmaningar och var i 
fokus under 2012.

Årets hållbarhetsarbete
Försäljningsandelen av miljö-
märkta produkter ökade och når 
nu cirka 8,5 procent av den totala 
försäljningen inom restaurang-
distributionen. Ett stort projekt 
som genomfördes i Halmstad är 
BRC-certifieringen, en inter-
nationell standard för effektiv 
styrning av hygien och kvalitet 
i livsmedelsföretag. Även MSC-
certifieringen, en miljöstandard 
för ett välskött och uthålligt fiske, 
förlängdes och ett flertal uppfölj-
ningar av uppförandekoden hos 
producenter genomfördes. 

Satsningar 2013
Målsättningen är att 2013 vara 
tillbaka på tidigare lönsamhets-
nivåer. Ett nytt lager, inklusive 
produktionsanläggning, i Väst-
berga i Stockholm, blev klart i 
januari 2013 då Grönsakshallen 
Sorunda och Fällmans Kött  
flyttade in.

nYCKelTal (mKr)

 2012 2011

Nettoomsättning 11 331 9 312

Resultat efter finansnetto 71 144

Genomsnittligt antal årsanställda 2 614 2 080
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fördelning av försäljning per Kundgrupp 2012

Privata 
restauranger 61 %

Kedjor 1
3 %

Offentliga 26 %

Martin & Serveras jämförbara omsättning under 2012 var sex procent 
högre än föregående år. Resultatet påverkades negativt av höga kost-
nader, främst kopplade till integrationen mellan Servera och Martin 
Olsson. Då Grönsakshallen Sorunda öppnade fyra nya enheter under 
2012 finns nu koncernens specialistgrossister inom frukt och grönt på  
åtta platser i Sverige. 

35 000

500 Antalet HTVÅO- 
enheter som  
installerats sedan 
starten 2008.

Så många restaurang-
enheter finns inom  

Horeca.

Martin & Servera
Tävling ska minska  
matsvinnet 
Martin & Servera har de senaste åren 
utmanat både leverantörer och kunder i 
miljöarbete och socialt ansvar. Utma-
ningen 2013 gäller restauranger och 
storkök och handlar om att minska 
matsvinnet. Drygt 60 kök i hela Sverige 
har anmält sig och tävlar om att bli bäst i 
att reducera matavfallet i restaurangkök. 
Vinnare koras i april 2013.

Martin & Servera
Lanserar doggy 
bag-koncept 
Som ett led i sitt arbete som 
ett ansvarsfullt företag, med 
fokus på matsvinnsfrågan, har 
Martin & Servera tagit fram 
ett antal doggy bag-artiklar 
för restauranger som vill 
stimulera restauranggäster att 
ta med resterna hem. Det hjäl-
per krögaren att aktivt bidra 
till minskat svinn. Konceptet 
består av två olika stora 
kartonger och en kasse som 
är profilerade med budskapet 
”Resursklokt. Tillsam-
mans gör vi skillnad”.

Året som gått

Doggy bags i 
två storlekar.

Det här är  
Martin & Servera
Ledande grossist 
och specialist inom 
restaurang och storkök 
med affärsområdena 
Restaurangdistribution 
och Specialistföretag. 
Läs mer på  
www.martinservera.se

4,1 %
5 %

6,4 %

8 % 8 %
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15000
Omkring så många medarbetare 
i Mekonomen-gruppen arbetar 

med att utföra service som  
gör billivet enklare.
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M by Mekonomen storsatsar på livsstilsanpassat koncept. 
Mekonomen tar begreppet kundservice till en helt ny nivå genom 
sin spjutspetssatsning M by Mekonomen. I dag är 70 procent av 
M by Mekonomens kunder kvinnor.

Inredningen i butiken bryter mot Mekonomens klassiska färg och 
form. Det gulsvarta har bytts ut mot lekfullt rosa, orange och grönt. 
Smarta tillbehör till bilen och resan kombineras med bra-att-ha-
grejer för exempelvis barn – och givetvis verkstadstjänster.

– Oavsett hur mycket, eller lite, man kan om sin bil ska man 
känna sig välkommen hit. Hos oss kan du serva eller tvätta bilen, 
få en bilbarnstol utprovad och monterad, och hitta en fin present, 
säger Emelie Waxin, butikschef för M by Mekonomen i Stockholm.

Mekonomens spjutspetssatsning M by Mekonomen är ett livs-
stilsanpassat och kunddrivet koncept som främst riktar sig till kvin-
nor i stor städer.

– Konceptet rymmer allt som bilägaren i storstan behöver för 
sitt billiv. Medan du shoppar kan du lämna in bilen på service eller 
tvätt, och det till ett fast pris vilket är unikt i branschen. Kunden får 
ihop sitt livspussel genom att göra sina inköp samtidigt som bilen 
blir servad, på en och samma plats, vilket gör att kunden sparar 
tid, fortsätter Emelie Waxin.

Sedan 2007 har Mekonomen arbetat med en ompositionering av sitt 
varumärke som sammanfattas i parollen ”Vi gör BilLivet enklare”. 

– Vi har gått från fokus på bilservice till kundservice genom att 
lyssna på vad kunderna efterfrågar. Mekonomens anläggningar har 
etablerats i nära handelsområden för att bli mer tillgängliga och kun-
derna ska inte behöva åka till flera ställen för att lösa problemen med 
bilen, säger Hanna Ekstrand, pr-chef på Mekonomen.

För att öka utvecklingstakten ytterligare föddes i april 2010 idén 
om M by Mekonomen. Den första butiken invigdes tre månader se-
nare. M by Mekonomen-konceptet öppnar upp för en ökad tillgäng-
lighet och service, då butikerna ska finnas på naturliga handelsplat-
ser, i gallerior och i citylägen, där målgruppen rör sig dagligen.

– Kunden i fokus är en viktig del i positioneringen och resultatet 
syns såväl vid mätningar av kundnöjdhet som i försäljningssiffror. 

70 %
Så många procent av  

M by Mekonomens kunder  
är kvinnor.

SERvIcE
SOM GOR
SKILLNAD

1  Emelie Waxin, butikschef för M by Mekonomen, och Hanna Ekstrand, pr-chef för Mekonomen, planerar inför 2013.
2  Konceptet M by Mekonomen lanserades sommaren 2010. 3  Butiken är belägen i Liljeholmsgallerian i Stockholm.
4  Bilservice till fast pris. 5  Enklare bilservice såsom däckbyte utförs i Gallerians garage.
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2007
Året då Mekonomen 

påbörjade arbetet med 
en ompositionering av 

sitt varumärke.
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Utifrån dessa kundinsikter arbetar vi fram koncept och produkter 
som matchar kundernas behov, fortsätter Hanna Ekstrand.

M by Mekonomen arbetar kontinuerligt med att förnya sin affärs-
modell. Förståelse för kundernas behov skapas via kundmöten och 
framför allt genom ambitionen att medarbetarna ska återspegla 
kundgrupperna. Samtliga fem anställda i M by Mekonomen-butiken 
är kvinnor. Genom genusinitiativet vill Mekonomen skapa långsiktiga 
relationer till sina kvinnliga kunder. I dag är 70 procent av M by Meko-
nomens kunder kvinnor, vilka också är den huvudsakliga målgruppen.

– Konceptet ligger helt rätt i tiden då kvinnor utgör nära hälften 
av den grupp i samhället som nyttjar eller äger en bil. Vi ser också 
att kvinnor tar ett större ansvar för familjens bil. M by Mekonomen 
skapar möjligheter för en bredare målgrupp att ta del av bran-
schen. Hade inte vi gjort det här hade ingenting hänt de närmaste 
åren, säger Hanna Ekstrand.

M by Mekonomen är ett exempel på Mekonomens starka kund-
fokus. Sedan 2007 har Mekonomen även satsat stort på Medium 
och Mega-koncepten där verkstad, butik, tvätt/rekond och i många 
fall bilprovningen finns under samma tak. Mekonomen Direkt 
lanserades 2009 som en dygnet runt-öppen telefonkundtjänst för 
att kunderna ska få hjälp med att boka ett verkstadsbesök, ställa 
frågor eller beställa bilbärgning oavsett tid på dygnet. Under 2011 
öppnade Mekonomen, som Europas första bilservicekedja, en dyg-
net runt-öppen verkstad på Gärdet i Stockholm.

Mekonomen
Expansion trots  
hårdnande konkurrens

Omsättning och resultat 2012
Mekonomens omsättning ökade 
med 28 procent. Den organiska 
tillväxten, det vill säga tillväxten 
justerat för förvärv, valuta-
effekter och antal dagar var två 
procent. Rörelseresultatet var 
528 Mkr, vilket är en minskning 
med en procent jämfört med 
föregående år.

Stoltast över
Trots en hårdnande konkurrens 
expanderade Mekonomen och 
ökade marknadsandelarna under 
året. Förvärvet av Meca är kon-
cernens största förvärv hittills. 

Nyinvesteringar
I och med förvärvet av Meca i 
maj 2012 tillfördes koncernen 90 
butiker och 546 samarbetande 
verkstäder.

Marknadsläget
Verksamhetsåret 2012 präg-
lades, liksom 2011, av en svag 
marknadstillväxt. Mekonomen 
hade dock en starkare tillväxt 
än totalmarknaden i Norden, 
detta främst beroende på fram-
gångsrika marknadssatsningar. 
Mekonomen lyckades parera den 
vikande efterfrågan genom god 
kostnadskontroll, utnyttjandet 
av synergier inom inköp och 
logistik samt en kostnadseffektiv 
marknadsföring.

Årets största utmaning
I samband med förvärvet av 
Meca påbörjades ett omfattande 

integrationsarbete som har krävt  
betydande resurser och berör 
stora delar av organisationen. 
Integrationsarbetet fortsätter 
under 2013.

Årets hållbarhetsarbete
Arbetet med produktsäk-
ring intensifierades under 
2012. Kvalitetsuppföljningen i 
leverantörsledet utvecklades, 
arbetet systematiserades och 
uppföljningar med revisioner 
hos tillverkare och leverantörer 
ökade. Certifieringsarbetet hade 
hög prioritet inom Mekonomen. 
Meca miljöcertifierades enligt 
ISO 14001 i maj. I Mekonomen är 
samtliga butiker samt 65 verkstä-
der i Sverige certifierade enligt 
miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 
Inom hela koncernen fördes även 
ett omfattande arbete avseende 
hantering av kemikalier.

Satsningar 2013
Konkurrensen på samtliga av 
Mekonomens marknader kom-
mer fortsatt att vara hård. Fokus 
kommer även framåt vara att 
förbättra och utveckla befintliga 
koncept i verksamheterna och 
ligga i framkant för att möta kun-
dernas behov. Mekonomen kom-
mer att fortsätta utveckla kun-
skapsnivån i alla verksamheter 
genom satsningar på ledarskap 
och utbildningar. Ett kontinuer-
ligt arbete att engagera samtliga 
medarbetare är en nyckelfaktor 
för att ytterligare stärka konkur-
renskraften på marknaden.

Göra skillnad x 3

Trots en hårdnande konkurrens expanderade Mekonomen och  
ökade marknadsandelarna under 2012. Omsättningen ökade med  
28 procent och rörelseresultatet var i linje med föregående år. I och 
med förvärvet av Meca tillfördes koncernen 90 butiker och 546  
samarbetande verkstäder.

Nära hälften av alla som 
nyttjar eller äger en bil i 
Sverige i dag är kvinnor, 

enligt siffror från 
Mekonomen.

Sørensen og Balchen 
Prioriterar mångfald
Engagemanget för mångfald bland de 
anställda på Sørensen og Balchen är stort. 
Bolaget strävar ständigt efter att spegla 
samhället och det område som verksam-
heten finns etablerat i. 

– Mångfald och tolerans gör det möjligt 
att lära sig nya kulturer, det ger förståelse 
för andra målgrupper och skapar bättre 
dynamik i arbetsgrupperna. Därmed får 
vi också bättre resultat, säger Morten Bir-
keland, vd för Sørensen og Balchen.

På huvudkontoret i Oslo 
arbetar 75  anställda med 
över 15 nationaliteter.

Meca
Internationell 
 miljöstandard
Meca Scandinavia och dess dotter-
bolag arbetar sedan 2004 aktivt för 
minskad miljöpåverkan. De senaste 
åren har efterfrågan på att kunna välja 
ett hållbart alternativ dessutom ökat 
från både företag och konsumenter. 

– Generellt anses bilar och bilism 
vara skadliga för miljön. Vi vill göra vårt 
för att skapa ett så hållbart bilägande 
som möjligt, säger Robert Hård, miljö-
ansvarig på Meca.

I maj 2012 miljöcertifierades bolagen 
enligt ISO 14001 och samtliga miljö-
ledningssystem uppfyller därmed 
kraven i den internationella standarden.

Mekonomen Norden
Hälsa och Rosa Bandet-
kampanj i fokus
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är 
en hjärtefråga för Mekonomen Norden 
som 2012 var huvudsponsor för tredje 
året i rad. Bidragssumman uppgick då till 
1,5 miljoner kronor.

– Vi som företag vill göra en insats och 
verka för en god sak i samhället, viket vi 
gör tillsammans med våra medarbetare 
och kunder genom Rosa Bandet-kampan-
jen, säger Siri Unander-Scharin, HR-chef 
på Mekonomen Norden.

Även på arbetsplatsen arbetar Meko-
nomen med hälsan i fokus. Under 2012 
systematiserades hälsosatsningarna 
genom att utnämna året till ett Hälsoår. 
Fler än 700 medarbetare registrerade sig 
som deltagare i Hälsoåret 2012.

50%

Året som gått

Robert Hård, 
miljöansvarig 
på Meca.

Morten Birkeland, 
vd för Sørensen og 

Balchen.
 

Det här är Mekonomen
Norra Europas ledande 
koncern för ditt billiv, 
noterad på Stockholms-
börsen. Driver Meca, 
Mekonomen Norden 
och Sørensen og 
Balchen.  
Läs mer på  
www.mekonomen.com

nYCKelTal (mKr)

 2012 2011

Nettoomsättning 5 292 4 140 

Resultat efter finansnetto 474 523

Genomsnittligt antal årsanställda 2 405 1 958
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TillväxT i anTaleT verKsTäder oCh buTiKer
2009–2012        

fördelning av försäljning per segmenT 2012

Mekonomen 
Norden 54 %

Meca* 32 %

Sørensen og 

Balchen 14 %

1 206
1 336

1 686

2 302

220 230 334 421

 Verkstäder  Butiker

*En väsentlig del av Meca-segmentet förvärvades den 23 maj 2012.
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Så många företag och 

entreprenörer träffade Novax  
i nätverksmöten under 2012.



4544Novax

Novax skapar långsiktig tillväxt. Huvudmantrat är att bidra med 
mer än bara pengar. Novax nätverksträffar för entreprenörer 
öppnar upp för nya investeringar och affärsidéer.

Sorlet ljuder i salongen på Axel Johnsons och Novax huvudkontor i 
centrala Stockholm. Till 2012 års nätverksmiddag har Novax bjudit 
in personer från ett trettiotal företag för meningsutbyte och inspira-
tion. Föreläsningar kombineras med affärsmingel och god mat.

Nätverksmiddagen är ett resultat av att Novax i sin ägarstyrning 
vill arbeta med att bidra med mer än pengar till sina entreprenörer. 
Mötena mellan entreprenörer blir en källa till möjliga investeringar och 
nya affärsidéer. På plats finns alltid Novax befintliga bolag och även 
intressanta tillväxtföretag som inte är en del av Novax-koncernen.

– Oavsett bransch har bolagen relativt liknande utmaningar och 
möjligheter, de är starka entreprenörer med tydliga tillväxtambitioner. 
Json Handels är till exempel i dag en relativt lokal aktör med en tydlig 
ambition att växa såväl organiskt som genom förvärv, säger Anders 
Slettengren, vd för Novax.

Kring varje investering finns en kärntrupp som består av inves-
teringsansvarig från Novax, vd:n i Novax-bolaget och ytterligare 
en person som Novax knyter till styrelsen för att bidra med specifik 
erfarenhet. 

– Jag tror mycket på att någon i Novax organisation verkligen ”äger 
investeringen” samtidigt som vi också måste ha specifika kompeten-
ser i våra styrelser för att vi ska kunna bidra med mer i utvecklingen av 
bolagen. Vårt sätt att arbeta mer långsiktigt med företagsutveckling 
brukar uppskattas av de entreprenörer vi väljer att investera i, fortsät-
ter Anders Slettengren.

Under 2012 blev Novax minoritetsägare i tillväxtbolaget Json 
Handels som är en av Sveriges största privatägda aktörer inom 
arbetskläder och profilprodukter. Bolaget, som har huvudkontor i 
Gnosjö, har sedan 2006 ökat omsättningen med 835 procent.

– Novax nätverksträffar är ett bra tillfälle för oss att knyta kon-
takter, särskilt som potentialen för samarbete med Novax övriga 
bolag är enorm för vår del, säger Alexander Johansson, delägare 
och vd för Json Handels.

835%

NAtvERK
SOM GOR
SKILLNAD

1  Alexander Johansson, delägare och vd för Json Handels, tog tillfället i akt och knöt nya kontakter. Här med Pia Anderberg, delägare och vd för Samsari.  
2  Personer från ett trettiotal företag fanns på plats när Novax arrangerade sin årliga nätverksmiddag. 3  Axel Johnsons och Novax huvudkontor i Stockholm. 
4  Anders Slettengren, vd för Novax, vill vidareutveckla befintliga bolag men också att hitta nya att investera i. 5  Designtorget ställde ut.

1

2

2

3

4

5

Tillväxtbolaget Json Handels har 
ökat sin omsättning med 835 

procent sedan 2006.
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Under 2013 ligger störst fokus på försäljning, långsiktig tillväxt 
och vidare etablering.

– Vi har gjort ett omtag i organisationen och effektiviserat 
säljverksamheten med nya rutiner. Novax har en central roll i vårt 
utvecklingsarbete, fortsätter han.

Även Lars Mattsson, vd för RCO Security som är Novax senaste 
investering, ser flera fördelar med det nya delägarskapet. RCO 
Security är en ledande leverantör inom elektronisk nyckelfri låsning 
på den svenska marknaden. Mellan 2007 och 2012 ökade RCO 
Security sin omsättning med 75 procent.

– Vi drar stor nytta av både styrelsen och styrelsens nätverk 
genom ett professionellt styrelsearbete. Kompetensen bidrar också 
mycket till utvecklingen av vårt försäljningsarbete, säger han.

Säkerhetsbranschen är intressant för Novax. 
– Sedan vår tidigare investering i Svensk Bevakningstjänst har vi 

mycket kunskap om säkerhetsbranschen. Det tekniska säkerhets-
segmentet har stor tillväxtpotential och är därmed attraktivt för oss. 
Här är RCO redan en lysande stjärna, säger Anders Slettengren.

Novax
Stärker upp med 
två nya förvärv 

Omsättning och resultat 2012
Den konsoliderade omsättning-
en i Novax-koncernen ökade 
med 24 procent. Ökningen  
förklarades delvis av förvärvet 
av säkerhetsföretaget RCO  
Security. Filippa Ks resultat var 
något sämre än föregående år 
men på en fortsatt god nivå. 
Såväl Designtorget, EMG (före 
detta Studentum), Medius och 
Trygga Hem uppvisade god till-
växt och förbättrad lönsamhet.

Stoltast över
Novax är stoltast över genom-
förandet av två nya investeringar 
i nya branscher. Dessutom 
lyckades bolaget uppnå relativt 
god lönsamhet i samtliga 
verksamheter trots ett sämre 
marknadsklimat. 

Nyinvesteringar
I februari förvärvades 60 procent 
av aktierna i RCO Security, 
en ledande leverantör på den 
svenska marknaden inom elek-
tronisk nyckelfri låsning. I mars 
förvärvades knappt 20 procent 
av aktierna i Json Handels, en 
av Sveriges största privatägda 
aktörer inom arbetskläder och 
profilprodukter. 

Marknadsläget 2012
I Novax segment av nyinveste-
ringsmarknaden rådde fortsatt 
hög konkurrens om ett begränsat 
antal affärer. För de verksamheter 
som redan ingår i koncernen var 
det ett allmänt försämrat mark-
nadsläge med lägre efterfrågan 
under 2012. 

Årets största utmaning
Den största och dagliga utma-
ningen var att i en konkurrens-
utsatt marknad identifiera och 
genomföra investeringar i intres-
santa tillväxtbolag. 

Årets hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbetet är i dag en 
integrerad del av ägarstyrnings-
arbetet i Novax dotter- och 
intressebolag såväl som inom 
nyinvesteringsverksamheten. 
Under 2012 gjordes bland annat 
framsteg inom Filippa K genom 
arbetet med att förfina bolagets 
Code of Conduct och sjösätta 
en ny hållbarhetsstrategi. Under 
2013 arbetar respektive dot-
terbolag vidare med ett antal 
initiativ inom exempelvis hållbar 
produktion, resurseffektivitet och 
mångfald. Novax har också i dag 
hållbarhetsperspektivet som en 
naturlig del i utvärderingen av 
nya investeringar.

Satsningar 2013
Bolagen inom Novax-koncernen 
har stark tillväxtkraft. För att nå 
de långsiktiga målen planeras en 
fortsatt hög nyinvesteringstakt. 
Ambitionen är att genomföra 
minst två nya investeringar och 
fortsätta höja snittbeloppet per 
investering. För att förbereda 
sig inför en förväntad tuffare 
marknads- och konkurrenssitua-
tion har Novax bolag utarbetat 
en tydlig plan med fokus på kost-
nadskontroll och lönsamhet. Om 
marknadssituationen utvecklas 
sämre än förväntat finns också en 
beredskap att agera. 

fördelning av omsäTTning*** 2012

Göra skillnad x 3

nYCKelTal (mKr)

omsäTTning* ebiTägarandel (novax) %

 2012 2012 2011 2012

Designtorget 100 144 131 5

Filippa K 55 572 526 53

RCO Security** 60 105 n.a. 28

EMG 28 111 86 15
 
Json Handels 20 n.a. 89 1
  
Medius 11 205 149 9

Trygga Hem 9 n.a. 64 7

Bolagen inom Novax hade under 2012 en sammantaget god tillväxt 
och lönsamhet, trots ett allmänt försämrat marknadsläge med lägre 
efterfrågan. I början av året investerade Novax i säkerhetsföretaget 
RCO Security och Json Handels, en aktör inom arbetskläder och profil-
produkter. Båda bolagen är ledande inom sina respektive branscher.

RCO
Levererar till Tele2-arenan
RCO Security vann upphandlingen av säkerhets- 
och passersystem för Tele2-arenan i Stockholm. 
Uppdraget omfattade bland annat den tekniska 
säkerhetslösningen för cirka 700 dörrar på arenan.

– Vi är glada att vi fick denna, för oss, stora  
affär. Objektet försenades ett år men i slutet av 
2012 levererade vi för fullt. Allt var klart i början på 
2013 vad gäller leverans av våra produkter, säger 
Lars Mattsson, vd för RCO Security.

Filippa K
Förstärker med  
nya enheter
På Filippa K förstärktes under 
2012 satsningen på egna buti-
ker med totalt sju nya enheter. 
Detta genom ny öppningar 
och övertaganden på de 
redan starka marknaderna i 
Danmark, Tyskland och Sve-
rige. Bolaget hade vid årets 
utgång totalt 36 egenägda 
butiker och representerades 
av totalt 700 återförsäljare på 
20 marknader.

EMG
Skräddarsyr för företag
Educations Media Group (EMG) lanserade under 
året Education Brokerage, en skräddarsydd sök-
tjänst för utbildningar och kurser som riktar sig 
mot företag.

– Många företag har inte koll på sina utbild-
ningsinköp och effekten av dem. Vår utbildnings-
portal integreras med företagets befintliga system, 
vilket gör att företagen får kontroll på genomförda 
utbildningar. Vi ser stor potential i detta affärs-
område, framför allt i Tyskland och Storbritannien, 
säger Mattias Säker, vd för utbildning.se som  
ingår i EMG.

RCO Security har ökat 
sin omsättning med 

75 procent sedan 
2007.

75%

Året som gått

  Filippa K,  
Østerbro  

Köpenhamn.

Tele2arenan i 
Stockholm. 

Foto: Lena Skogsberg

Det här är Novax
Axel Johnsons 
helägda investerings-
bolag investerar i och 
utvecklar tillväxtföre-
tag inom detalj-  och 
servicehandeln, 
tjänstesektorn, varu-
märken och business-
to- business. 
Läs mer på  
www.novax.se

* **Endast dotterbolagens omsättning konsolideras.

* Siffrorna avser bolagens respektive senaste avslutade räkenskapsår.
* *EBITDA

uTveCKling filippa K 
(oMsättning) 2009–2012
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13 %



4948Svensk Bevakningstjänst

 15 000
Omkring så många ungdomar har 

Svensk Bevakningstjänst träffat genom 
sina föreläsningar i Sisab-uppdraget 

som startade 2001.
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Mjuka värden förebygger skadegörelse. Sedan Svensk Bevak-
ningstjänsts uppdrag för Sisab startade för elva år sedan har 
kostnaderna för skadegörelse på bolagets fastigheter halverats. 
En anledning är att väktarna lägger många timmar på att prata 
med ungdomarna.

Redan som 13-åring fastnade Dany Cabrera i ett umgänge som 
efter skoltid ofta höll till på skolgårdar i Storstockholms miljon-
program. Avsaknaden av ungdomsgårdar och öppna idrottshallar 
gav få alternativ. I dag är han 22.

– Vi hade ingenstans att ta vägen så det blev en del bus på den 
tiden. Väktarna från Svensk Bevakningstjänst hade bra koll på oss 
och lyckades pusha oss i rätt riktning, mycket eftersom de informe-
rade oss om vad konsekvenserna av vårt agerande blev, säger han.

Dany Cabrera träffade väktarna genom ett uppdrag som Svensk 
Bevakningstjänst sedan 2001 driver inom ett avtal med Skolfastig-
heter i Stockholm AB (Sisab). Uppdraget är att minska skadegörel-
sen på fastigheter, skolor och förskolor. 

– Vi konstaterade tidigt att det inte räcker med att ”släcka 
bränder” utan att vi måste förebygga skadegörelsen och komma åt 
kärnan i problemet, säger Belma Rejnefelt, Key Account Manager 
på Svensk Bevakningstjänst.

Genom åren har affären utvecklats från bevakning och larmutryck-
ning till en helhetssyn på vad som kan vara orsaken till krossade 
fönsterrutor och klotter. En stor del av väktarnas tid går numera ut 
på att prata med ungdomarna – att lära dem vad skade görelsen 
kostar samhället och vad konsekvenserna blir i form av minskade 
anslag till skolan. 

– Vi arbetar med mjuka värden och socialt förebyggande arbete 
baserat på relationsbyggande. Alla tjänar på det, framför allt ung-

50 %

2001

Kostnaderna för skadegörelse på 
Sisabs fastigheter har 

halverats.

Sedan 2001 arbetar Svensk 
Bevakningstjänst med att 
minska skadegörelsen på  

Sisabs fastigheter.

SOcIALt
ARbEtE
SOM GOR
SKILLNAD

1  Eleven Dany Cabrera och Svensk Bevakningstjänsts Belma Rejnefelt utanför en av Sisabs skolfastigheter i Stockholm. 2  Uppdraget är att minska skade-
görelsen på fastigheter, skolor och förskolor. 3  2009 installerades termosensorer på ett fyrtiotal skolbyggnader, vilket bidrog till att skadegörelsen mins-
kade ytterligare. 4  Samarbetet har pågått i elva år. 5  Svensk Bevakningstjänst arbetar med ungdomar i 590 förskolor och skolor i Storstockholm.

2

1

4 53
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Göra skillnad x 3

domarna. Att göra skillnad är en inneboende drivkraft hos alla oss 
som arbetar i uppdraget och har vi räddat en person från tyngre 
kriminalitet har affären lönat sig, säger Belma Rejnefelt.

 
Väktarnas uppsökande verksamhet omfattar skolor i hela Stock-
holms stad och uppdraget drivs i nära samarbete med fält-
assistenter, föräldravandrare, Lugna gatan och polisen. Tre ”s”– 
samverka, samarbeta och samordna – är nyckeln till framgången.

– Tillsammans har vi skapat ett unikt koncept för bevakning i 
förskole- och skolmiljö, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan 
även ur ett samhällsperspektiv. Både samhället och Sisab får en 
ökad lönsamhet genom sänkta kostnader för skadegörelse och 
dessutom tryggare skolmiljöer, säger Belma Rejnefelt.

Svensk Bevakningstjänst erbjuder även föreläsningar till enskilda 
klasser, årskurser, föräldrar och lärare för att informera om skade-
görelsens innebörd för skolmiljön och skolans ekonomi. Avtalet 
med Sisab förnyades i oktober 2012. Bevakningen i förskole- och 
skolmiljö har sedan starten för elva år sedan halverat skolornas 
kostnader för skadegörelse. 

Svensk Bevakningstjänst
Svag marknad och 
lägre  försäljning

Omsättning och resultat 2012
Svensk Bevakningstjänts försälj-
ning 2012 var fyra procent lägre 
än föregående år, främst till följd 
av färre extrabevakningar inom 
region Energi. Resultatet var 42 
procent lägre än föregående år 
vilket, utöver färre extrabevak-
ningar, förklaras av lägre margi-
naler i nya avtal i kombination 
med högre lönekostnader.

Stoltast över
Svensk Bevakningstjänst lyckades 
trots tuffa marknadsförutsättning-
ar, parallellt med en omstrukture-
ring av sin försäljningsorganisa-
tion, öka försäljningsvolymer på 
nya kunder med cirka 20 procent i 
jämförelse med föregående år.

Nyinvesteringar
Under året gjordes investeringar 
i en ny hemsida, ett nytt intranät 
och en ny grafisk profil. Svensk 
Bevakningstjänst investerade 
också i utökade resurser inom 
utveckling och försäljning.

Marknadsläget 2012
Marknadsförutsättningarna 
var de svåraste på många år. 
Tillväxten var låg och konkur-
rensen samt prispressen var 
hård. Svensk Bevakningstjänst 
arbetade hårt för att stå emot 
priskriget, på bekostnad av  
försäljningstillväxt. Mark-
nadsläget hanterades genom 
fortsatt arbete med att stärka 
och utveckla erbjudandet via 
paketering och segmentering 

av tjänster, samt genom nya och 
mer utvecklade arbetssätt.

Årets största utmaning
Den svåra marknadssituationen 
påverkade både befintlig volym 
och tillväxttakt negativt. Svensk 
Bevakningstjänst påbörjade under 
året sin förändringsresa, kopplad 
till parollen ”värdefull säkerhet”, 
för att på ett tydligare sätt kunna 
påvisa resultat och effekter av sitt 
arbete hos kunder. Fokus låg på 
att förflytta erbjudandet från att 
sälja timmar och ronder till att 
sälja kunskap och helhetslösning-
ar, för att ytterligare skapa värde 
för kunderna.

Årets hållbarhetsarbete
Under året utsågs en ansvarig 
för Svensk Bevakningstjänsts håll-
barhetsarbete i ledningsgruppen, 
företagets Code of Conduct för-
nyades med hänsyn till hållbart 
företagande och nya miljömål 
togs fram. Hållbart företagande 
blev en del i företagets chefsut-
bildning och interna kompeten-
ser på området förbättrades.

Satsningar 2013
Fokus ligger på fortsatt imple-
mentering av parollen ”värdefull 
säkerhet”, att vända den vikande 
trenden gällande lönsamhet, ut-
veckling av interna kompetenser 
samt ytterligare fördjupning och 
förbättring av arbetsmiljöarbetet.  
Svensk Bevakningstjänst satsar 
också på att utveckla nya erbju-
danden inom säkerhetsteknik.

fördelning av omsäTTning mellan  regioner 2012

nYCKelTal (mKr)

 2012 2011

Nettoomsättning 850 885 

Resultat efter finansnetto 46 79

Genomsnittligt antal årsanställda 1 357 1 391
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Svensk Bevakningstjänst rapporterade en minskad försäljning
under 2012. Även resultatet var lägre. De tuffa marknadsförutsätt-
ningarna hanterades genom fortsatt arbete med att stärka och 
utveckla erbjudandet, vilket bidrog till en försäljningtillväxt på nya 
kunder med 20 procent.

Svensk 
Bevaknings-
tjänsts tre ”s” 
– samverka, 
samarbeta och 
samordna.

Svensk Bevakningstjänst
Sisab-avtalet förnyas
Efter omförhandlingar under 2012 
förnyades Svensk Bevaknings-
tjänsts avtal med Sisab. Koncep-
tet för bevakning i förskole- och 
skolmiljö har gett effekt både ur ett 
ekonomiskt perspektiv och ur ett 
samhällsperspektiv.

– Att skadegörelsen under dessa 
år har minskat med 50 procent har 
bidragit till att Svensk Bevaknings-
tjänst har fått förnyat förtroende att 
fortsätta sitt arbete i uppdraget,  
säger Anders Lönnebo, vd för 
Svensk Bevakningstjänst.

Svensk Bevakningstjänst
Satsar vidare på 
 Värdefull Säkerhet
Genom att agera som en partner till 
och i dialog med kunderna vill Svensk 
Bevakningstjänst utföra säkerhets-
arbete som resulterar i ytterligare 
värden. Förutom rena säkerhet- och 
bevakningstjänster levererar Svensk 
Bevakningstjänst även kunskap i form 
av helhetslösningar inom utbildning 
och rådgivning.

– På så vis kan vi bland annat 
agera proaktivt i större utsträck-
ning, samt  leverera rätt kvalitet och 
ge bästa möjliga service. Hittills har 
vårt företag vuxit mer än marknaden 
och vår målsättning är att göra det 
också i fortsättningen, säger Jens 
Olofsson, försäljnings- och 
marknadschef på Svensk 
Bevakningstjänst.

Samtliga  
2 200 anställda är 
ambassadörer för 
och införstådda 
med vad Vär-
defull Säkerhet 
innebär.

Synenergy
Dotterbolag tar hand 
om fler tjänster 
Då efterfrågan inom energiseg-
mentet vid produktionstekniska 
anläggningar har ökat bildade 
Svensk Bevakningstjänst dotter-
bolaget Synenergy i april 2012. 

– Förutom att sköta bevakning 
och säkerhet finns från kunderna 
en ökad efterfrågan på service- 
och konsulttjänster.  Synenergy 
hjälper oss att hålla isär erbjudan-
den och tjänster, säger Anders 
Lönnebo, vd för Svensk Bevak-
ningstjänst.

Synenergy erbjuder facility 
management-tjänster inom flera 
områden. 

3

Jens Olofsson, 
försäljnings och 
marknadschef på 
Svensk Bevak

ningstjänst.

Det här är Svensk 
 Bevakningstjänst
Erbjuder kompletta säker-
hetslösningar för företag 
och privatpersoner. Är 
Sveriges  tredje största be-
vakningsbolag. Läs mer på 
www.bevakningstjanst.com

1 806 1 873

2 008
2 187 2 203
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Lilian Mårelius*
Ledamot av styrelsen 
sedan 2011.
Lilian är anställd i Åhléns 
och arbetstagarrepresen-
tant för Handelsanställdas 
förbund.

Antonia Ax:son Johnson 
Ordförande sedan 1982.
Antonia är även styrelse- 
ordförande i Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons 
Stiftelse samt vice ord-
förande i Nordstjernan. 
Hon är också ledamot av 
styrelsen i Axel Johnson 
Inc., AxFast, Axfood, Axel 
och Margaret Ax:son John-
sons Stiftelse för Allmän-
nyttiga Ändamål, Mekono-
men, samt NCC med flera.   
Antonia är första vice ord-
förande i kommunstyrel-
sen i Upplands Väsby.

Anders Dahlvig
Ledamot av styrelsen 
sedan 2010.
Anders är även styrelse-
ordförande i New Wave 
Group och ledamot av 
styrelsen i Axstores, H&M, 
Oriflame, Resursbank 
samt i det brittiska bolaget 
Kingfisher. Under tio år, 
fram till 2009, var Anders 
vd och koncernchef för 
Ikea.

Rasmus Tallén*
Ledamot av styrelsen 
sedan 2000. 
Rasmus är anställd i 
Martin & Servera och 
arbetstagarrepresentant 
för Handelsanställdas 
förbund.

Marcus Storch
Vice ordförande och leda-
mot av styrelsen sedan 1997. 
Marcus är även ordförande 
i Nobelstiftelsen samt vice 
ordförande i Axfood och 
Mekonomen. Han är leda-
mot i styrelserna Nordstjer-
nan, Öresund samt Kungliga 
Vetenskapsakademien och 
Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien. Marcus 
var tidigare vd och koncern-
chef i AGA.

Göran Ennerfelt
Vice ordförande sedan 2007 
och ledamot av styrelsen 
sedan 1975.
Göran är även vd i Axel John-
son Holding samt styrelseord-
förande i AxFast, i kapital-
förvaltningsverksamheten 
AltoCumulus och i amerikan-
ska Axel Johnson Inc. Tidigare 
var Göran vd och koncernchef 
i Axel Johnson (1979–2007) 
och bland annat ordförande 
i Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälle (SNS), Utrikes-
handelsföreningen (Sveriges 
Allmänna Exportförening)  
samt i Svensk Handel.

Alexandra Mörner
Ledamot av styrelsen 
sedan 2005.
Alexandra är även styrelse- 
ordförande i Antonia 
Ax:son Johnsons Stiftelse 
för Miljö och Utveckling 
samt styrelseledamot i 
Axel Johnson Internatio-
nal, Axel Johnson Inc och 
Hippson. Alexandra var 
tidigare chef för Axstores 
Butikskedjor och dessför-
innan Investment Manager 
på Novax.

Ulla-May Iwahr-Rydén*
Ledamot av styrelsen 
sedan 2012. 
Ulla-May är anställd i 
division Närlivs, Axfood 
Sverige AB och arbets-
tagarrepresentant för 
Unionen.

Marie Ehrling
Ledamot av styrelsen sedan 2011.
Marie är även vice ordförande 
i Nordea, ledamot i Securitas, 
Loomis, Oriflame, Schibstedt, 
Safegate, Kungliga Vetenskaps- 
akademin, World Childhood 
Foundation och Handelshög-
skolans Advisory Board samt 
ordförande i Norsk-Svenska 
Handelskammaren. Mellan 2003 
och 2006 var Marie vd för Telia 
Sonera Sverige. Marie var tidi-
gare vice vd i SAS AB samt vd för 
SAS Scandinavian Airlines.

*Ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer.

Vår styrelse
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56Ledning

Caroline Berg, direktör Human 
Development och Kommunikation 
Caroline har varit verksam i styrel-
ser inom Axel Johnson Gruppen 
sedan mitten av 1990-talet och 
har arbetat på Axel Johnson AB 
sedan 2005. Caroline har mångårig 
erfarenhet från olika verksamheter 
inom media, film och tv i både 
Sverige och i USA och har en B.A. 
från Middlebury College i USA.

Styrelseuppdrag: Ledamot av 
styrelsen i AxFast, Axel Johnson 
International, Axstores, Filippa K, 
Handelshögskolans Advisory Board 
samt SOS Barnbyar. Styrelseordfö-
rande i Erik och Göran Ennerfelts 
fond för svensk ungdoms interna-
tionella studier.

Fredrik Persson, vd och koncernchef 
Fredrik har arbetat inom koncernen 
sedan år 2000 och var tidigare vice 
verkställande direktör och CFO för 
Axel Johnson AB. Dessförinnan var 
Fredrik analyschef på Aros Securi-
ties och har även ett förflutet inom 
ABBs finansverksamhet. Fredrik är 
civilekonom från Handelshögskolan  i 
Stockholm.

Styrelseuppdrag: Styrelseord-
förande i Svensk Bevakningstjänst, 
Axstores, Mekonomen och Axfood. 
Vice ordförande i Martin & Servera 
och Svensk Handel samt ledamot av 
styrelsen i Axel Johnson International, 
Novax, AxFast, Svenskt Näringsliv 
samt Electrolux.

Johan Fant, CFO
Johan började på Axel Johnson 
2011. Tidigare var Johan CFO på 
Boliden och dessförinnan har 
han bland annat arbetat som 
Senior Vice President och Group 
Treasurer på Electrolux, Corpo-
rate Controller på Ericsson och 
som CFO på Assa Abloy. Johan 
är civilekonom från Handelshög-
skolan i Stockholm.

Styrelseuppdrag: Ledamot 
av styrelsen i Axel Johnson Inter-
national, Axstores, Novax och 
Svensk Bevakningstjänst.

Paul Schrotti, vice vd
Paul började på Axel Johnson 
2010. Han var tidigare partner 
på riskkapitalbolaget EQT och 
dessförinnan var Paul verksam 
i olika positioner på KPMG, 
Electrolux och Ikea. Paul är 
jurist från Uppsala universitet 
och University of Minnesota 
Law School.

Styrelseuppdrag: Styrelse-
ordförande i Axel Johnson 
International och Novax. Leda-
mot av styrelserna i Martin & 
Servera, Svensk Bevaknings-
tjänst och Axstores.

Vår ledning

Affärsledning: Fredrik Persson, vd och koncernchef, Axel Johnson, Paul Schrotti, vice vd, Axel Johnson, Caroline Berg, direktör Human Resources och Kommunikation, Axel 
Johnson, Johan Fant, CFO, Axel Johnson, Anders Lönnebo, vd Svensk Bevakningstjänst, Anders Slettengren, vd Novax, Anders Strålman, vd Axfood, Christer Lind, vd Martin & 
Servera, Håkan Lundstedt, vd Mekonomen, Mats R. Karlsson, vd Axel Johnson International, Thomas Axén, vd Axstores.

Siffror
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Belopp i Mkr 2012 20115 2010 2009 2008

Nettoomsättning 62 638 29 615 20 899 20 073 19 881

Resultat efter finansnetto 1 623 1 451 1 002 916 909

i % av nettoomsättning 2,6 4,9 4,8 4,6 4,6

Balansomslutning 19 839 18 334 11 090 10 426 10 738

Sysselsatt kapital1 11 067 10 260 7 435 7 126 7 240

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)2 16,5 17,0 14,2 13,3 14,3

Eget kapital 7 596 7 093 6 518 6 258 5 894

Soliditet (%)3 44,5 45,3 59,6 60,8 55,7

Nettoskuldsättningsgrad (ggr)4 0 0 0 0 0

Kassaflöde efter investeringar 920 606 284 1 022 81

Genomsnittligt antal årsanställda 17 780 10 911 8 819 8 595 8 415

FLERåRSOvERSIKt

Belopp i Mkr 2012 20115

Nettoomsättning 62 638 29 615

Kostnad för sålda varor −51 515 −22 639

Bruttoresultat 11 123 6 976

 

Försäljningskostnader −7 117 −4 923

Administrationskostnader −2 909 −1 416

Andelar i intresseföretags resultat 158 623

Övriga rörelseintäkter 465 177

Övriga rörelsekostnader −12 −13

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 1 708 1 424

Jämförelsestörande poster −41 –

Rörelseresultat 1 667 1 424

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar −10 −16

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 102 94

Räntekostnader och liknande resultatposter −136 −51

Resultat före skatt 1 623 1 451

Skatt på årets resultat −443 −405

Minoritetens andel i årets resultat −429 −113

Årets resultat 751 933

KONcERNENS
RESULtAtRAKNING

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.
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Belopp i Mkr 2012–12–31 2011–12–31*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2 677 2 372

Materiella anläggningstillgångar 2 857 2 846

Finansiella anläggningstillgångar 1 299 953

Omsättningstillgångar

Varulager m m 4 995 4 768

Kortfristiga fordringar 4 879 4 384

Kortfristiga placeringar 1 722 1 517

Kassa och bank 1 410 1 494

Summa tillgångar 19 839 18 334

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7 596 7 093

Minoritetsintresse 1 242 1 208

Avsättningar 1 108 1 134

Långfristiga skulder 886 177

Kortfristiga skulder 9 007 8 722

Summa eget kapital och skulder 19 839 18 334

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Summa ställda säkerheter 1 300 1 997

Summa ansvarsförbindelser 136 93

Belopp i Mkr 2012–12–31 2011–12–31*

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 623 1 451

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 1 322 413

2 945 1 864

Betald skatt −340 −102

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 605 1 762

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager −132 −221

Förändring rörelsefordringar −315 −117

Förändring rörelseskulder 576 114

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 734 1 538

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag −335 −207

Förvärv av rörelsegren −28 −45

Avyttring av rörelsegren 17 −

Förändring immateriella anläggningstillgångar −311 −208

Förändring materiella anläggningstillgångar −719 −294

Förändring finansiella tillgångar −438 −178

Kassaflöde från investeringsverksamheten −1 814 −932

Finansieringsverksamheten

Förändring låneskulder −124 61

Utbetald utdelning −433 −188

Lämnade koncernbidrag −235 −186

Kassaflöde från finansieringsverksamheten −792 −313

Årets kassaflöde 128 293

Likvida medel vid årets början 3 011 2 722

Kursdifferens i likvida medel −7 −4

Likvida medel vid årets slut 3 132 3 011

*Axfood har konsoliderats från och med 1 november 2011

*Axfood har konsoliderats från och med 1 november 2011

KONcERNENS
bALANSRAKNING

KONcERNENS
KASSAFLODESANALyS
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Antal klubbmedlemmar Åhléns
I oktober 2012 passerade Åhléns 
Klubb 1,5 miljoner medlemmar, 
vilket innebär en ökning med 
drygt 80 procent på två år. Kicks 
lojalitetsprogram, Kicks Club, 
hade vid slutet av året drygt 1,2 
miljoner medlemmar.

EMV (egna märkesvaror) andel Axfood 
Under året nådde Axfood målet på 25 procents 
EMV-andel av försäljningen.

Antal aktiva 
leveransställen
Under 2012 hade 
Martin & Serveras 
restaurangdistribu-
tion 37 000 aktiva 
leveransställen. Totalt 
under året levererades 
322 000 ton mat och 
non food. 

Antal återförsäljare  
RCO Security
Vid slutet av 2012 hade 
 säkerhetsföretaget 900 
återförsäljare av produkter  
och lösningar inom 
 elektronisk, nyckelfri 
 låsning.

Andel miljömärkta  
varor Martin & Servera
Under 2012 utgjorde miljö-
märkta produkter åtta procent 
av omsättningen inom Martin & 
Serveras restaurangdistribution.

Antal återförsäljare Filippa K
Vid slutet av 2012 representerades varumärket  
Filippa K genom cirka 700 återförsäljare på 20 
marknader runt om i världen.

Sparade miljoner  
kWh genom Elvis
Genom Axfoods energi-
besparingsprogram Elvis 
ska man spara 30 miljoner 
kWh per år till 2015.

Tillväxt från förvärv
Under den senaste femårsperioden 
har Axel Johnson International för-
värvat mer än 30 verksamheter och 
företag med en samlad årsomsätt-
ning om drygt 1,8 miljarder SEK. 
Under 2012 bidrog förvärv med 11 
procent till koncernens omsättning.

Antalet anslutna verkstäder
Under 2012 ökade antalet anslutna verkstäder från 1 686 till 2 302, vilket främst 
förklaras av förvärvet av Meca. Antalet butiker ökade från 334 till 421.

Antal väktartimmar
Under 2012 upparbetade Svensk Bevakningstjänst 2,2 miljoner 
väktartimmar och 190 000 timmar för parkeringsvakter.
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Milstolpar

Axel Johnson grundas
Sadelmakarsonen och han-
delsbokhållaren Axel Johnson 
grundar A. Johnson & Co, 
en agentur- och kommis-
sionsaffär på Lilla Nygatan i 
Stockholm.

1870  1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1873

Räddar Avesta 
jernverk
Avesta Jern-
verk i kris. Vid 
rekonstruk-
tionen blir A. 
Johnson & Co 
delägare. 

1883

Rederiaktiebolaget Nordstjernan grundas
Ångfartyget Annie Thérèse, döpt efter grun-
darens hustru, blir rederiets första fartyg. 
Grunden till Johnson Line läggs.

1890

Tar över 
Avesta Jernverk
A. Johnson & Co blir 
helägare. 

1905

Generalkonsuln tar över
Axel Johnson avlider 
och hans äldste son Axel 
Ax:son Johnson,  
även kallad Generalkon-
suln, tar över. 

1910

Oljeraffinaderi och 
vägbolag
Axel Ax:son Johnson  
bygger Skandinaviens 
första oljeraffinaderi 
i Nynäshamn för att 
förse fartygen med 
diesel. Asfalt- och 
vägbolag förvärvas för 
att tillvarata nya affärs-
möjligheter.

1928

Nya uppköp
En serie verkstads- 

företag köps, däribland 
Karlstads Mekaniska 

Werkstad.

1936

Tredje generationen tar över  
Generalkonsuln Axel Ax:son John-
son avlider och lämnar efter sig 
över 100 bolag. Nordstjernan blir 
stiftelseägt och tillförs huvudde-
len av Johnsonkoncernen. Sonen 
Axel Ax:son Johnson, även kallad 
Bergsingenjören, tar över som 
koncernchef i Nordstjernan och i 
handelsbolaget A. Johnson & Co.

1958

Ny vd
Göran Ennerfelt 
blir vd efter Bergs-
ingenjören Axel 
Ax:son Johnson.

1979

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

1988

2012

Omstruktureringar 
Sabakoncernen omstruktureras. Åhléns 
renodlas. Servera bildas genom samman-
slagning av Dagab storkök och KF:s gros-
sistverksamhet. Grunden till Axfood läggs.

1994

Investerar i  
tillväxtföretag
Novax bildas och blir 
plattformen för inves-
teringar i tillväxtföre-
tag som Design Torget, 
Bevaknings tjänst och 
WeSC.

1999

Nya förvärv
Axel Johnson Interna-
tional köper en rad tek-
nikhandelsföretag. Axel 
Johnson blir huvudägare 
i Mekonomen. Svensk 
Bevakningstjänst blir ett 
helägt koncernbolag till 
Axel Johnson. 

2006

Tredje generationen: Internationalisten 1958–1982
Axel Johnson, även kallad Bergsingenjören, omvandlade 
A. Johnson & Co till ett internationellt handelsföretag.

Fjärde generationen: Affärskvinnan 1982 – 
Under Antonias tid har Axel Johnson-koncernen omvandlats 
till en av Sveriges ledande handelskoncerner. 

Första generationen: Grundaren 1873–1910
Axel Johnson lade grunden och affären kretsade 
kring export av järn och import av kol. 

Andra generationen: Industrialisten 1910–1958
Axel Johnson, även kallad Generalkonsuln, expanderade 
koncernen kraftigt.

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

Antonia börjar
Axel Ax:son 
Johnsons dotter 
Antonia börjar 
arbeta i firman.

1971

Avtryck i historien

hållbara
milstolpar

1909
Ordet ”växthus” myntas 
Amerikanske fysikern Robert W. 
Wood är den förste som använ-
der ordet ”växt-
hus” i en tryckt 
beskrivning av 
atmos färens 
inverkan på 
jordens tem-
peratur.

1909
Naturskydds- 
föreningen bildas 
Sveriges äldsta miljö-
organisation är i dag 
en folkrörelse.

1950-talet
Miljöproblem  
Miljöproblem som 
uppstår som en 
följd av industrialis-
men uppmärksam-
mas. Oljan ersätter 
kol och koks som 
största energikälla  
i Sverige. 

1987
Brundtland-
rapporten
FN och 
Brundtland-
kommissionen 
sätter hållbar 
utveckling på 
den politiska 
agendan.

2012
Affärer som  
gör skillnad
En ny strategi för 
hållbart företagande 
2013-2015 sjösätts.

1990
”Det goda  
företaget”  
Antonia instiftar 
begreppet med 
fokus på kvalitet, 
miljö och hälsa. 

1993
Stiftelse för miljö  
och utveckling
Antonia Ax:son Johnsons  
Stiftelse för Miljö och  
Utveckling bildas. 

1992
Rio-konferensen
Under FNs konferens 
om miljö och utveckling 
(även känd som Earth 
Summit) undertecknas 
klimatkonventionen 
som leder fram till att 
Kyoto-protokollet träder 
i kraft 2005. 

2009
Strategi för hållbart 
företagande
Axel Johnsons 
strategi för hållbart 
 företagande antas av 
koncernledningen.

Nya verksamheter
Martin & Servera 

bildas. Mekonomen 
investerar i Meca. 

Novax förvärvar Json 
Handels och RCO 

Security.

2000
Axfood tar form

Axfood bildas genom 
sammanslagningar av 

Hemköpskedjan, Dagab 
och D-gruppen. Willys 
expansion startar och 
blir en rikstäckande 

kedja.

2013
Fjärde och femte 
 generationen
Två generationer arbetar 
tillsammans med att  
utveckla koncernen.

En modern flotta
Johnsonlinjen har 

världens första 
dieseldrivna 
oceanflotta. 

1925
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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, Julia Rimmerfeldt. Produktion Spoon,  
Redaktör Meryem Can, Creative Director David Linder, Layout Sara Hägglund, Konceptutvecklare Sofia Lundberg, Foto Thron Ullberg, Simon Paulin,  
Martin Cederblad, Illustration Nils-Petter Ekwall, Stylist Helene Holmstedt. Tryck Lenanders, Papper FSC-märkt och Svanenmärkt Balance Silk.

Äger och utvecklar kommersi-
ella 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 nord-
iska 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 verksam heter 
inom handel och tjänster.  
I koncernen ingår följande bolag:

Axel Johnson International
Teknikhandelskoncern med fokus 
på produkter, system och service-
tjänster för industriella kunder i 
Europa.

Axfood
Ett av Nordens största börsnote-
rade 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 med 
två affärsområden. 

Mekonomen
Norra Europas ledande koncern för 
ditt billiv, noterad på Stockholms-
börsen.

Novax
Utvecklar och investerar i 
 tillväxtföretag.

Svensk Bevakningstjänst
Erbjuder kompletta säkerhets-
lösningar för företag och privat-
personer.

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

Sprague Operating  
Resources LLC
Distribution av energiråvaror och 
hantering av andra produkter via  
egna terminaler i nordöstra USA.

Parkson Corporation
Produktion och distribution av 
system och produkter för vatten-
rening.

Kinetico Incorporated
Produktion och försäljning av 
vatten reningsprodukter.

NewtrAx
NewtrAx investerar i och utvecklar 
tillväxtbolag.


