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HÅLLBARHET

”Så gjorde  
Axfoods satsning 
på hållbara pro-
dukter succé” 

SIDAN 16

FÖRNYELSE

”Smarta proces-
ser är avgörande 
för nederländska 

Mennens” 
SIDAN 12

MÅNGFALD

”Mekonomens 
utbildning av  

mekaniker bidrar 
till mångfald” 

SIDAN 20
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1. Stickad tröja, ekologisk bomull. Filippa K.
2. Lågenergilampa. Designtorget.
3. Anteckningsbok, Bra Val. Åhléns.
4. Kullager. Nomo kullager.
5. Mango slice pickle. Willys.
6. Duschcreme, Oliv-serien. Åhléns.
7. Kravmärkta morötter. Grönsakshallen Sorunda.
8. Ullscarf. Filippa K.
9. Bambuskål, spillmaterial. Designtorget.
10. Bilservice. M by Mekonomen.

11. Kökshanddukar, ekologisk bomull. Lagerhaus.
12. Miljömärkta makeupborstar. Åhléns. 
13. Bambukoppar, spillmaterial. Designtorget.
14. Fairtrade-märkt Sugar Scrub. Kicks.
15. Skåneodlad brysselkål. Grönsakshallen Sorunda.
16. Granolja, EU-godkänd skog. Grönsakshallen Sorunda.
17. Svenskproducerad hjortronvinäger. Grönsakshallen Sorunda.
18. Ekologisk havre, Garant. Hemköp.
19. Rainforest Alliance-certifierat kaffe. Hemköp.
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C A R O L I N E :  Vad ser du om du tittar ut i omvärlden? 
A N TO N I A :  Under mina 40 år som familjeföretagare 
har jag upplevt dåliga tider och goda tider. Just 
nu är osäkerheten större än på många år, vilket 
understryker behovet av företag med finansiellt 
starka och uthålliga ägare. Ägare som vågar stå 
för en tydlig riktning och som bärs av värderingar. 
Familjeföretaget har för mig alltid varit en viktig 
pusselbit för att bygga ett hållbart samhälle. Familje
företaget har ägare med ett ansikte som riskerar inte 
bara sitt kapital utan även sitt namn och rykte. Det 
ger en närvaro, en snabbhet och en möjlighet till 
kraftsamling. Tidigt, på 1980talet, blev det uppen
bart för mig att ingen institution eller organisation 
har samma möjlighet att skapa goda förändringar 
som ett företag. Vad vi gör, varje dag, har en djup 
inverkan på människors vardag. Vi skapar arbeten. Vi 
skapar produkter och tjänster som påverkar våra en 
och en halv miljoner kunders liv varje dag. Vi står för 
det goda företaget som med sitt goda resultat ger 
oss möjligheter att bygga, utveckla, förbättra och 
förändra. Vad ser du?

C A R O L I N E :  Jag ser också en stor politisk och 
ekonomisk oro i världen. I Sverige bekymrar jag mig 
särskilt för den intolerans som märks i samhället och 
att så många kompetenta människor som kommer 
till Sverige inte får ett jobb. Men det viktigaste är hur 
vi ska förändra detta och bygga ett mer inkluderan
de och hållbart samhälle. Vårt arbete med mångfald 
inom koncernen känns angeläget. Om fem år ska 
våra ledare ha en jämn könsfördelning och minst  
20 procent ska ha internationell bakgrund. Våra 
medarbetare ska spegla våra kunder och det sam
hälle vi lever i. Jag tror att det kommer att göra oss 
mer konkurrenskraftiga. Var är vi om fem år? 

A N TO N I A :  När jag började i familjeföretaget var jag 
ansvarig för den strategiska planeringen. På den 
tiden gjorde vi planer för tio år framåt. I dag är det 
svårt att ens göra en strategisk plan för tre år framåt. 
Vårt vinnande koncept är, och har alltid varit, att 
vi är snabba i våra beslut och att vi rör oss framåt 
och förändras. En handelsplats är bestående. Men 
hur den ser ut förändras med tiden och vi måste 
varje dag arbeta och fundera över vad framtidens 
handelsplats är. Det kan handla om erbjudanden, 
kommunikation, tjänster och tillgänglighet, vilket  

kräver en annan simultankapacitet i marknadsplat
sen. Det ska finnas en förnyelse men samtidigt även 
en respekt för det som har varit och det som tagit 
oss till vad vi är i dag. 

C A R O L I N E :  Framtidens handelsplats är omnikanal 
och om fem år kommer vi att ha en fullt integre
rad fysisk och digital närvaro i handeln. Tekniken 
kommer att möjliggöra handel och tjänster på sätt 
som vi inte kan se i dag. Digitaliseringen kommer 
samtidigt att generera en stark individualisering där 
individens val, premisser och preferenser styr myck
et mer. Personliga värderingar blir då viktigare än 
någonsin. Företagens transparens kommer att vara 
avgörande när kunden gör sitt val. Det kräver att 
vår lyhördhet och nyfikenhet är större än någonsin. 
Vi måste ha örat mot kunden och vara förändrings
benägna. Tänka nytt. Våga! 

A N TO N I A :  Vad tar du med dig i din nya roll som 
styrelseordförande? 
C A R O L I N E :  Jag tar med mig en stor respekt för 
vår snart 150åriga historia – förändringsförmågan, 
uthålligheten och kraften att fatta snabba beslut för 
framtiden. Och att aldrig frångå min inre kompass 
när det gäller värderingar. Det viktigaste som jag tar 
med mig är glädjen att varje dag följa det fantastiska 
arbete som görs av medarbetarna i alla våra verk
samheter. Vilka råd vill du ge mig? 

A N TO N I A :  Var långsiktig men snabb. Var otålig men 
uthållig i din övertygelse. Var sann mot andra – och 
mot dig själv. Tro på människors drivkraft och förstå 
den. Tänk affärer men främst hur man bygger och 
utvecklar dem. Och var modig, även när det blåser. 
Allt detta ingår i ledarskap.

Caroline Berg, vice ordförande

Antonia Ax:son Johnson, ordförande

”ETT ARV INNEBÄR ATT FÖRVALTA MEN SAMTIDIGT 
UTVECKLA. ATT VÅRDA MEN ÄNDÅ FÖRÄNDRA. ATT 
VÄRNA MEN PÅ SAMMA GÅNG UTMANA.”– Antonia Ax:son Johnson

ÄGARORD:

Ägarsamtal mellan Antonia Ax:son Johnson och Caroline Berg

Caroline Berg 
och Antonia 
Ax:son Johnson 
i New York, 
mars 2015.
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des för att skapa mervärden för kunden. 
Lagerhaus hade en god utveckling och lan
serade ett nytt butikskoncept i Göteborg. 
Kicks fortsatte att bredda sitt sortiment av 
egna märkesvaror, vilket togs väl emot av 
kunderna. Samtidigt ökade konkurrensen 
från ehandeln vilket påverkade butikerna 
och varuhusen inom koncernen negativt. 

Martin & Servera redovisade sitt bästa 
resultat hittills, detta tack vare högre 
tillväxt från marginalstarkare kunder och 
ökad effektivitet. Under hösten förvärvades 
Sveriges ledande öl och vindistributör, 
 Galatea Spirits AB, vilket stärker erbjudan
det till kunderna inom restaurangmarkna
den och ger en etablerad distribution till 
konsumentmarknaden via Systembolaget. 
Under året påbörjades även en stor sats
ning på ehandel och digitala tjänster för 
att stärka positionen som marknadens 
mest attraktiva restauranggrossist. 

Mekonomen Group hade god utveckling 
i samtliga verksamheter med undantag 
för den danska. Till följd av detta gjordes 
stora strukturförändringar och butiksverk
samheten i Danmark avvecklades i slutet 
av året. Den framgångsrika satsningen på 
det egna varumärket ProMeister fortsatte 
med positiv försäljningstillväxt. Som ett led 
i att säkerställa god tillväxt även i framtiden 
gjorde Mekonomen en offensiv satsning på 
ProMeister Academy – ett kraftfullt verktyg 
för att utbilda mekaniker och höja kvalite
ten i verkstäderna och till kunderna. För 
att möta konkurrensen inom det digitala 
lanserades, tillsammans med de ledande 
branschaktörerna, i slutet av året boknings 
och jämförelsesajten Lasingoo. Förutom 
att förbättra servicen och öka kundnyttan 

bidrar även sajten till att effektivisera verk
städernas arbete. 

Novax utsåg under året en ny vd och 
stärkte sin organisation med nya medarbe
tare. Samtidigt arbetade Novax intensivt 
med att skapa fortsatt lönsam tillväxt och 
värde i bolagen. RCO hade en mycket 
god utveckling med stärkt lönsamhet. 
Filippa K hade en positiv försäljningstillväxt 
och lanserade under året en strategiskt 
viktig ehandelsportal. Designtorgets 
resultat utveckling var däremot svagare än 
föregående år och fokus ligger nu på att 
utveckla en ny sortimentsstrategi. Flera av 
intressebolagen levererade bättre resultat 
än föregående år, främst Medius och Edu
cations Media Group.

SVENSK BEVAKNINGSTJÄNST  
FICK NYA ÄGARE
En av Axel Johnsons stora händelser under 
året var försäljningen av Svensk Bevak
ningstjänst till säkerhetskoncernen Nokas. 
Bolaget har haft en fantastisk utveckling 
sedan vi först blev ägare 1999 och har gått 
från att vara en mindre regional aktör till en 
av Sveriges största bevakningskoncerner. 
Med god lönsamhet har omsättningen 
ökat med i genomsnitt 20 procent per 
år. Svensk Bevakningstjänst är ett gott 
exempel på vår målsättning att bygga och 
utveckla framgångsrika verksamheter. 
Tillsammans med Nokas får Svensk Bevak
ningstjänst möjlighet att ta nästa steg och 
bli en del av en större säkerhetskoncern. 
Läs mer på sidan 36.   

MÅNGFALD ÖKAR AFFÄRSNYTTAN
Under våren genomfördes förändringspro
grammet Axelerate som syftar till att hitta 

lösningar för att öka mångfalden bland le
dande befattningshavare inom koncernen. 
Vi vill att mångfalden bland våra medar
betare och ledare ska spegla det samhälle 
vi lever i och de kunder vi möter. Målet är 
att våra ledare ska ha jämn könsfördelning 
och minst 20 procent ska ha internationell 
bakgrund till år 2020. Jag är övertygad om 
att detta kommer att öka affärsnyttan men 
framförallt blir vi en attraktivare arbetsgi
vare och vi bidrar positivt till de samhällen 
vi verkar i.

FÖRÄNDRINGSKRAFTEN  
AVGÖR VÅR FRAMTID
Grunden till koncernens framgång ligger i 
en långsiktig och lönsam organisk tillväxt. 
Samtidigt handlar det om förändringskraf
ten, att hela tiden vilja utveckla, förbättra 
och våga satsa på något nytt. Om 10 år 
kommer 50 procent av Axel Johnsons verk
samhet att utgöras av saker som vi inte gör 
i dag. Det kan vara nya produkter, erbju
danden, kunder, tjänster men även helt nya 
verksamheter. Det är förändringskraften 
som format vår koncern till vad den är i 
dag och som kommer att avgöra vad vi är 
i framtiden. Vår goda finansiella styrka gör 
det möjligt för oss att göra fler nya investe
ringar, både i befintliga och i nya verksam
heter. Det är en förutsättning för att vi ska 
kunna stå starka även i framtiden. Jag ser 
nu fram emot ännu ett framgångsrikt och 
spännande år med flera goda affärer och 
möjligheter.

Fredrik Persson, vd och  
koncernchef Axel Johnson

Belopp i mkr 2014 2013 2012 20115 2010

Nettoomsättning 66 528 64 573 62 638 29 615 20 899

Resultat efter finansnetto 2 425 1 860 1 625 1 451 1 002

i % av nettoomsättning 3,6 2,9 2,6 4,9 4,8

EBITDA 4 203 3 605 3 496 2 334 1 708

EBITA 2 830 2 290 2 126 1 736 1 277

Balansomslutning 22 378 20 252 19 839 18 334 11 090

Sysselsatt kapital1 12 780 11 297 11 070 10 260 7 435

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 2 20,9 17,2 16,9 17,0 14,2

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

8 727 8 075 7 599 7 093 6 518

Soliditet (%) 3 48,1 46,9 44,6 45,3 59,6

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 4 0 0 0 0 0

Kassaflöde efter investeringar 2 061 1 540 1 018 606 284

Genomsnittligt antal årsanställda 19 190 18 894 17 666 10 911 8 819

1 Eget kapital, inklusive 
minoritetsintresse, och 
räntebärande skulder.
2 Resultat före räntekostna
der i relation till genom
snittligt sysselsatt kapital.
3 Eget kapital och minori
tetsintresse i relation till 
total balansomslutning.
4 Nettoskuld i relation till 
eget kapital.
5 Axfood har konsoliderats 
från och med 1 november 
2011.

FLERÅRSÖVERSIKT

n  Koncernen levererade sitt bästa  
resultat någonsin. Grunden till 
framgången ligger i en långsiktig 
och lönsam organisk tillväxt.

n  Svensk Bevakningstjänst 
såldes efter 15 år. Bolaget 
har haft en fantastisk  
utveckling.

n  Med mångfald ökar vi  
affärsnyttan. Därför 
ska medarbetare och 
ledare spegla det 
samhälle vi  lever i.

FREDRIK PERSSON:
FORTSATT  
FRAMGÅNG FÖR 
AXEL JOHNSON

D
et är med stor glädje jag 
konstaterar att Axel Johnson 
återigen rapporterade sitt 
bästa resultat någonsin. Detta 
på en relativt tuff marknad 
som präglats av hög konkur
rens, låg inflation och fortsatt 
ekonomisk osäkerhet. Jag 
vill rikta ett stort tack till alla 
medarbetare för dedikerade 
och engagerade insatser som 
gjort detta möjligt. Det är ni 

som har kunskapen, kompetensen och idé
erna som utvecklar våra verksamheter. Det 
är ni som gör skillnad. Jag vill också tacka 
alla våra kunder som gett oss sitt förtroen
de. Vår koncern sover aldrig. 24 timmar om 
dygnet, året runt, gör vi vårt yttersta för att 
överträffa kundernas förväntningar. 

Vi inledde 2014 med positiv utveck
ling och stabilt marknadsläge. Optimis
men bland de svenska konsumenterna 
ökade och vi såg en återhämtning i både 
detaljhandeln och i industrin i takt med 
att konjunkturen stärktes. Andra halvåret 
var dock mer utmanande. Samtidigt som 
dagligvaruhandeln hade en stabil utveck
ling så var tillväxten i fackhandeln svagare 
och marknadsläget i Europa försämrades. 
Fallande oljepriser och valutakursföränd
ringar påverkade flera av våra bolag inom 
businesstobusiness negativt.  

ÅRET FÖR VÅRA BOLAG
Axel Johnson International hade god till
växt för helåret och utvecklades bättre än 
den underliggande marknaden. Flera stra
tegiskt viktiga förvärv genomfördes, bland 
annat TransAuto som levererar fordons
komponenter och serviceföretaget GISAB. 
Även resultatet förbättrades. Under slutet 
av året ledde dock det osäkra konjunktur
läget i Europa och de sjunkande olje och 
järnmalmspriserna till svagare efterfrågan 
för vissa av bolagen.

Axfood levererade återigen sitt bästa 
resultat någonsin, detta drivet av högre 
effektivitet i logistikverksamheten efter att 
den framgångsrika implementeringen av 
ett nytt affärssystem slutfördes. Glädjande 
är också att Hemköp, till följd av moder
niseringar och stärkta kunderbjudanden, 
fortsatte att visa god tillväxt i jämförbara 
butiker. Willys hade stabil utveckling med 
ett stort fokus på att utveckla det digitala 
kundprogrammet. Totalt öppnade koncer
nen tio nya butiker. 

Axstores har haft en stabil omsättning 
men resultatet minskade, vilket till stor del 
berodde på ökade kostnader i samband 
med implementeringen av ett nytt affärs
system. Samtidigt satsade Axstores stort 
på att utveckla butikerna. Flera varuhus 
inom  Åhléns moderniserades och helt nya 
koncept för barn respektive café lansera
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För oss på Axel Johnson är handel något som 
utvecklar människor och bygger samhällen. 
Vi ser våra bolag som en del av den håll-
bara utvecklingen och vi ska vara en positiv 
förändringskraft i de samhällen vi är en del 
av. AxVille är staden som förklarar vilka bolag 
som ingår i Axel Johnson-koncernen.

VÄLKOMMEN 
TILL AXVILLE

2

3

6

5

1 4

*Siffror inom parentes 
anger ägarandel.

1  Axel Johnson 
 International
Teknikhandelskoncern som distribu
erar produkter och kundanpassade 
lösningar till industriella kunder samt 
till lokala distributörer och återför
säljare. Verksamheten bedrivs i fyra 
affärsområden.
• AxLoad
• AxFlow
• AxIndustries
• AxDrive
Omsättning: 6 499 Mkr
Resultat: 277 Mkr
Antal anställda: 2 609

2  Axfood
(ca 50 %*) 
Ett av Sveriges ledande bolag inom 
dagligvaruhandeln. Detaljhandeln 
drivs genom 259 helägda butiker. 
Därutöver samverkar Axfood med fler 
än 800 handlarägda butiker knutna 
till Axfood genom avtal. Axfood är 
noterat på Stockholmsbörsen.
• Willys
• Hemköp
• Axfood Närlivs  
Omsättning: 38 484 Mkr
Resultat: 1 430 Mkr
Antal anställda: 8 481
Marknadsvärde per 31/12, 2014:  
24 476 Mkr

3  Axstores 
En av Nordens ledande detaljhan
delskoncerner med 380 varuhus 
och butiker inom skönhet, hem och 
mode. Fokus ligger på modern och 
inspirerande shopping.
• Åhléns
• Kicks 
• Lagerhaus

Omsättning: 7 548 Mkr
Resultat: 125 Mkr
Antal anställda: 3 807

4  Martin & Servera
(70 %*)
Sveriges ledande restauranggros
sist som erbjuder varor, tjänster och 
kunskap för restauranger och stor
kök. Består av två affärsområden.
• Restaurangdistribution 
•  Specialistföretag 

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

Omsättning: 12 516 Mkr
Resultat: 296 Mkr
Antal anställda: 2 761

5  Mekonomen Group
(ca 26 %*) 
Nordens ledande bildelskedja med 
cirka 400 butiker och över 2 300 
anslutna verkstäder. Erbjuder ett 
brett utbud av prisvärda och inno
vativa produkter för konsumenter 
och företag. Noterat på Stockholms
börsen.
• Mekonomen Nordic
• Meca Skandinavia 
• Sørensen og Balchen
Omsättning: 5 789 Mkr
Resultat: 530 Mkr
Antal anställda: 2 504
Marknadsvärde per 31/12, 2014:  
7 324 Mkr

6  Novax
En aktiv och långsiktig ägarpartner 
som investerar i små och medel
stora tillväxtbolag.
• Designtorget (100 %*) 
• Filippa K (56 %*) 
• RCO (60 %*)
• Medius (38 %*)
•  Educations.com Media Group 

(38 %*)  
• Concept Motion (33 %*) 
• Json Handels (29 %*) 
• Global Health Online (<20 %)
• Hyper Island (<20 %)
Omsättning**: 931 Mkr
Resultat: 61 Mkr
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HISTORIA
Axel Johnson grundades 
1873, ett familje företag 
som nu drivs i fjärde 
och femte generatio-
nen. Med handel som 
utgångspunkt har 
koncernen bytt form och 
skepnad genom åren. 
Däremot har viljan och 
drivkraften att föränd-
ras i kombination med 
att långsiktigt bygga 
och utveckla hållbara 
affärer varit intakt. Det 
har krävts mod och för-
måga att söka nya idéer 
och omvandla dem till 
attraktiva erbjudanden 
för kunderna. Det är en 
företagstradition vi  
bygger vidare på.

STRATEGI FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE

VÅR MODELL

AXEL JOHNSON I KORTHET VÄRDERINGSSTYRT ÄGANDE

HÅLLBART  ERBJUDANDE
Vi strävar efter att våra 

kunder ska välja fler och 
mer hållbara alternativ.

GOD 
ARBETSGIVARE

Vi vill öka mångfalden och 
verka för jämställdhet och 

socialt engagemang.

HÅLLBAR  PRODUKTION
Vi strävar efter att uppnå etisk, 
socialt hållbar och miljövänlig 

produktion av de varor och 
tjänster vi köper in.

RESURSEFFEKTIV 
VERKSAMHET

Vi strävar efter att ständigt vara 
varsamma med resurser och  

välja effektiva alternativ. 

VISION 
En positiv  

förändringskraft i 
de samhällen vi är 

en del av.

MAXIMERA AFFÄRS- OCH SAMHÄLLS NYTTAN

MINIMERA NEGATIV PÅVERKAN PÅ AFFÄR, SAMHÄLLE OCH MILJÖ

Sadelmakarsonen  
Axel Johnson.

Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson bygger och utvecklar 
lönsamma verksamheter. Hållbarhetsstrategin tar avstamp i affärsvisionen  

om att bidra positivt till de samhällen där koncernen verkar.  
Genom fyra fokusområden gör Axel Johnson skillnad.

Ägare/Styrelse i
Axel Johnson 

AB

Axel Johnson-koden
Sammanfattar riktlinjer för 
koncernens löpande arbete

Gemensamma processer
• Finansiell rapportering
• Strategi
• Budget
•  Ledarförsörjning/   

Ledarutveckling
• Revision

Funktionsgrupper
• Affärsledning
• Ekonomi/Finans
• HR
• Information
• Logistik
• Hållbart företagande
• Marknad
• IT
• Inköp

Koncernled-
ningen i Axel 
Johnson AB

Styrelse i 
koncernbolag

Vd/koncern-
bolagsledning

Axel Johnsons värdegrund 
och långsiktighet utgör en 
viktig gemensam plattform 
för hela koncernen. Genom 
långsiktigt, aktivt och värde-
ringsstyrt ägande kan Axel 
Johnson påverka.

Axel Johnson arbetar med en 
decentraliserad organisation 
där resurser och operativt 
ansvar finns i respektive 
koncernbolag. Påverkan sker 
genom ett värderingsstyrt 
styrelsearbete och Axel  

Johnson representeras i samt
liga bolags styrelser. Varje  
bolag inom koncernen ansva
rar för sin egen resultatutveck
ling, kapitalbindning och med 
arbetarförsörjning. Genom  
koncerngemensamma  
funktionsgrupper främjas  
samarbeten och erfarenhets 
utbyte inom hela Axel John
sonkoncernen. Samverkan 
präglas av tydliga operationel
la krav i kombination med ett 
stort engagemang och närhet 
till affären.

Nya verksamheter
Vid förvärv av nya verksamhe
ter läggs stor vikt på bolagens 
långsiktiga lönsamhet och 
expansionsmöjligheter. Axel 
Johnson strävar alltid efter 
en tydlig ägarposition för 
att aktivt kunna påverka och 
utveckla verksamheten. Däri
genom kan bolagen tillföras 
värdefulla nätverk med ingå
ende kunskaper inom handel 
och tjänster, tillsammans med 
god finansiell kompetens och 
en internationell utblick.

VÄRDERINGAR

VI BYGGER 
OCH UT VECK-

LAR HÅLLBARA 
AFFÄRER

VI PRÖVAR 
NYA IDÉER 

OCH FÖRÄND-
RAR OSS

VI GER 
FRIHET OCH 
ANSVAR TILL 

VÅRA MEDAR-
BETARE

VI SÄTTER 
KUNDEN 
FRÄMST

VAD VI  TROR PÅ:  SKA LEDA TILL: 

Engagerade 
medarbetare 

som växer tillsam-
mans med våra 
 verksamheter

Långsiktig kon-
kurrenskraft och 

lönsamhet

Att vi ligger i 
framkant och 

utvecklar våra 
affärer

Attraktiva 
kunderbjudan-

den som skapar 
tillväxt och 

värden

LÄS MER PÅ 
WWW.AXELJOHNSON.SE

Samarbete inom 
koncernenAnsvarsfördelning

Vår affärsidé är att 
framgångsrikt bygga 
och utveckla lönsamma 
verksamheter inom  
handel och tjänster 
i Norden och övriga 
Europa för att både 
företag och män niskor 
ska växa.

Vi ska ha den ledande 
positionen på våra  
marknader och våra  
företag ska driva och 
leda utvecklingen inom 
sina branscher. Genom 
våra verksamheter vill vi 
vara en positiv föränd
ringskraft 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.

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

Hållbart företagande
Vårt arbete med håll
bart företagande är en 
integrerad del av hur  
vi bygger lönsamma 
affärer och hur vi 
utvecklar attraktiva 
kunderbjudanden.

BYGGSTENARAFFÄRSIDÉ VISION

VISSTE DU ATT …
Axel Johnson har cirka 

20 000 medarbetare i sina 
hel och delägda bolag.

Skanna QR-koden  
och läs mer!

http://www.axeljohnson.se
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  Axel Johnson tror på företagen som den största föränd-
ringskraften i ett samhälle. Med handel som utgångspunkt har 
koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan 
och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt 
utveckla lönsamma affärer varit intakt. Grunden till koncernens 
framgång ligger i en lönsam organisk tillväxt men det handlar 
även om satsningar på nya affärer. Om 10 år ska 50 procent av 
Axel Johnsons verksamhet utgöras av saker som koncernen inte 
gör i dag. Det kan vara nya erbjudanden, kunder, produkter, tjäns-
ter, processer men även helt nya verksamheter.  axeljohnson.se 

AXEL JOHNSON 
OM FÖRNYELSE

”OM 10 ÅR UTGÖRS 
50 PROCENT AV 
VERKSAMHETEN 
AV SAKER SOM 
KONCERNEN INTE 
GÖR I DAG”
Innovation handlar om förnyelse.  
Det kan vara nya erbjudanden,  
kunder, produkter, tjänster, processer 
men även helt nya verksamheter.

INNOVATIONSTRENDER
Digitala möjligheter i topp just nu.

För att förbättra relationen med kunderna 
anpassar allt fler företag erbjudandet till 
konsumentens köpbeteende. Med hjälp 
av kundklubbar och lojalitetsprogram kan 
kunddata och köpmönster analyseras. 
Erbjudandena kan baseras på tidigare köp 
och var kunderna bor. Plastkortet är på väg 
att försvinna helt. Åhléns, Kicks, Willys och 
Hemköp har kortlösa bonuskundsprogram 
genom att medlemskapet i stället är kopplat 
till kundens personnummer eller betalkort.

3  
RIKTADE  

ERBJUDANDEN
Under 2014 gjordes över 25 miljoner köp 
med mobilen eller surfplattan i Sverige. 
För många företag finns en stor potential 
i betallösningar som Seqr och WyWallet, 
speciellt om den mobila betalningen kopp
las ihop med olika erbjudanden och gör 
betalningsprocessen snabbare och enklare.

2

MOBILA BETALNINGS-
LÖSNINGAR

TREND

Omnikanaler skapar sömlösa kundupplevel
ser. Kundens besök på exempelvis en hem
sida ger avtryck nästa gång kunden möter 
varumärket, även om det sker på en annan 
plattform. Åhléns är ett av flera företag som 
initierat en satsning på omnikanal för att 
möta kunden hur, när och där den vill.

5

OMNIKANALER  
MÖTER KUNDERNA

AXEL 
JOHNSON 

SATSAR PÅ 
INNOVATION

Sökmotor för bilägare
Sökmotorn Lasingoo gör det möj
ligt för bilägare att hitta verkstäder 
och boka verkstadstjänster online. 
Portalen är resultatet av verk
stadsbranschens gemensamma 
satsning för att möta kundernas 
efterfrågan på enkelhet, transpa
rens och tillgänglighet. Mekono
men Group lanserade under 2014 
Lasingoo tillsammans med flera 
andra ledande branschaktörer. 
 lasingoo.se

Innovativt grepp  
stöttar mångfald
”Hjälp oss att bli världsbäst på 
mat!” Det var Axfoods uppma
ning till kunder och medar
betare under 2014. Målet: att 
utvidga det globala sortimentet 
i butikskedjorna Hemköp och 
Willys med varumärken som är 
populära världen 
över. Kampanjen 
syntes i Axfoods  
sociala medier
kanaler samt på 
axfood.se/mat.  
Axfood jobbar  
under 2015 vidare 
med de förslag  
som kommit in. 
 axfood.se

Att få rätt information om en produkt
hjälper konsumenten att fatta ett bra 
köpbeslut. Och för snabb och lättillgäng
lig produktinformation använder allt fler 
företag QRkoder. Vissa tar kunden på en 
resa genom hela leverantörskedjan, ända till 
produktens ursprung. 

1

INFORMATION VIA  
QR-KODER

Resor, skor, el, hemelektronik, lån … 
Transparens genom jämförelsesajter och 
sökmotorer ger kunden en överblick. Och 
företagen måste anpassa sig genom att till 
exempel marknadsföra sig på sajterna.

4

JÄMFÖRELSESAJTER 
GER ÖVERBLICK

Micael Dahlén, ekonomi-
professor vid Handels-
högskolan i Stockholm.

På vilket sätt är förnyelse 
avgörande för företag i 
framtiden?
– Utan innovationer finns 
det ingen framtid för 
företaget. Världen är så 
sammankopplad och 
snabbsnurrande numera 
att man hela tiden måste 
testa nya riktningar för 
att inte bli omsprungen 
av andra som erbjuder 
samma saker på ett lite 
smartare eller billigare 
sätt, förmodligen båda.  

Hur bra tycker du att 
Axel Johnson är på 
innovation?
– Överlag tycker jag Axel 
Johnson är bra på innova
tion. Men man skulle 
kunna göra det oftare och 
snabbare. Att vara trygg i 
sin identitet ger fantastis
ka möjligheter och borde 
öka förändringsviljan 
snarare än hämma den.

Vad ser du som nästa 
innovationstrend för 
företag? 
– Företag måste tänka, 
den på samma gång 
enkla och ofantligt svåra 
tanken, att förändring är 
normaltillstånd och inte 
undantagstillstånd. 

”Förändring 
är normal-
tillstånd”

– Fredrik Persson, vd och koncernchef

Kicks Colour ID.

”Hudskanner”  
mäter rätt nyans
Kicks egna undersökningar visar 
att kvinnor i Sverige och Norge 
vill förenkla valet av foundation. 
Därför lanserades under 2014 
Kicks Colour ID – ett verktyg 
som mäter kundens exakta hud
ton. På plats i butiken. Verktyget 
har tagits fram tillsammans med 
X-Rite, världsledande inom 
färgvetenskap 
och teknik. 
 kicks.se

http://axeljohnson.se
http://lasingoo.se
http://axfood.se
http://kicks.se
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C
leanroom Cranes är i dag ett väl
bekant koncept inom elektronik, 
läkemedels och flygindustrin. Mindre 
känt är hur den grad av renlighet 
som krävs uppnås, i synnerhet när 

lokalerna måste rymma utrustning som 
exempelvis lyftutrustningar. 

– Ett projekt kan fallera på grund  
av partiklar som är av storleken en  
miljondels millimeter. I vissa  
extremt rena miljöer krävs  
ISOcertifiering där det inte får 
finnas en enda partikel av denna 
storlek. För att förstå vidden av 
detta kan jag nämna att det i en 
genomsnittlig stad finns cirka 35 
miljoner partiklar per kubikmeter 
luft, säger Danny van Deuzen, vd 
för Mennens Cleanroom Cranes.

Idén om Cleanroom Cranes 
föddes 1998 när en av världens 

största aktörer på området hade problem 
med att lyfta tunga verktyg. Mennens 
anlitades och gjorde året därpå sin första 
leverans. 

Ingenjörskonsulterna BKL Smart Engi
neering i Nederländerna arbetar sedan tio 
år med Mennens Cleanroom Cranes, som 
både samarbetspartner och som slutkund. 
Mennens var förstahandsvalet när BLK 
skulle beställa kranar till en montagelokal 

med ren miljö i nederländska 
Nuenen. 

– Vi designade, levererade och 
installerade en skräddarsydd, flexi
bel lösning för BKLs packningspro
cess. Den innefattade ett system 
med kranar som kan förflytta före
mål på uppemot 20 ton. Systemet 
bidrar till minimala föroreningar 
och är dessutom tystare, säger 
Danny van Deuzen.

Innovation är avgörande för Mennens 
Cleanroom Cranes framtida affärer då  
kunderna är aktörer inom ett innovativt 
och högteknologiskt marknadssegment. 

– Vi måste ständigt tänka framåt i 
utvecklingen av de olika segmenten för att 
kunna erbjuda ännu renare, flexibla lyftlös
ningar som är testade och beprövade.

CASE

Mennens Cleanroom Cranes erbjuder lyftutrustning för extremt rena miljöer. 

Danny van 
Deuzen, vd, 
Mennens Clean 
Room Cranes.

Mennens Cleanroom Cranes 
Med mer än 100 års erfarenhet är Men
nens i dag marknadsledande inom stål
linor, lyftredskap och service i Benelux. 
Verksamheten är sedan 1998 också inrik
tad på Cleanroom Cranes där Mennens 
tar fram skräddarsydda lösningar för sina 
kunder. Ingår i Certex som är en del av 
AxLoad, Axel Johnson International.  
 cleanroom-cranes.nl

REN MILJÖ

Mobila digitala lösningar inom restaurangbranschen 
ökar stadigt. Martin & Serveras applikation MOR Online 
för mobil och surfplatta hjälper exempelvis restauranger 
med allt från inventering till kalkylering och prissättning 
av maträtter. Även Axfood Närlivs app, som lanserades 
2013, gör det möjligt för kunderna att använda mobiltele
fonen som beställnings och inventeringsdosa.

MARTIN & SERVERA 
UTVECKLAR SVENSK 

GASTRONOMI
Redan 2011 initierades projektet 

Exceptionell Råvara av kocken 
och krögaren Björn Frantzén 

och matskribenten Mattias 
Kroon. Martin & Servera stöttar 

med kunskap och resurser.

G
enom att samla Sveriges bästa 
kockar lades grunden. I dag är 
runt 20 kockar och fyrtiotalet 
producenter anslutna till projektet 

Exceptionell Råvara. Nya ansluts 
löpande. Uppdraget: Att utveckla 
kvaliteten på svenska råvaror. 

– Det har gått över förväntan – alla 
råvaror vi arbetar med har lyfts. Nor
den är i dag en gastronomisk världs
destination men råvaruledet har inte 
hängt med i utvecklingen. Vi är bara i 
startgroparna och ser det här som ett 
långsiktigt projekt, säger kocken och 
krögaren Björn Frantzén.

Projektet Exceptionell Råvara vill 
utöka kontakterna och fördjupa rela
tionerna mellan kockar och producen
ter i Sverige, och därigenom skapa en 

långsiktig plattform för utveckling.
– Martin & Serveras medverkan 

bidrar till dialog mellan elitkockar 
och svenska småskaliga producenter. 
Projektet är en del av en medveten 
strategi för att öka tillgängligheten 
på svenska premiumprodukter för 
svenska restauranger, säger Mattias 
Dernelid, projekt och produktansva
rig på Grönsakshallen Sorunda, en del 
av Martin & Servera.

Christina Gezelius, informations
chef på Martin & Servera, sitter i 
styrgruppen för projektet:

– Vi hoppas att tillsammans med 
övriga intressenter kunna driva Excep
tionell Råvara vidare. Diskussioner om 
nästa steg i detta pågår.  
 exceptionellravara.se

Under namnet Dax inledde Axel John
son 2013 ett samarbete med företaget  
Recapex. Samarbetet ska öka Axel 
Johnsonkoncernens digitala affärsmöj
ligheter. Dax fortsatte under 2014 sin 
satsning på digitala affärer genom att 

gå in som delägare i Ztory, en prenume
rationstjänst för digitala publikationer. 
Tidigare har även en investering gjorts 
i bolaget Virtusize, som tagit fram ett 
virtuellt provrum för kläder på nätet. 
 axeljohnson.se

Mobila tjänster sparar 
tid och pengar

D-ax satsar på digitala affärer

Den grafiska larmpanelen Rtouch 50 med pekskärm 
ger användaren en enkel, tydlig och säker övervakning 
och styrning av såväl inbrottslarm som driftslarm och 
brandlarm. För detta vann RCO Security den internatio
nella utmärkelsen ”Innovative Achievement Award” när 
Detektor International Awards delades ut vid säkerhets
mässan SKYDD 2014. 

– Det som känns extra roligt är att vi vann i konkur
rens med produkter från hela världen, inte bara från 
Sverige, säger Göran Pettersson, utvecklingschef på 
RCO Security. 

Priset delas ut årligen till tillverkare av produkter 
som på bästa sätt representerar innovation eller som 
på annat sätt bidrar till positiv utveckling av säkerhets
branschens erbjudanden till marknaden.  rco.se

RCO får pris för larmpanel

Nederländska Mennens Cleanroom Cranes 

har bred erfarenhet av att bygga och installera 

lyftutrustning för rena miljöer. 

R-touch 50.

Virtusize är ett 
virtuellt provrum.
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http://cleanroom-cranes.nl
http://exceptionellravara.se
http://axeljohnson.se
http://rco.se
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HÅLLBARA TRENDER
Ansvar, återvinning och identitet allt viktigare.

Åhléns ❤  
smart konsumtion
Bra val är kundens guide till 
mer hållbara varor i varuhuset 
och på webben. Sortimentet av 
Åhléns Bra valprodukter är helt 
eller till största delen tillverkade 
av återvunnet material. Under 
2014 ökade försäljningen av 
produktsortimentet med 18 
procent och utgjorde därmed 
sex procent av Åhléns totala 
försäljning.  ahlens.se

Filippa K ❤ 
hållbart mode
Manifestet Long Lasting Simpli
city togs fram under 2014. Till 
varje år väljs nu nya produkter 
ut som blir ledande favoriter 
för hållbart mode. Samtidigt 
erbjuds kunderna uthyrning 
och klädinsamling som ett sätt 
att uppdatera sin garderob på 
ett mer hållbart sätt. Lansering 
skedde februari 2015. 
 filippa-k.se

AXEL  
JOHNSON 

SATSAR PÅ 
HÅLLBART

Antonia Ax:son Johnson tog över familje-
imperiet 1982. Redan då talade hon om ”det 
goda företaget” och företagen som den största 
förändringskraften i ett samhälle. I dag, flera 
decennier senare, är begrepp som Corporate 
Social Responsibility och hållbar utveckling på 
varje framsynt företagsledares läppar.

”I 32 ÅR HAR 
AXEL JOHNSON 
HAFT ETT  
ENGAGEMANG 
I HÅLLBARHETS- 
FRÅGAN”

  Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson 
bygger och utvecklar lönsamma verksamheter. För Axel Johnson är 
handel även något som utvecklar människor och bygger samhällen. 
Koncernen har en hållbarhetsstrategi som tar avstamp i affärsvisio-
nen om att bidra positivt till de samhällen där Axel Johnson verkar.  
Affärsnytta ska kombineras med samhällsnytta. Varje dag köper 
en och en halv miljon kunder koncernbolagens varor och tjänster. 
Koncernen har cirka 20 000 anställda och är handelspartner med 
tusentals företag över hela världen. Axel Johnson kan och vill också 
vara långsiktig partner för ett hållbart samhälle.  axeljohnson.se

AXEL JOHNSON 
OM HÅLLBARHET

Produkter designas så att de är lätta  
att återvinna, återanvända och energi
utvinna. Energieffektivisering och  
effektiv resursanvändning ger dess
utom företag en betydande konkur
rensfördel och attraherar framtidens 
medarbetare som ställer krav på ett 
gediget CSRarbete.

Såväl konsumenter från dagligvaru
handeln, restaurang och storkök vill ha 
fler hållbara produkter som alternativ. 
Samtidigt växer intresset för matens 
identitet – varifrån maten kommer och 
hur den är producerad. Närproducerad 
mat är en ihållande trend.

Som ett led i att bredda rekryterings
underlaget och få in fler ungdomar 
och utlandsfödda i arbetslivet med 
rätt kompetens skapas sociala pro
jekt. Det kan till exempel handla om 
trainee program för unga eller mentor
skapsprogram för utlandsfödda.

1

SOCIALA 
PROJEKT VID 
REKRYTERING

3

MATENS 
IDENTITET ALLT 

VIKTIGARE

2

ÅTERVINN, 
ÅTERANVÄND,  

ENERGIUTVINN!

Willys ❤  
Rädda Barnen
Sedan 2009 kan Willys kunder 
välja att donera sina pantpengar 
till Rädda Barnen. Över 10 miljoner 
kronor har ”knappats” in genom 
åren. Pengarna har bland annat 
bidragit till katastrofhjälp till ännu 
fler barn efter jordbävningen i 
Haiti, översvämningarna i Balkan 
och i eboladrabbade områden i 
Västafrika.  willys.se

Under 2014 inredde Åhléns 
en hel lägenhet med hållbara 
produkter och lade ut den på 

uthyrningssajten Airbnb.

TREND

Tom Barnett, Senior  
Account Director på Tru-
cost, mäter de finansiella 
riskerna vid nyttjandet av 
jordens naturkapital.

Varför är hållbart före-
tagande så viktigt?
– En växande insikt i hållbar
hetsfrågan bland både kun
der och investerare innebär 
att företagen måste ta större 
hänsyn i sin samhällspåver
kan. De företag som inte gör 
det kommer inte att kunna 
skapa värde i framtiden.

Vad tycker du om Axel John-
sons arbete i frågan?
– Axel Johnson har tagit  
till meningsfulla åtgärder  
för att lyfta hållbarhets
agendan, bland annat 
genom att institutionalisera 
hållbart företagande i hela 
koncernen. Jag är även 
imponerad av Axel Johnsons 
vilja att stödja tekniker som 
möjliggör naturkapitals
analyser. Både Axfood och 
Filippa K arbetar med att 
värdera naturens resurser.

Vad ser du som nästa håll-
barhetsutmaning? 
– Att företag, finanssektorn 
och regeringar förstår värdet 
av det riktiga naturkapitalet 
– naturen och människorna 
– och att integrera det i det 
dagliga beslutsfattandet. 

”Natur-
kapitalet är 
angeläget 
just nu”

– Antonia Ax:son Johnson, 
ordförande

http://ahlens.se
http://filippa-k.se
http://axeljohnson.se
http://willys.se


 Axel Johnson Årsberättelse 2014 19 18 Axel Johnson Årsberättelse 2014

F
ör ett bolag inom dagligvaruhandeln 
sker den största miljöpåverkan under 
produktionen av produkterna.

– För att möta koncernens utma
ningar kring detta gör vi flera olika 

satsningar för ett mer hållbart sortiment, 
säger Åsa Domeij, chef för miljö och soci
alt ansvar på Axfood.

Förbättringsarbetet påbörjades 2007 
med utveckling av ekologiska produkter 
och sedan dess har tydliga krav på hållbar
het och kemikalier tagits fram och imple
menterats. Axfoods butiker säljer inte fisk 
från hotade bestånd och Hemköps fiskdis
kar är MSCcertifierade. Axfood följer även 
EUkrav och använder certifieringar för det 
som inte är ekologiskt. Fairtrademärkning 
och Rain forest Alliancecertifierat te, kaffe 
och kakao är några exempel.

– Med flera tusen varor i butikerna är 
fördelen med certifieringar att det finns en 
standard hos leverantören som underlättar 
för oss, säger Åsa Domeij.

Under 2014 ökade två av Axfoods 
försäljningsområden kraftigt – ekologiskt 

och vegetariskt. För produktkategorin eko
logiskt ligger mejerier, barnmat och frukt 
och grönt i topp. 

– Även köttförsäljningen, som ökat un
der ett antal år, har planat ut och viker nu 
nedåt. Vi ser en kraftig försäljningsökning 
av vegetariska ersättare och baljväxter. 
Miljö och hälsomedvetandet hos kunder
na ökar och de som med sin konsumtion 
vill stödja en hållbar utveckling måste få 
goda valmöjligheter, säger Åsa Domeij.

Kristina Areskog Bjurling, hållbarhets
ansvarig för varor på Axfood, berättar om 
det nära samarbetet med leverantörer i 
arbetet med att utveckla sortimentet:

– För att kunna ställa krav på förbätt
rade villkor för exempelvis kvinnor som 
arbetar med jordgubbar i Marocko och 
bärplockare i svenska skogar gör vi besök 
på plats. Det kan resultera i att de anställda 
får korrekt övertidsersättning eller rätt för
säkringsskydd, och att vår leverantör måste 
börja följa upp samma krav om schysta 
arbetsvillkor hos sina underleverantörer. 

För just bärplockares situation i svens

ka skogar har Axfood varit pådrivande i att 
ta fram en standard för att även så kallade 
fria plockare ska ha rimliga villkor och inte 
utnyttjas av mellanhänder. Den samlade 
effekten av att satsa starkt på hållbara 
produkter är tydlig.

– Genom en mer hållbar produktion 
bidrar vi både miljömässigt och socialt. För 
oss innebär det också att våra varumärken 
stärks, säger Åsa Domeij.

CASE

”GRÖNA” MATVAROR
Kraftig utveckling av ekologiskt och vegetariskt på Axfood.

87 000 
kWh 22 000 kvm
Axfoods fryslager i Göteborg, en av de största solcells 
anläggningarna i landet, har kapacitet att producera 
87 000 kWh per år – lika mycket som fem normalstora 
villor kräver i uppvärmning. På årsbasis täcker  
anläggningen 10 procent av energibehovet, men  
under sommaren upp till 20 procent.  axfood.se

Ledordet för bygget 
av Martin & Serveras 
nya lagerbyggnad i 
Umeå är hållbarhet. 
I den energieffektiva 
livsmedelsanlägg
ningen kommer 
överskottsvärme från 
kyl och frysmaski

ner att värma upp 
både kontorsytor 
och koloniallagret. 
Lagerbyggnaden, 
blir cirka 22 000  
kvadratmeter och 
står färdig hösten 
2015.  
 martinservera.se

Hållbara alternativ styr sortimentet
Under 2014 skapade Martin & Servera en fisklista som innebär att företa-
get aktivt väljer bort vissa arter eller fångstmetoder som inte är håll-
bara. I både förebyggande och behandlande syfte har Martin & Servera 
dessutom beslutat att inte längre sälja gödkalv, då det i produktionen av 
gödkalv används stora mängder antibiotika på hela djurbesättningar.  
 martinservera.se

Mekonomen Group vill underlätta 
ungdomarnas inträde på arbets
marknaden och är sedan 2010 
delägare i företaget Telge Tillväxt. 
Ambitionen är att minska ungdoms
arbetslösheten i Södertälje genom 
att dela med sig av arbetslivserfar
enhet, kontakter, referenser och 
kunskap om arbetslivet.

– Telge Tillväxt uppskattar sam
arbetet och vet att det ger hopp för 
unga om att få chansen att komma 
ut på uppdrag åt en Mekonomen
butik eller verkstad. Det ger dess
utom värdefull trovärdighet för oss 
att ha Mekonomen som en av våra 
delägare då vi träffar potentiella kun
der och företag, säger Bitte Stümer, 
konsultchef på Telge Tillväxt.

Telge Tillväxt anställer ungdo
mar som sedan anställs på företag 
och organisationer. Under 2014 
hade Telge Tillväxt ett uppdrag åt   
Mekonomen i Stockholm.

– Vi ser gärna att samarbetet 
utökas till att ge fler unga arbets
livserfarenhet och sin första rad på 
sitt cv, säger Bitte Stümer. 
 mekonomen.se

Mekonomen:
”Vi vill minska 
ungdoms-
arbetslösheten i 
Södertälje”

SIFFROR

Mekonomen Group i Sverige hyr in personer som utför service på bilar.

C
ertex Danmark 
arbetar aktivt med 
skapa arbetstillfällen 
för personer som står 

långt ifrån arbetsmark
naden, främst långtids
sjukskrivna. Företaget 
hjälpte under 2014 tre 
personer som tidigare 
varit långtidssjukskrivna 
tillbaka till att arbeta 
heltid eller deltid. 

– Vi har tagit fram  
ett program för hur vi  
ska hjälpa personer 
att komma tillbaka till 
arbetet. Personen som 
tidigare varit långtids
sjukskriven får en kon
taktperson på företaget, 
en skräddarsydd plan 
gällande arbetstid och 
kontinuerlig uppföljning 
för att se hur arbetet går 
framåt, säger Majbritt  
Petersen, Branch Mana
ger på Certex Danmark.

För detta arbete har 
bolaget belönats med 
ett pris som årets sociala 
verksamhet i Haderslev 
kommun. Certex Dan
mark har 125 anställda.  
 certex.dk

Certex 
Danmark 
får pris för 
socialt 
arbete

Majbritt Petersen, Branch 
Manager, Certex Danmark.

”Personen som 
tidigare varit 
långtidsjuk- 
skriven får en 
skräddarsydd 
plan”

Axfoods hållbara sortiment
Axfoods försäljning av färska vegetariska 
alternativ till färs, köttbullar och korv ökade 
med 40 procent under 2014. Andelen 
ekologiskt ökade med 40 procent, och 
försäljningen av ekologiska och Kravmärkta 
bananer fick ett extra stort genomslag på 
Willys och Hemköp. I arbetet med ett håll
bart sortiment tar Axfood till exempel bort 
ämnen som inte uppfyller kraven ur miljö
hänseende, såsom kemikalier. Leverantörer 
med dålig arbetsmiljö, utan möjligheter till 
förbättring av produktionen, väljs också 
bort av sociala skäl.  axfood.se

Åsa Domeij och Kristina 

Areskog Bjurling arbetar med 

Axfoods hållbara produkter.
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  En förutsättning för att kunna möta marknaden och 
kundernas efterfrågan är att Axel Johnson-koncernen 
har den bästa kompetensen för att kunna fatta rätt  
affärsmässiga beslut. Koncernen har hela Sveriges  
befolkning i sina butiker varje vecka och vi vill att 
mångfalden bland medarbetarna och ledarna ska 
spegla samhället och kunderna. Axel Johnson har 
därför satt upp ett mål om en jämn könsfördelning 
bland koncernens ledare och minst 20 procent ska ha 
internationell bakgrund till år 2020.   axeljohnson.se

AXEL JOHNSON 
OM MÅNGFALD

”JÄMN KÖNSFÖRDELNING 
BLAND LEDARNA OCH 
MINST 20 PROCENT  
MED INTERNATIONELL  
BAKGRUND TILL  
ÅR 2020”
Axel Johnson har satt upp 
ett mål för ökad mångfald 
inom koncernen. I fram-
tiden ska medarbetarna och 
ledarna spegla samhället 
och kunderna i ännu större 
utsträckning.

MÅNGFALDSTRENDER
Mångetnicitet och kvinnor i fokus.

Företag och organisationer som 
arbetar med mångfald har mer 
engagerade arbetsplatser, enligt 
en rapport som Centre for Stra
tegy and Evaluation Service tagit 
fram på uppdrag av Europeiska 
kommissionen. Genom aktivt 
mångfaldsarbete ökar motivation 
och effektivitet, såväl som kreati
vitet och innovation, hos persona
len. Detta har även resulterat i att 
frånvaron från arbetet och perso
nalomsättningen har minskat, och 

att de kulturella värderingarna i 
organisationerna har förstärkts. 
Mångfaldsarbetet leder även till 
att företagens rykte förbättrats, 
vilket gjort det lättare att locka till 
sig och behålla kvalificerad per
sonal. Det har också blivit lättare 
att övervinna arbetskraftsbrist. 
Dessutom upplever kunderna att 
servicen och tillgången till nya 
marknadssegment har förbättrats. 
 diversitycharter.se och  cses.

co.uk

1

FOKUS PÅ MÅNGFALD  
SKAPAR ENGAGEMANG 

TREND

Företag med en högre andel 
kvinnor i ledningen tenderar att 
ha bättre avkastning. Det är när 
företagsledningar eller styrelser 
är för homogena som risken ökar 
att de fastnar i samma gamla tan
kesätt och problemlösning, enligt 
en rapport från Credit Suisse som 
presenterades hösten 2014. Den 
schweiziska storbanken har tittat 
på utvecklingen i över 3 000 före
tag mellan början av 2012 och juni 
2014. Studien Women in Senior 
Management analyserar även hin
der för kvinnors deltagande och 
avancemang i arbetslivet.  
 credit-suisse.com

Att det finns ett empiriskt 
samband mellan ökad mång
fald i ledande befattningar 
och ett företags finan
siella resultat bekräftas 
även i studien Female Lead
ership and Firm Profitability av 
Eva Analysis. Ett företag som 
leds av en kvinnlig vd är i regel 

mer lönsamt än ett motsvarande 
bolag som leds av en manlig vd. 
Företag kan också få konkurrens
fördelar genom att identifiera och 
undanröja hindren för kvinnors 
avancemang. Nuvarande manliga 
ledare bör därmed inte ersät
tas med kvinnor utan fokus bör 
snarare ligga på att observera och 
åtgärda de strukturer som gynnar 
män respektive hindrar kvinnor 
från att klättra på karriärstegen.  
 eva.fi

2

MÅNGFALD MER LÖNSAMT

”AXEL JOHNSON  
MENAR ALLVAR I  
MÅNGFALDSFRÅGAN”
Charlotte Holgersson, Kungliga Tekniska Högskolan, 
och Laurence Romani, Handelshögskolan, som driver 
ett forskningsprojekt om mångfaldsarbete. 

Vad är er definition av begreppet mångfald?
– Vi anammar en bred förståelse av begreppet mång
fald eftersom det förknippas med så många olika 
saker. Samtidigt använder vi gärna begreppet ”kulturell 
mångfald” för att tydligare poängtera att vi tar med 
aspekter som vanligtvis associeras till mångfald såsom 
etnicitet, kön, sexualitet, ålder och kroppsfunktion, 
och andra kulturella och sociala skillnader som finns i 
våra samhällen.

Varför ska företag satsa på mångfald?
– Skälen är flera. Företag investerar i mångfald efter
som de ser ett behov av att spegla sina kunder, för att 
skapa en bättre bild av företaget, samt av moraliska 
skäl då de anser att det är oacceptabelt att utesluta en 
del av befolkningen. Många företag i dag talar dess
utom om den ekonomiska nyttan av mångfald.
 
Vad anser ni om Axel Johnsons mångfaldsarbete?
– Axel Johnson har till 2020 satt målen att könsför
delningen bland ledarna ska vara 40-60 procent och 
minst 20 procent av cheferna ska ha internationell 
bakgrund, vilket är bra. Ett projekt som Axelerate kan 
vara mycket fördelaktigt. Det handlar inte bara om att 
hitta konkreta lösningar för att främja mer mångfald, 
det skickar också ett tydligt budskap om att Axel 
Johnson menar allvar i mångfaldsfrågan och att det 
här är någonting som hela koncernen vill satsa på. 
Projekt som Axelerate kan också lyfta fram föränd
ringsaktörer som verkligen förstår komplexiteten i 
mångfaldsfrågan och som har tydliga idéer om hur 
man kan arbeta med den. Dessa aktörer kan fortsätta 
att driva mångfaldsagendan på sin nivå i organisatio
nen och agera som förebilder för andra, samt bidra till 
att göra organisationen mer inkluderande.

Martin & Serveras årliga 
kundtävling Utmaningen 
lyfter viktiga frågor inom 
hållbarhet och ansvar. 
För 2015 är temat ”Mer 
mångfald”, en naturlig följd 
av att Martin & Servera 
själva har ett stort fokus på 
frågan i företaget. Tidigare 
har tävlingen bland annat 
fokuserat på minskat mat
svinn och att öka andelen 
ekologiskt.  
 martinservera.se

Vid alla rekryteringar 
av chefer inom Axel 
Johnson International 
ska det bland de tre 
slutkandidaterna vara 
minst en kvinna. Anlitar 
Axel Johnson Internatio
nal rekryteringskonsulter 
ska detta vara ett krav vid 
upphandlingen. 
 axinter.se

Krav vid  
rekrytering

Charlotte Holgersson och Laurence Romani.

Martin & 
Servera ut-
manar igen

– Caroline Berg, vice ordförande

http://axeljohnson.se
http://diversitycharter.se
http://cses.co.uk
http://cses.co.uk
http://credit-suisse.com
http://eva.fi
http://martinservera.se
http://axinter.se
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U
tmaningen i att hitta ny arbetskraft 
i form av kompetenta mekaniker är 
stor. Prognoser pekar på att företag 
inom bilbranschen behöver nyan
ställa över 5 000 personer under de 

kommande tre åren.
– I en dialog med Arbetsförmedlingen 

synliggjordes möjligheterna för oss att 
rekrytera genom ett samarbete. Det är 
upprinnelsen till det här programmet, 
säger Catrin Horn, HRchef på Meko
Service Nordic, ett av Mekonomen Groups 
dotterbolag.

Sedan hösten 2014 driver hon ett pilot
program som på sikt ska trygga 
den framtida försörjningen av 
mekaniker i koncernen. Målgrup
pen är personer med utländsk 
bakgrund.

– Det är en bra rekryterings
kanal för oss. Samtidigt tar vi ett 
samhällsansvar. Jag kallar det för 
winwinwin – för Mekonomen, 
samhället och individen.

Mekonomen Groups målsättning är 
att spegla det svenska samhället, även i 
personalgruppen.

– Den här gruppen speglar en stor 
grupp av människor som kommer till 
Sverige i dag. Dessutom har de med sig 
en stark entreprenörskultur och mekani
kerbakgrund från hemlandet, säger Catrin 
Horn.

De nio programdeltagarna fick genom
föra en veckas praktik på några av Meko
nomens över 500 verkstäder. Därefter 
gjordes en tre veckor lång så kallad yrkes
kompetensbedömning genom Arbetsför

medlingens praktikutbud då kun
skaper, motivation och kompetens 
bedömdes. Nu är programmet i 
full gång och deltagarna får både 
praktisk och teoretisk utbildning. 
Det största kunskapsgapet är den 
nya tekniken och språket.

– Resan är olika lång för de 
olika programdeltagarna. Vår 
ambition är att ge personerna i 

projektet de bästa vägarna in på arbets
marknaden.

Catrin Horn ser positivt på program
mets utveckling.

– Jag driver det med glädje. Tanken är 
att vi med hjälp av EUmedel ska kunna 
lyfta programmet till nationell nivå. På 
tre års sikt hoppas vi kunna anställa 500 
utlandsfödda mekaniker inom koncernen.

CASE

MEKANIKER FÖR MÅNGFALD
Mekonomen Group skapar nya vägar in på arbetsmarknaden för utlandsfödda.

Catrin Horn,  
HRchef, Meko 
Service Nordic.

Mekonomen Groups  
pilotprogram
Under 2014 startade Mekonomen, i 
samarbete med Arbetsförmedlingen, 
ett projekt för att trygga den framtida 
försörjningen av mekaniker i koncernen. 
Målgruppen är personer med utländsk 
bakgrund och med någon form av teknisk 
eller mekanisk kompetens. Mekonomen 
erbjuder verkstadspraktik, personlig 
handledning och kompletterande vidare
utbildningar. Målet är att anställa fler kom
petenta mekaniker.  mekonomen.se

Sex av de nio som går pilot-

programmet just nu. De får både 

praktisk och teoretisk utbildning.

Grönsakshallen ❤  Samhall
Genom sitt samarbete med Samhall 
vill Grönsakshallen Sorunda bidra till 
en mer inkluderande arbetsmarknad. 
Sedan 2001 arbetar cirka 30 personer, 
med någon form av funktionsnedsätt
ning, på anläggningen i Västberga. 
Det motsvarar var femte anställd på 

företaget. De anställda från Samhall 
arbetar bland annat med beredning 
och packning av grönsaker och örter 
till restauranger, hotell, kursgårdar 
och lunchrestauranger i Stockholms
området. 
 gronsakshallen.se

A
xel Johnson tog i  
december 2014 emot 
utmärkelsen ”Årets 
mångfaldssmarta 

företag” för sitt arbete 
med Axelerate. Utmär
kelsen delades ut av den 
ideella medlemsförening
en Mine som jobbar för 
att öka mångfalden inom 
arbetslivet.

– Vi är oerhört glada 
över att få utmärkelsen 
och bli uppmärksamma
de för det arbete vi gör. 
Vi har jobbat länge med 

mångfaldsfrågan och jag 
hoppas att fler företag 
och organisationer blir 
inspirerade till att sätta 
mål och jobba aktivt med 
frågan, säger Caroline 
Berg, vice ordförande 
och initiativtagare.

Det var under 2013 
som Axel Johnson 
initierade förändrings
programmet Axelerate  
för att öka mångfalden 
bland ledande positioner 
inom hela koncernen. 
 axeljohnson.se

MODIGT OCH SMART  
– AXELERATE FÅR PRIS

AXEL JOHNSON SATSAR PÅ MÅNGFALD
Axel Johnson ❤ Mitt Liv 
Axel Johnson samarbetar med Mitt Liv, ett socialt entrepre
nörsbolag som arbetar för mångfald och integration på den 
svenska arbetsmarknaden. Under 2014 har antalet adepter 
och mentorer vuxit från 200 till 340. Utöver de mentorer 
Axel Johnson har med i programmet utökade koncernen 
samarbetet under 2014. Nu kan tidigare adepter som lyckats 
i arbetslivet även bli mentorer till nya. Axel Johnson fortsätter 
att stödja Mitt Livs Chans under 2015 vilket möjliggör att fler dör
rar öppnas för personer som vill ut på den svenska arbetsmarknaden.  
 axeljohnson.se

Axfood ❤ Rättviseförmedlingen 
Under 2014 startade Axfood ett samarbete med Rätt
viseförmedlingen och tillsammans utmanade de när
lingslivet på mångfald. Syftet: Att genom gemensam
ma aktiviteter som utbildningar och event inspirera 
andra företag till att upprätta konkreta mångfaldsmål. 
Axfood kommer även att platsannonsera nya tjänster i 
Rättviseförmedlingens kanaler.  axfood.se

”För sin förmåga att långsiktigt arbeta  
mångfaldssmart har Axel Johnson-koncer-
nen påvisat affärsnyttan för såväl samhället 
som sitt eget företag och dess medarbetare. 
Från att tidigt ha varit en aktör som sett 
affärsmöjligheter med till exempel livsmed-
elserbjudande till en internationell kundkrets 
i Willys butiker sätter koncernen genom sitt 
förändringsprogram Axelerate nya modiga 
målsättningar som förhoppningsvis både in-
spirerar och utmanar andra organisationer.”

Mines motivering:
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Organisk tillväxt och nya 
förvärv gav utdelning

Omsättning och resultat 2014
Axel Johnson Internationals  
omsättning ökade med tio pro
cent jämfört med föregående år. 
Som en följd ökade även resulta
tet jämfört med föregående år. 

Stoltast över
Genom organisk tillväxt och 
förvärv levererade koncernen 
på sina finansiella mål samtidigt 
som erbjudandet till kund stärk
tes. Detta genom sortimentsut
veckling, medveten satsning på 
service och eftermarknad, samt 
kompetensförstärkning. 

Nyinvesteringar
Inom affärsområdet AxIndustries 
förvärvades Gällivare Industri
service AB (GISAB) och Spruit 
Transmissies BV i Holland. Inom 
AxDrive förvärvades Ingeniörsfir
ma TransAuto AB med verksam
het i Finland och Ryssland. Inom 
AxLoad förvärvades Kwintet i Nor
ge, Armaton i Sverige, Haimerl i 
Tyskland och Akodis i Frankrike. 

Marknadsläge
Affärsläget för koncernen var nå
got förbättrat. Främst noterades 
detta inom marknadssegmenten 
energi och processindustri och 
de gynnade affärsområdena 
AxLoad och AxFlow. Inom indu
strisegmentet sågs en fortsatt 
återhållsamhet hos kunderna. 
Koncernen utvecklades genom 
sitt fokus på ökat värdeskapande 
starkare än den underliggande 
marknaden under 2014. 

Årets största utmaning
Den underliggande markna
den uppvisade en relativt svag 
utveckling, liksom föregående år. 

Koncernen fokuserade därför på 
att stärka sina marknadspositio
ner i befintliga verksamheter och 
på att växa inom nya områden. 
Som ett resultat av det sistnämn
da finns nu koncernen represen
terad även i norra Sverige genom 
GISAB och Beneluxländerna 
genom Spruit Transmissies BV. 

Årets hållbarhetsarbete
Certex Danmark arbetar aktivt 
med skapa arbetstillfällen för 
långtidssjukskrivna. Mångfald är 
en del av hållbarhetsarbetet och 
en första version av koncern
övergripande mångfaldsmål, sätt 
att mäta dessa samt aktiviteter 
för att nå målen fastslogs. 

Årets mångfaldsarbete
Rekrytering skedde med 
mångfald som en parameter, 
för att säkerställa att kandida
ter av båda kön och med olika 
etnisk bakgrund fanns med som 
slutkandidater i rekryterings
processerna.

Innovativa satsningar 2014
Förbättrade digitala system för 
exempelvis beställningar och 
logistik, samt digital marknads
föring, skapade mervärde och  
bidrog till långsiktiga förbättring
ar inom hela branschen.

Satsningar 2015
Fokus på förvärv ökar, för att 
öka både antalet affärer och 
effektivisera förvärvsproces
sen och integrationen av nya 
bolag. Ett koncern övergripande 
hållbarhetsprojekt genomförs. 
Den digitala visionen utvecklas 
och en färdplan för respektive 
affärsområde skapas.

Axel Johnson Internationals omsättning ökade med 10 procent 
jämfört med föregående år. Fokus på ökat värdeskapande 
gjorde att koncernen utvecklades starkare än den underlig-
gande marknaden. Dessutom förvärvades flera nya verksam-
heter inom AxIndustries, AxDrive och AxLoad.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL
ÅRET SOM GÅTT

SIFFROR 2014

FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2014

NYCKELTAL (MKR)
 2014 2013

Nettoomsättning 6 499 5 908 

Resultat efter finansnetto 277 241

Genomsnittligt antal årsanställda 2 609 2 511
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På Nomo Kullager är ett fokusområde 
inom hållbart företagande renovering 
och återvinning av lager.

Jens S Transmissioner levererar lös
ningar i samarbete med världsledande 
leverantörer. Kund och specialanpas
sade produkter tillverkas i den meka
niska verkstaden i Norrköping. Jens S 
har kontor, lager och verkstad i Sverige, 
Danmark, Norge och Finland.

Certex serviceaffär inom vindkraft inne
bär inspektion och service av tusentals 
vindkraftverk i Danmark, Storbritannien 
och Sverige. En proaktiv service skapar 
säkra arbetsmiljöer och en ökad lönsam
het för verkets ägare.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL
Teknikhandelskoncern som distribuerar 
produkter och kundanpassade lösningar 
till industriella kunder samt till lokala dist
ributörer och återförsäljare. Verksamheten 
bedrivs i fyra affärsområden.  axinter.se
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Hemköp har en fiskpolicy som innebär
att butikerna bara säljer fisk och skaldjur
från hållbara bestånd.

Under 2014 ökade Axfoods försäljnings
andel ekologiskt med 40 procent. Frukt
och grönt ligger i topp och försäljningen
av ekologiska och Kravmärkta bananer 
fick ett extra stort genomslag.

18 procent av medarbetarna har interna
tionell bakgrund och det talas cirka 30 
språk inom bolaget. 

Kunderna visar ett ökat intresse för lokala 
råvaror och ekologiska alternativ. Därför 
arbetar Axfood för att underlätta för 
konsumenterna att göra medvetna och 
välinformerade val i butik.

Bästa resultatet någonsin 
och tio nya butiker

Omsättning och resultat 2014
Axfoods rörelseresultat ökade 
med 11,1 procent. Resultatet för 
2014 blev återigen det bästa 
någonsin – alla enheter gick bra 
och omsättningen ökade med 
2,6 procent.

Stoltast över
Både Willys och Hemköp 
redovisade sina bästa resultat 
någonsin. Dagab gjorde en 
kraftig resultatförbättring efter 
införandet av det nya affärs
systemet. 

Nyinvesteringar
Under året moderniserades 
ett flertal butiker och tio nya 
butiker etablerades. Axfood 
utökade sitt ägande i Urban 
Deli som bedriver restaurang, 
deli och butiksverksamhet i 
Stockholm.

Marknadsläget
Tillväxten i svensk ekonomi var 
relativt dämpad. Utvecklingen 
för dagligvaruhandeln var sta
bil. Försäljningen i dagligvaru
handeln ökade med 2,2 procent 
i löpande priser 2014, enligt 
Handelns Utrednings institut 
och Statistiska central byrån. 
Pris och kalendereffekten 
uppgick till 0,8 procent, vilket 
innebär att dagligvaruhandelns 
försäljningsvolym ökade med 
1,4 procent. 

Årets största utmaning
Dagab hade utmaningar i att 
återgå till samma effektivitet 
och servicegrad som före 
implementeringen av det nya 
 affärssystemet SAP. Resultatet 

var en framgång för Dagab 
liksom för hela koncernen. I 
samband med införandet av
vecklades 53 gamla itsystem, 
vilket genomfördes utan påver
kan på verksamheten. 

Årets hållbarhetsarbete
2014 var ett genombrott för 
försäljningen av ekologisk mat 
som för Axfoods del ökade 
med över 40 procent. Hem
köp beslutade att enbart sälja 
ekologiska bananer samtidigt 
som Willys slutade sälja ägg 
från burhöns. 

Årets mångfaldsarbete
Axfood blev under året Rätt
viseförmedlingens huvud
sponsor. Gemensamt skrevs 
en debattartikel för Dagens 
Industri i syfte att utmana 
näringslivet att verka för bättre 
mångfald i svenskt näringsliv. 

Innovativa satsningar 2014
Axfood vidareutvecklade de di
gitala kundprogrammen genom 
bland annat riktade kunderbju
danden. Axfood ut ökade sitt 
ägarskap i Urban Deli. Moderni
seringen av de egna varumär
kena Garant, Funck och Fixa 
samt Eldorado fortsatte.

Satsningar 2015
Axfood fortsätter att utveckla 
sina koncept, stärka sina 
varumärken och överträffa 
kundernas förväntningar. Fort
satt fokus kommer vara på 
såväl ökad effektivitet som hög 
etableringstakt, god kostnads
kontroll och vidareutveckling av 
kundprogrammen.

Resultatet för 2014 blev Axfoods bästa hittills. Willys och Hemköp 
redovisade sina bästa resultat någonsin medan Dagab gjorde en 
kraftig resultatförbättring. Samtidigt etablerades flera nya butiker, 
försäljningen av ekologisk mat fick ett genombrott och de digitala 
kundprogrammen utvecklades med riktade kunderbjudanden.

AXFOOD
ÅRET SOM GÅTT

SIFFROR 2014

FÖRDELNING AV OMSÄTTNING 2014

NYCKELTAL (MKR)

 2014 2013

Nettoomsättning 38 484 37 522 

Resultat efter finansnetto 1 430 1 278

Genomsnittligt antal årsanställda 8 481 8 285
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AXFOOD
Ett av Sveriges ledande bolag inom daglig
varuhandeln. Detaljhandeln drivs genom 
259 helägda butiker. Därutöver samverkar 
Axfood med fler än 800 handlarägda butiker 
knutna till Axfood genom avtal. Axfood är 
noterat på Stockholmsbörsen.  axfood.se
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Åhléns Citys nya barnkoncept erbjuder 
kunden en unik shoppingupplevelse 
med lekfullhet, interaktion och inspira
tion i fokus. 

Kicks Skin Treat är en serie med  
Fairtrademärkta hudvårdsprodukter. 

Åhléns egna varumärke Wera är ett av 
de hundratals varumärken som säljs.

Lagerhaus fokuserar på Inredning. 
Kedjan har över 30 butiker och en  
växande ehandel i Sverige samt  
21 butiker i Japan.

Den egenutvecklade juicebaren StrÅ 
i Åhléns City i Stockholm satsar på 
ekologiskt.

Offensiva satsningar  
för framtiden

Omsättning och resultat 2014
Försäljningen ökade med två 
procent. Kostnadsökningar, 
delvis på grund av ett stort byte 
av affärssystem, gjorde dock att 
resultatet minskade. Både Kicks 
och Lagerhaus gjorde sina bästa 
resultat någonsin tack vare ökad 
försäljning och god kostnads
kontroll. För Kicks har särskilt 
den norska verksamheten haft en 
positiv utveckling. Åhléns hade 
en stabil omsättningstillväxt men 
resultatet minskade.

Stoltast över
Kicks Private Label blev kedjans 
mest lönsamma och omsätt
ningsmässigt största varumärke. 
Försäljningen ökade med 19 
procent. Kicks ökade både 
försäljning och resultat jämfört 
med rekordåret 2013. Lagerhaus 
hade ett positivt resultat. Åhléns 
nya barnkoncept introducerades 
och sålde bättre än förväntat. Det 
nya bolaget Amazing Brands som 
kommer att utveckla och produ
cera starka varumärken.

Nyinvesteringar
Axstores fick ett nytt affärssys
tem och HRMsystem (Human 
Resource Management). Åhléns 
Cityhuset uppgraderades yt
terligare och mindre hus över 
hela landet renoverades. Åhléns 
introducerade ett matkoncept 
– juicebaren StrÅ, Café Å Lait 
och Skafferiet. Kicks i Norge fick 
ehandel, fortsatta satsningar på 
Kicks Private  Label gjordes, samt 
en prissänkning av Kicks hundra 
bästsäljare. Lagerhaus introdu
cerade ett nytt butikskoncept i 
Göteborg. 

Marknadsläget
Marknadsutvecklingen var svag. 
Många prisutspel hängde sam
man med vikande antal besökare 
till butiker och varuhus på grund 
av ehandel.

Årets största utmaning
Arbetet med att byta affärssys
tem har inneburit hårt arbete  
och berört många medarbetare.

Årets hållbarhetsarbete
Åhléns Bra valsortiment ökade 
sin försäljning till sex procent  
av den totala försäljningen,  
jämfört med fem procent före
gående år.

Årets mångfaldsarbete
Distributionscentralen i Jordbro 
hade jämn könsfördelning och 
minst 60 procent med interna
tionell bakgrund bland medarbe
tarna. Under julen hade 50 procent 
av alla nyanställda på Åhléns in
ternationell bakgrund. Mångfalds
målen genomsyrar det fortsatta 
rekryteringsarbetet för bolagen. 

Innovativa satsningar 2014
Åhléns matsatsning föll väl ut. 
Kicks Color ID och egen makeup
serie samt Lagerhaus nya butiks
koncept var andra satsningar.
  
Satsningar 2015
Åhléns omnikanalsatsning,  
för en sömlös kundupplevelse, 
introduceras och etablering  
av nya varuhus sker i Mall of 
Scandinavia och i Uppsala. Ett 
Wellnesskoncept introduceras. 
Lagerhaus rullar ut ett nytt  
butikskoncept och gör en sats
ning i Norge.

Axstores hade en relativt god försäljning för alla bolag, trots  
mödosamt arbete med byte av affärssystem under 2014. Åhléns 
hade en stabil omsättningstillväxt medan Kicks och Lagerhaus 
ökade både försäljning och resultat. Flera nysatsningar gjordes 
inom samtliga bolag.

AXSTORES
ÅRET SOM GÅTT

SIFFROR 2014

FÖRSÄLJNING PER INKÖPSOMRÅDE 2014

NYCKELTAL (MKR)

 2014 2013

Nettoomsättning 7 548 7 436 

Resultat efter finansnetto 125 182

Genomsnittligt antal årsanställda 3 807 3 565
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ANTAL BUTIKER OCH VARUHUS 
(FÖRSÄLJNINGSENHETER) 2010–2014
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AXSTORES
En av Nordens ledande detaljhandelskoncer
ner med 380 varuhus och butiker inom skön
het, hem och mode. Fokus ligger på modern 
och inspirerande shopping.  axstores.se
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Under 2014 förvärvade Martin & Servera 
Sveriges ledande öl och vindistributör 
Galatea. Därmed stärktes erbjudandet 
till målgruppen restauranger.

Martin & Serveras dotterbolag Grön
sakshallen Sorunda levererar till restau
ranger, hotell, kursgårdar och storkök. 

Martin & Serveras sortiment av 
ekologiskt har breddats de senaste 
åren. Försäljningen av ekologiska och 
miljömärkta varor står för 11 procent av 
Martin & Serveras omsättning.

Restaurangen Kmärkt i Stockholm är en 
av Martin & Serveras kunder. Varje dag 
serveras kreativa grönsaksrätter som 
kompletteras med kött, fisk och fågel.

Bästa resultatet hittills 
och viktigt nyförvärv

Omsättning och resultat 2014
Nettoomsättningen ökade med 
drygt tre procent i jämförelse 
med 2013, samtidigt som resul
tatet ökade med 86 procent. 
Såväl omsättning som resultat 
är därmed det högsta någonsin 
för företaget.

Stoltast över
Martin & Servera nådde under 
2014, via en rad åtgärder, det 
bästa resultatet någonsin.  
Arbetet med att implementera 
nya värderingar inleddes – en 
viktig och nödvändig del för 
att säkra en framtida tillväxt av 
företaget.

Nyinvesteringar
Under 2014 förvärvades ett nytt 
dotterbolag, Galatea, Sveriges 
ledande öl och vindistributör. 
Martin & Servera tog även 
första spadtaget för bygget av 
ett nytt och mer hållbart lager i 
Umeå, samt påbörjade sin sats
ning på ehandel och digitala 
tjänster fört att stärka positio
nen som marknadens mest 
attraktiva restauranggrossist.

Marknadsläge
På den privata restaurangmark
naden var tillväxten fortsatt 
positiv. Utmaningen återfanns 
framförallt i prisnivåerna på  
den offentliga marknaden med 
en kraftig prispress som de  
senaste åren inneburit sjun
kande marginaler.

Årets största utmaning
Grönsakshallen Sorunda/Fäll
mans Kött brottades i början av 
2014 med lönsamhetsproblem, 
men lyckades till årets slut 
vända utvecklingen. 

Årets hållbarhetsarbete
Det interna hållbarhetspriset 
gick 2014 till den egna kund
tjänsten som arbetar i konstruk
tiv dialog med kunder och andra 
interna funktioner för att undvika 
extra transporter och varusvinn.

Årets mångfaldsarbete
Dotterbolaget Grönsakshal
len Sorundas samarbete med 
Samhall ger personer med 
funktionsnedsättning arbete. 
Samtidigt innebär samarbetet 
en ökad service till kund.

Innovativa satsningar 2014
Utöver specialistkunskap om öl 
från småskaliga producenter i 
hela världen, tillför öl och vin
distributören Galatea en distri
butionskanal till Systembolaget. 
Det ger Martin & Servera nya 
möjligheter i förhandlingarna 
med internationella vinhus.

Satsningar 2015
Den största satsningen är 
investeringen i ny digital platt
form. Kunderna ställer krav på 
ökad tillgänglighet, detaljerad 
produktinformation och nya 
tjänster. Målet är att möta och 
överträffa dessa kundbehov.

Via en rad åtgärder stärkte Martin & Servera resultatet avsevärt 
under 2014. Resultatet är det historiskt bästa. Ett nytt dotter- 
bolag, Galatea, Sveriges ledande öl- och vindistributör,  förvärva-
des och skapar nya möjligheter i förhandlingarna med internatio-
nella vinhus.

MARTIN & SERVERA
ÅRET SOM GÅTT

SIFFROR 2014

FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNING  
PER KUNDGRUPP 2014

NYCKELTAL (MKR)
 2014 2013

Nettoomsättning 12 516 12 102 

Resultat efter finansnetto 296 161

Genomsnittligt antal årsanställda 2 761 2 775
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ANDEL EKOLOGISKA VAROR AV TOTAL  
FÖRSÄLJNING (PER SISTA DECEMBER) 
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MARTIN & SERVERA 

Sveriges ledande restauranggrossist som 
erbjuder varor, tjänster och kunskap för 
restauranger och storkök.  martinservera.se
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Mekonomen Group erbjuder sina
kunder lösningar för ett enklare billiv.

Mekonomen Group ser gärna att fler 
kvinnor arbetar i både verkstäderna och  
i butikerna.

Det erbjuds över 500 000 artiklar via
Mekonomen Groups grossistlager –  
från däck och tändstift till bilbarnstolar.
Verkstäder och konsumenter via  
verkstad och butik är de största  
kundgrupperna.

Starkt resultat och  
nya samarbeten

Omsättning och resultat 2014
Intäkterna för Mekonomenkon
cernen ökade med 1 procent 
jämfört med föregående år. 
Rörelseresultatet, justerat för 
engångskostnader i samband 
med nedläggning av Danmark, 
ökade med 18 procent.

Stoltast över
Koncernen levererade ett 
starkt resultat på en svag och 
konkurrensutsatt marknad,  
och fortsatte att ta marknads
andelar. 

Nyinvesteringar
Satsningen på egna märkes
varor – ProMeister för reserv
delar och Carwise för tillbehör 
– fortsatte. Utbildningsplattfor
men ProMeister Academy lan
serades i Norge och i Sverige. 

Marknadsläget
Under 2014 var den nordiska 
marknaden svag men stabil. 
Mekonomen Group tog mark
nadsandelar under året.

Årets största utmaning
Konkurrensen på den danska 
marknaden var fortsatt hård 
med prispress som följd.  
Mekonomen genomförde  
under det fjärde kvartalet  
kraftfulla strukturförändringar 
för att vända det negativa 
resultatet. Samtliga 28 butiker, 
regionlagret och huvudkon
toret i Danmark lades ned. 
Mekonomen satsar nu fullt ut 
på de två verkstadskoncepten 
Mekonomen Autoteknik och 

MekoPartner. Med effektiv 
logistik och färre led ges bättre 
förutsättningar att vinna slaget 
om kunderna.

Årets hållbarhetsarbete
Sedan 2010 är Mekonomen 
Group delägare i Telge Tillväxt, 
en organisation med ambi
tionen att halvera ungdoms
arbetslösheten i Södertälje.

Årets mångfaldsarbete
Mekonomen Group startade,  
i samarbete med Arbetsförmed
lingen, ett projekt för att trygga 
den framtida försörjningen 
av mekaniker i koncernen. 
Målgruppen är personer med 
utländsk bakgrund som har  
teknisk eller mekanisk kom
petens. Målet är att anställa 
färdigutbildade mekaniker.

Innovativa satsningar 2014
Den digitala sökmotorn Lasin
goo lanserades och erbjuder 
bilägare att boka service online 
till fast pris. Portalen är resul
tatet av verkstadsbranschens 
gemensamma satsning för att 
bemöta kundernas efterfrågan 
på enkelhet, transparens och 
tillgänglighet.

Satsningar 2015
Innovation och tillväxt kommer 
att vara ledord för Mekonomen 
Group under 2015. Koncernen 
fortsätter att satsa på reserv
delskonceptet ProMeister, 
utbildning via ProMeister  
Academy och utveckling av 
digitala tjänster.

Mekonomen Group tog marknadsandelar under året. Under det 
fjärde kvartalet genomfördes kraftfulla strukturförändringar för 
att vända det negativa resultatet i Danmark. Den digitala sök-
motorn Lasingoo lanserades vilket är ett exempel på hur mötet 
mellan verkstad och kund förenklades.  

MEKONOMEN GROUP
ÅRET SOM GÅTT

SIFFROR 2014

FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNING  
PER SEGMENT 2014

NYCKELTAL (MKR)

 2014 2013

Nettoomsättning 5 789 5 740 

Resultat efter finansnetto 530* 429

Genomsnittligt antal årsanställda 2 504 2 535
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MEKONOMEN GROUP
Nordens ledande bildelskedja med cirka 400  
butiker och över 2 300 anslutna verkstäder. 
Erbjuder ett brett utbud av prisvärda och inno
vativa produkter och tjänster för konsumenter 
och företag. Noterat på Stockholmsbörsen. 
 mekonomen.com
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nedläggning av Mekonomens verksamhet i Danmark.
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Filippa K är ett snabbt växande svenskt
modevarumärke.

Utbildningsföretaget Hyper Island, med 
närvaro i tre världsdelar, är specialiserat 
på digitala och interaktiva medier.

Concept är Sveriges ledande helhets
leverantör av träningsutrustning.

Designtorget erbjuder designprodukter 
i inspirerande miljöer till människor som 
vill upptäcka design och formgivare.

RCO utvecklar, tillverkar och mark
nadsför produkter och lösningar inom 
elektronisk, nyckelfri låsning.

Starkt resultat och  
satsningar för framtiden

Omsättning och resultat 2014
Den totala omsättningen i 
Novaxbolagen uppgick till cirka 
1,6 miljarder. Novax koncern
mässiga resultat, före goodwill
avskrivningar och skatt, uppgick 
till 136 miljoner kronor, vilket 
är en ökning med 12 procent 
jämfört med föregående år.

Stoltast över
RCO slog under 2014 ännu  
en gång omsättningsrekord  
och tog marknadsandelar. 
Concept installerade tränings
redskap i Stockholms stads 
idrottsanläggningar.

Nyinvesteringar
Inga nya bolag tillkom under 
året. Bland investeringar i befint
liga verksamheter märks  
Filippa Ks investering i nytt 
ERPsystem (Enterprise resource 
planning) och RCOs etablering 
i Norge.

Marknadsläget
I Novax segment av investe
ringsmarknaden ökade aktivite
ten något. Prisnivåerna vid  
överlåtelser av bolag var  
generellt höga under året.

Årets största utmaning
Under 2014 tillträdde en ny  
vd för Novax, teamet stärktes  
ytterligare, investeringsstrategin 
förtydligades och nya initiativ 
togs för kommande investe
ringar.

Årets hållbarhetsarbete
Samtliga bolag arbetade
fortsatt aktivt för en mer hållbar
verksamhet. Filippa K tog ett
cirkulärt helhetsgrepp, från
design och materialval till
produktion och plaggens hela
livscykel, för att säkerställa
lägsta möjliga belastning på
den omgivande miljön.

Årets mångfaldsarbete
Samtliga bolag började 
arbeta med initiativ för ökad 
mångfald, exempelvis Filippa K 
genom rekryteringsprocesser, 
utbildningsprogram samt 
insatser för att tillgängliggöra 
intern information på flera 
språk.

Innovativa satsningar 2014
RCO lanserade under året en 
helt ny produkt i form av den 
grafiska larmpanelen Rtouch, 
för vilken företaget mottog ett 
internationellt innovationspris.

Satsningar 2015
Novaxteamet fortsätter att 
utvärdera nya spännande 
investeringsmöjligheter. 
Bland portföljbolagen märks 
till exempel RCOs lansering 
av den nya produkten NoKey. 
Filippa K lanserar favoriter 
för hållbart mode samt börjar 
erbjuda kunder uthyrning och 
klädinsamling som ett sätt att 
uppdatera sin garderob på ett 
mer hållbart sätt.

För flera av Novax bolag var utvecklingen stark under 2014,
framförallt RCO slog rekord och tog marknadsandelar. Novax
koncernmässiga resultat ökade med 12 procent jämfört med
föregående år.

NOVAX
ÅRET SOM GÅTT

SIFFROR 2014

954
1 226

1 461 1 560

FÖRDELNING AV OMSÄTTNING PER BRANSCH 20141

NYCKELTAL (MKR)

 Dotterbolag 2014 2014 2013 2014

 Filippa K     56   655 635 88

 RCO     60    142 115 57

 Designtorget   100    134 137 -1

 Intressebolag 2014 2014 2013  
 
 Medius  38   289 232 

 EMG  38    125 123 

 Concept  33    1182 1182

 Json  29     97 101 
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UTVECKLING NOVAX-BOLAGEN 1

(OMSÄTTNING) 2011–2014

Varumärke
n/   

 

Detaljh
andel 

51 %

Säkerhet 
9 %

OMSÄTTNING1 EBITDAÄGARANDEL %

TIME3  26 %

Handel B2B 14 %

1 100 procent av hel och delägda bolag där Novax äger 
mer än 20 procent av aktierna. 2Brutet räkenskapsår. 
3Technology, Information, Media & Entertainment.

NOVAX
En aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar 
i små och medelstora tillväxtbolag.  novax.se
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TIDSLINJE

1995  Stefan Segerljung, Jörgen Bartosz och Thomas  
Svenow startar Stockholms Larm och Bevaknings
Tjänst AB och sår därmed fröet till dagens Svensk 
Bevakningstjänst AB.

1999  Axel Johnsonkoncernen blir delägare i företaget 
genom Novax. Bolaget har vid den här tiden cirka 
200 anställda och 12 rondbilar.

2000  Bolaget får rättigheterna till namnet Svensk Bevak
ningstjänst AB och namnbyte av bolaget sker. Under 
de kommande åren förvärvas flera bolag och Svensk 
Bevakningstjänst etableras på fler platser i Sverige.

2003  Svensk Bevakningstjänst blir ISOcertifierat och är 
nu det enda bevakningsföretaget i Sverige med hela 
verksamheten kvalitets och miljöcertifierad.

2004  Bolaget etableras i större delen av Götaland främst 
genom uppdraget att bevaka kärnkraftverken Ring
hals och Barsebäck.

2006  Svensk Bevakningstjänst AB blir ett helägt dotter 
bolag i Axel Johnsonkoncernen. Flera bolag förvär
vas och Svensk Bevakningstjänst tar över uppdraget 
för riksdagen och regeringskansliet.

2009  Högestad Security AB förvärvas. Svensk Bevaknings
tjänst är under året med och säkrar samtliga möten 
under Sveriges ordförandeskap i EU.

2011  Affärsområdet Energi växer. För att ännu bättre kunna 
möta kundernas behov startas ett nytt dotterbolag, 
Synenergy, som erbjuder kringtjänster inom service 
och logistik.

2014  Axel Johnson säljer Svensk Bevakningstjänst till 
säkerhetskoncernen Nokas.

ÅRET SOM GÅTT

Under hösten 2014 sålde Axel Johnson säkerhets- och bevak-
ningsföretaget Svensk Bevakningstjänst till den nordiska säker-
hetskoncernen Nokas AS.

Under Axel Johnsonkoncernens 
ägande, sedan 1999, har Svensk 
Bevakningstjänst gått från att 
vara en mindre regional aktör 
till en av Sveriges största bevak
ningskoncerner. Omsättningen 
har med god lönsamhet ökat 
från cirka 60 miljoner kronor till 
närmare 900 miljoner kronor 
– ett gott exempel på hur Axel 
Johnson bygger och utvecklar 
framgångsrika verksamheter.

– Genom Nokas har Svensk 
Bevakningstjänst nu en stark 
ägare med en tydlig nordisk 
och europeisk tillväxtstrategi. 
Affären stärker både Svensk 

Bevakningstjänst och Nokas 
ställning på marknaden och är 
en god affär för Axel Johnson. 
Svensk Bevakningstjänst har 
haft en fantastisk utveckling 
och det har varit inspirerande 
att se bolaget växa till vad 
det är i dag. Jag tackar alla 
medarbetare som gjort detta 
möjligt och jag är övertygad 
om att tillväxt resan fortsätter 
tillsammans med Nokas,  
säger Fredrik Persson, vd för 
Axel Johnson.

Svensk Bevakningstjänst är nu 
en del av Nokas nordiska bevak
ningsdivision.
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OMSÄTTNING
(MILJONER KRONOR)

SVENSK BEVAKNINGSTJÄNST
Svensk Bevakningstjänst är ett av Sveriges ledande 
säkerhets och bevakningsföretag med en omsätt
ning på närmare 900 miljoner kronor och cirka 2 200 
medarbetare. Vaktbolaget skapar värdefull säkerhet 
genom ett heltäckande erbjudande inom bevakning, 
säkerhet och service.  bevakningstjanst.com

I KORTHETSvensk Bevakningstjänst 
fick nya ägare

SVENSK BEVAKNINGSTJÄNST
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Belopp i mkr 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 66 528 64 573 62 638 29 615

Kostnad för sålda varor -54 241 52 780 51 515 22 639

Bruttoresultat 12 287 11 793 11 123 6 976

 

Försäljningskostnader -7 531 7 284 7 117 4 923

Administrationskostnader -3 227 3 124 2 909 1 416

Andelar i intresseföretags resultat -67 18 158 623

Övriga rörelseintäkter 630 552 465 177

Övriga rörelsekostnader -30 45 12 13

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2 062 1 874 1 708 1 424

Jämförelsestörande poster 361 – 41 –

Rörelseresultat 2 423 1 874 1 667 1 424

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

3 4 10 16

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 96 87 102 94

Räntekostnader och liknande resultatposter -97 105 136 51

Resultat före skatt 2 425 1 860 1 623 1 451

Skatt på årets resultat -571 506 429 113

Årets resultat 1 854 1 354 1 194 1 338

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 1 189 785 751 933

Minoritetsintresse 665 569 443 405

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.

Belopp i mkr 2014 2013 2012 20115 2010

Nettoomsättning 66 528 64 573 62 638 29 615 20 899

Resultat efter finansnetto 2 425 1 860 1 625 1 451 1 002

i % av nettoomsättning 3,6 2,9 2,6 4,9 4,8

EBITDA 4 203 3 605 3 496 2 334 1 708

EBITA 2 830 2 290 2 126 1 736 1 277

Balansomslutning 22 378 20 252 19 839 18 334 11 090

Sysselsatt kapital1 12 780 11 297 11 070 10 260 7 435

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 2 20,9 17,2 16,9 17,0 14,2

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

8 727 8 075 7 599 7 093 6 518

Soliditet (%) 3 48,1 46,9 44,6 45,3 59,6

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 4 0 0 0 0 0

Kassaflöde efter investeringar 2 061 1 540 1 018 606 284

Genomsnittligt antal årsanställda 19 190 18 894 17 666 10 911 8 819

FLERÅRSOVERSIKT
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Belopp i mkr 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 425 1 860 1 623 1 451

Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet, med mera

1 136 1 419 1 317 413

3 561 3 279 2 940 1 864

Betald skatt -392 400 346 102

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

3 169 2 879 2 594 1 762

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager -445 27 121 221

Förändring rörelsefordringar -118 108 280 117

Förändring rörelseskulder 609 103 614 114

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 215 2 847 2 807 1 538

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -466 53 370 252

Avyttring av dotterföretag 426 15  

Förändring immateriella  
anläggningstillgångar

-242 231 312 208

Förändring materiella anläggningstillgångar -816 823 701 294

Förändring finansiella tillgångar -56 215 443 178

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 154 1 307 1 826 932

Finansieringsverksamheten

Förändring låneskulder 61 536 185 61

Utbetald utdelning -597 383 433 188

Lämnade koncernbidrag -160 159 235 186

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -696 1 078 853 313

Årets kassaflöde 1 365 462 128 293

Likvida medel vid årets början 3 588 3 132 3 011 2 722

Kursdifferens i likvida medel 23 6 7 4

Likvida medel vid årets slut 4 976 3 588 3 132 3 011

KONCERNENS
KASSAFLODESANALYS

Belopp i mkr 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2 594 2 433 2 676 2 372

Materiella anläggningstillgångar 2 937 2 973 2 858 2 846

Finansiella anläggningstillgångar 847 1 277 1 299 953

Omsättningstillgångar

Varulager, med mera 5 562 4 982 4 995 4 768

Kortfristiga fordringar 5 460 4 999 4 879 4 384

Kortfristiga placeringar 3 052 1 958 1 722 1 517

Kassa och bank 1 926 1 630 1 410 1 494

SUMMA TILLGÅNGAR 22 378 20 252 19 839 18 334

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

9 110 8 075 7 596 7 093

Minoritetsintresse 1 665 1 419 1 242 1 208

Avsättningar 1 347 1 203 1 108 1 134

Långfristiga skulder 1 100 730 886 177

Kortfristiga skulder 9 156 8 825 9 007 8 722

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 378 20 252 19 839 18 334

STÄLLDA SÄKERHETER OCH  
ANSVARSFÖRBINDELSER

Summa ställda säkerheter 565 594 1 173 1 997

Summa ansvarsförbindelser 164 162 136 93

KONCERNENS
BALANSRAKNING



 
 

De senaste 
fem åren har Axel 

Johnson International 
i snitt förvärvat mellan 
fem och sex bolag per 

år, vilka tillsammans 
bidragit med en om
sättning om mer än 
1,8 miljarder kronor.1 800 000 000

57

12 290
20050

13 400 35 972

Kicks 
ehandel 

ökade med 
57 procent 
under 2014 
jämfört med 

2013. 

Martin & Servera sålde 12 290 ton potatis under året.

Novax utvärderade närmare 
200 bolag under 2014.

10 000
I slutet av 2014 arbetade omkring 10 000 

mekaniker inom Mekonomen Group.

Axel Johnsons styrelse utgörs 
av 50 procent kvinnor.

RCO Security har installerat 13 400 exemplar av den 
beröringsfria läsaren MIF600K de senaste tre åren. 

Axfood genomförde totalt 35 972  
elearningkurser under 2014.133 847 

Martin & 
Serveras  
totala 
lageryta är 
133 847 kva
dratmeter.

350
Willys och Hemköp ökade försäljningen av  

ekologiska bananer med 350 procent under 2014.

Axstores hanterar årligen mer än 60 miljoner 
konsumentförpackningar på sitt centrallager.

60 000 000
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ANTONIA AX:SON JOHNSON
Ordförande sedan 1982.

ANDERS DAHLVIG
Ledamot sedan 2010.

GÖRAN ENNERFELT
Vice ordförande sedan 2007 
och ledamot sedan 1975.

RASMUS TALLÉN*
Ledamot sedan 2000.

MARCUS STORCH
Vice ordförande och 
ledamot sedan 1997.

LILIAN MÅRELIUS*
Ledamot sedan 2011.

MARIE EHRLING
Ledamot sedan 2011.

ALEXANDRA MÖRNER
Ledamot av styrelsen 
sedan 2005. MATS HOLGERSSON*

Ledamot sedan 2013.

LARS OLOFSSON
Ledamot sedan 2013.

VÅR STYRELSE

MANGO 
SLICE PICKLE 
FRÅN WILLYS

Det globala sortimentet 
utvidgas ständigt för att 

avspegla kundernas 
förväntningar.

VÄSKA 
FRÅN  

DESIGNTORGET
Svensktillverkad väska i 

unik design och av ”grön” 
plast från den förny-

elsebara råvaran 
sockerrör.

BRYSSELKÅL 
FRÅN  

GRÖNSAKSHALLEN
Brysselkål, odlad i Skåne. 

Ekologiskt och när- 
producerat underlättar 

kundermas miljö-
arbete.

KULLAGER 
FRÅN NOMO  

KULLAGER
Ett av fokusområdena 
inom hållbart företa-
gande är renovering 
och återvinning av 

lager.

Förnyelse, hållbarhet och mångfald stod i fokus under 2014.

CAROLINE BERG
Ledamot sedan 2014.

BILSERVICE 
FRÅN 

M BY MEKONOMEN
Nytänkande och livs-

stilsanpassat butikskon-
cept som satsar på 
kvinnliga bilister i 

storstäder.

LED-LAMPA 
FRÅN  

DESIGNTORGET
Räcker i nästan 30 år  
och drar 40 gånger  
mindre energi än en  
vanlig glödlampa. 

ULLSCARF  
FRÅN  

FILIPPA K
Ullprodukter kräver 

mindre tvätt vilket sparar 
både energi, vatten  

och kemikalier.

MATTA 
FRÅN  

ÅHLÉNS
”Bra val” är guiden

till mer hållbara varor.
Sortimentet tar extra
hänsyn till människor

och miljö.
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FREDRIK PERSSON, vd och 
koncernchef

Fredrik har arbetat inom 
koncernen sedan år 2000 och 
var tidigare vice verkställande 
direktör och CFO för Axel John-
son AB. Dessförinnan var Fredrik 
analyschef på Aros Securities 
och har även ett förflutet inom 
ABB:s finansverksamhet. Fredrik 
är civilekonom från Handelshög-
skolan i Stockholm.
Styrelseuppdrag: Styrelseord-
förande i Axstores, Mekono-
men Group och Axfood. Vice 
ordförande i Martin & Servera 
och styrelse ordförande i Svensk 
Handel samt ledamot av styrel-
sen i Axel Johnson International, 
Novax, AxFast, Svenskt Närings-
liv och Electrolux.

PIA ANDERBERG, direktör HR 
och organisationsutveckling

Pia tillträdde i augusti 2014 som 
direktör för HR och organisa-
tionsutveckling på Axel Johnson 
med ansvar för HR, hållbarhet 
och kommunikation. Pia har 
tidigare varit vd och delägare i 
Samsari. Dessförinnan var hon 
partner och delägare av Novare 
Human Capital. Hon började sin 
karriär på Skaraborgsbanken och 
sedan BTS Group där hon under 
14 år var verksam i olika roller, 
senast som Global partner och 
ansvarig BTS Europa. Pia är civil-
ekonom från Uppsala universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseleda-
mot i Samsari och Studentum.

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 Elec-
trolux, Corporate Controller 
på Ericsson och som CFO på 
Assa Abloy. Johan är civileko-
nom från Handelshögskolan i 
Stockholm.
Styrelseuppdrag: Ledamot av 
styrelsen i Axel Johnson Inter-
national, Axstores, Martin & 
Servera och Novax.

PAUL SCHROTTI, vice vd

Paul började på Axel John-
son 2010. Han var tidigare 
partner på riskkapitalbolaget 
EQT. 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 
samt ledamot av styrelsen i 
Axstores.

VÅR LEDNING

VÅR STYRELSE
1. Antonia Ax:son Johnson, 
ordförande sedan 1982:
Antonia är även styrelseord
förande i Axel och Margaret 
Ax:son Johnsons Stiftelse samt 
vice ordförande i Nordstjernan. 
Hon är också ledamot av styrel
sen i Axel Johnson Inc., AxFast, 
Axfood, Axel samt Margaret 
Ax:son Johnsons Stiftelse för 
Allmännyttiga Ändamål med 
flera. 
 
2. Göran Ennerfelt, vice 
ordförande sedan 2007 och 
ledamot av styrelsen sedan 
1975:
Göran är även vd i Axel Johnson 
Holding samt styrelseord
förande i AxFast, i kapital
förvaltningsverksamheten 
AltoCumulus och i amerikanska 
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.

3. Caroline Berg, vice ord-
förande av styrelsen sedan 
mars 2014:
Caroline var 2006–2014 direktör 
för Human Development och 
Kommunikation i Axel Johnson 
och medlem i koncernledning
en. I dag ledamot av styrelsen 
i Axfood, Mekonomen Group, 
Axstores, Åhléns, AxFast och 
Handelshögskolans Advisory 
Board. Suppleant i styrelsen av 
Martin & Servera. Styrelseord
förande i Erik och Göran Enner
felts fond för svensk ungdoms 
internationella studier.

4. Alexandra Mörner, ledamot 
av styrelsen sedan 2005:
Alexandra har varit aktiv i 
styrelser inom Axel Johnson 
Gruppen sedan mitten av 
90talet samt varit chef för 
Axstores Butikskedjor och dess
förinnan Investment Manager 
på Novax. Alexandra är i dag 
arbetande styrelseordförande 
i Antonia Ax:son Johnsons for 
Sustainable Development samt 
styrelseledamot i Axel Johnson 
International och  Axel Johnson 
Inc. Hon är också medlem av 
kapitalförvaltningsbolaget 
Altocumulus investeringsråd 
samt ledamot i MarieClaires 
Cronstedts Stiftelse. 

5. Anders Dahlvig, ledamot av 
styrelsen sedan 2010:
Anders är även styrelseord
förande i New Wave Group och 
ledamot av styrelsen i Axstores, 
H&M, Oriflame, Resursbank 
samt i det brittiska bolaget 
Kingfisher och Pret a Manger. 
Under tio år, fram till 2009, var 
Anders vd och koncernchef för 
Ikea.

6. Marcus Storch, ledamot av 
styrelsen sedan 1997:
Marcus är vice ordförande i 
Mekonomen Group. Han är 
ledamot i Öresund samt Kung
liga Vetenskapsakademien och 
Kungliga Ingenjörsvetenskaps
akademien. Marcus var tidigare 
ordförande i Nobelstiftelsen 
och vd och koncernchef i AGA.

7. Marie Ehrling, ledamot av 
styrelsen sedan 2012:
Marie är styrelseordförande i 
Telia Sonera, vice ordförande 
i Nordea, ledamot i Securitas, 
Kungliga Ingenjörsvetenskaps
akademien och Handelshög
skolans Advisory Board. Mellan 
2003 och 2006 var Marie vd 
för Telia Sonera Sverige. Vidare 
har Marie varit vice vd i SAS AB 
samt vd för SAS Scandinavian 
Airlines.

8. Lars Olofsson, ledamot 
sedan 2013:
Lars är styrelseordförande i TCC, 
vice ordförande i Axfood, leda
mot i Bata shoes och Compass 
LTD samt medlem i International 
Business Council of World Eco
nomic Forum. Tidigare var Lars 
vd och ordförande i den franska 
livsmedelskedjan Carrefour och 
vvd i Nestlékoncernen.

Ledamöter utsedda av arbets-
tagarorganisationer:

9. Lilian Mårelius, ledamot av 
styrelsen sedan 2011:
Lilian är anställd i Åhléns och 
arbetstagarrepresentant för 
Handelsanställdas förbund.

10. Mats Holgersson, ledamot 
av styrelsen sedan 2013:
Mats är anställd i Martin & 
Servera och arbetstagar 
representant för Unionen.

11. Rasmus Tallén, ledamot av 
styrelsen sedan 2000:
Rasmus är anställd i Martin & 
Servera och arbetstagarrepre
sentant för Handelsanställdas 
förbund.

12. The Earl of Essex*

13. Bisbee Blue*
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1873. Axel Johnson grundas
Sadelmakarsonen och 
handelsbokhållaren Axel 
Johnson grundar A. Johnson 
& Co, en agentur och 
kommissionsaffär på Lilla 
Nygatan i Stockholm.

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

1890. Rederiaktiebolaget Nordstjernan grundas
Ångfartyget Annie Thérèse, döpt efter grundarens 
hustru, blir rederiets första fartyg. Grunden till 
Johnson Line läggs.

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

1928. 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  
affärsmöjligheter.

1958. Tredje generationen tar över  
Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson 
avlider och lämnar efter sig över 100 
bolag. Nordstjernan blir stiftelseägt 
och tillförs huvuddelen av Johnson 
koncernen. Sonen Axel Ax:son 
 Johnson, även kallad Bergsingenjören, 
tar över som koncernchef i Nordstjernan 
och i handelsbolaget A. Johnson & Co.

1971.  
Antonia börjar
Axel Ax:son 
Johnsons dotter 
Antonia börjar 
arbeta i firman.

1979. Ny vd
Göran Ennerfelt 
blir vd efter 
Bergsingen jören 
Axel Ax:son 
Johnson.

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.

1988. 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.

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

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

1999. Investerar i 
tillväxtföretag
Novax bildas och  
blir plattformen för 
investeringar i tillväxt
företag som Design
Torget, Bevaknings
tjänst och WeSC.

2000. Axfood tar form
Axfood bildas genom 
sammanslagningar av 
Hemköpskedjan, Dagab 
och Dgruppen. Willys 
expansion startar och blir 
en rikstäckande kedja.

2006. Nya förvärv
Axel Johnson International köper 
en rad teknikhandelsföretag. 
Axel Johnson blir huvudägare 
i Mekonomen Group. Svensk 
Bevakningstjänst blir ett helägt 
koncernbolag till Axel Johnson. 

2001. AxFast blir  
systerkoncern
Fastighetsbolaget AxFast 
köps ut ur Axel Johnson 
och blir en framgångsrik 
systerkoncern.

2012. Martin & Servera 
bildas
Martin Olsson och 
Servera fusioneras och 
bildar Martin & Servera.

2005. Fjärde och femte  generationen
Två generationer arbetar tillsammans med 
att utveckla koncernen.

2013. Mångfaldsprogrammet 
Axelerate initieras
Satsningen ska öka mångfal
den i ledande positioner inom 
hela Axel Johnsonkoncernen.

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

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

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

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 Johnsonkoncernen omvand
lats till en av Sveriges ledande handelskoncerner. 

AVTRYCK I HISTORIEN

2014. Ägarskapet i Svensk  
Bevakningstjänst avslutas
Efter 15 år som ägare i Svensk 
Bevakningstjänst, med en genom
snittlig tillväxttakt på 20 procent 
per år, säljs bolaget till den nor
diska säkerhetskoncernen Nokas.
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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. 

AxFast AB
Ska utveckla och äga kom
mersiella fastigheter i utvalda 
orter med stark ekonomisk 
tillväxt.

AltoCumulus AB
Arbetar med kapitalförvaltning 
och har kontor i Stockholm och 
Luxemburg.

Nordstjernan AB
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom 
aktivt ägande i nordiska företag ska skapa långsiktig, god värdetillväxt. 
Nordstjernan är huvudägare i bland andra NCC, Salcomp, Ramirent, 
Nobia, Rosti, Bygghemma Group, Etac och Ekornes samt stor aktie
ägare i bland andra Active Biotech. Axel Johnson Gruppens ägarandel  
i Nord stjernan uppgår till sex procent.

Axel Johnson AB
Bygger och utvecklar verk 
samheter 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 Sveriges ledande bolag 
inom dagligvaruhandeln. Note
rat på Stockholmsbörsen.

Axstores
En av Nordens ledande detalj
handelskoncerner med 380 
varuhus och butiker inom  
skönhet, hem och mode.

Martin & Servera
Sveriges ledande restaurang
grossist som erbjuder varor, 
tjänster och kunskap för restau
ranger och storkök. Noterat på 
Stockholmsbörsen.

Mekonomen Group
Nordens ledande bildelskedja 
med cirka 400 butiker och över 
2 300 anslutna verkstäder.  
Noterat på Stockholmsbörsen.

Novax
Aktiv och långsiktig ägar 
partner som investerar i små 
och medelstora tillväxtbolag. 

Axel Johnson Inc.
Produkter och tjänster inom 
energi, industri, miljö och 
medicinsk sektor i Nord 
amerika. I koncernen ingår  
följande bolag:

Sprague Operating  
Resources LLC
Distribution av energi 
råvaror och hantering  
av bulkgods via egna  
terminaler i nordöstra USA.

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

Kinetico Incorporated
Produktion och försäljning 
av vatten reningsprodukter, 
både kommersiella och för 
bostäder.

NewtrAx
NewtrAx investerar i och 
utvecklar tillväxtbolag.

AXEL JOHNSON GRUPPEN

Uppdragsgivare Axel Johnson AB, Direktör HR och organisationsutveckling Pia Anderberg, Kommunikationschef 
Maria Luthström, Produktion Spoon, Redaktör Meryem Can, Creative Director David Linder, Layout Anna Tribbler, 
 Konceptutvecklare Sofia Lundberg,  Kundansvarig Gabriella Wiiala, Foto Anna Schori, Bengt Alm, Martin Cederblad, 
Peter Jönsson, Sammy Steen, Tryck Trydells, Papper FSCmärkt och Svanenmärkt Multidesign original white.
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