
AXEL JOHNSON
LÖNSAM OCH  
LÅNGSIKTIG  
TILLVÄXT GENOM  
FÖRNYELSE 

ÅRSBERÄTTELSE 2015



A X E L  J O H N S O N 
I N T E R N AT I O N A L 
Teknikhandelskoncern som distribuerar 
produkter och kundanpassade lösningar 
till industriella kunder

N OVA X
Investeringsbolag som fokuserar på  
tillväxtföretag med bevisad affärsmodell 
och resultatorienterad ledning

M E KO N O M E N  G R O U P 
Nordens ledande bilservicekedja  
med egen grossistverksamhet

För oss på Axel Johnson är handel något som 
utvecklar människor och bygger samhällen. Våra 
bolag träffar över en miljon kunder dagligen, och 
ska vara en positiv förändringskraft i de samhällen 
de är en del av. AxVille är staden som förklarar vilka 
bolag som ingår i Axel Johnson-koncernen.

AXVILLE
VI BYGGER OCH UTVECKLAR LÖNSAMMA VERKSAMHETER

 



M A R T I N  &  S E RV E R A 
Sveriges ledande restaurang- 

och storköksspecialist

A XS TO R E S
En av Nordens ledande 

detaljhandelskoncerner inom 
skönhet, hem och mode

A X F O O D
Handel med daglig varor  

inom detalj- och parti-
handel i Sverige

AXVILLE
VI BYGGER OCH UTVECKLAR LÖNSAMMA VERKSAMHETER

D U S T I N
En av Nordens ledande  

återförsäljare av IT-produkter 
med tillhörande tjänster



AXEL JOHNSON 
EN POSITIV  
FÖRÄNDRINGSKRAFT
Vi ska bygga och utveckla  
lönsamma verksamheter inom 
handel och tjänster. Våra företag 
ska driva och leda utvecklingen 
inom sina branscher. Genom att 
ha en ledande position på våra 
marknader ska vi utgöra en  
positiv  förändringskraft i det 
samhälle vi är en del av. Vår till-
växt ska ske genom utveckling 
och förnyelse. Om tio år  kommer 
50 procent av Axel Johnson 
bestå av verksam heter vi inte 
ägnar oss åt idag. 
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ApoEx samt ökar ägarandelen i Filippa K.  
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AXEL JOHNSON-KONCERNEN
Axel Johnson-koncernen bygger och utvecklar 
verksamheter inom handel och tjänster. Alla våra 
bolag binds samman av en gemensam plattform 
som utgör grunden för verksamheterna.

Axel Johnson grundades 1873, ett familje-
företag som nu drivs i fjärde och femte 
generationen. Med handel som utgångs-
punkt har koncernen bytt form och 
skepnad genom åren. Däremot har viljan 
och drivkraften att förändra i kombination 
med att långsiktigt bygga och utveckla 
hållbara affärer varit intakt. Det har krävts 
mod och förmåga att söka nya affärer och 
omvandla dem till attraktiva erbjudanden 
för kunderna. Det är en företagstradition 
vi bygger vidare på. 

Läs mer på sidan 46

VÅR HISTORIA

VÅR BAS: 22 000 ENGAGERADE OCH KUNNIGA MEDARBETARE

FRÅN 1873 

Vi målsätter inte enbart våra bolag, vi 
är aktiva genom styrelsearbete, stort 
engagemang och närhet till affären. 
Vi främjar samarbeten och erfarenhets-
utbyte mellan bolagen och vi vägleder 
dem i deras framtida satsningar.

Läs mer på sidan 4

VÅR ÄGAR- 
STYRNING

AKTIVT

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

Läs mer på sidan 6

VÅR 
AFFÄRSIDÉ

BYGGA

2 | Axel Johnson Årsberättelse 2015

a x e l  j o h n s o n



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

Läs mer på sidan 6

VÅR 
VISION

Vår strategi bygger på lönsam och 
långsiktig tillväxt genom utveckling och 
förnyelse. Om tio år kommer 50 procent 
av Axel Johnson bestå av verksamheter 
vi inte ägnar oss åt idag. De främsta 
möjligheterna är större och bättre 
utbud av tjänster och service, ökad 
digitalisering samt expansion, såväl till 
nya länder som till nya angränsande 
marknader och branscher. 

Läs mer på sidan 6

VÅR 
STRATEGI

VAD VI TROR PÅ VAD DET SKA LEDA TILL

 
Vi bygger och utvecklar Långsiktig konkurrenskraft
hållbara affärer och lönsamhet

Vi prövar nya ideér Att vi ligger i framkant 
och förändrar oss och utvecklar våra affärer

Vi ger frihet och ansvar  Engagerade medarbetare som växer
till våra medarbetare tillsammans med våra verksamheter 

Vi sätter kunden främst Attraktiva kunderbjudanden
 som skapar tillväxt och värden

Axel Johnsons värdegrund och långsiktig-
het utgör en viktig gemensam plattform 
för hela koncernen. Genom långsiktigt, 
aktivt och värderingsstyrt ägande kan 
Axel Johnson påverka. 

Läs mer på sidan 12–19

VÅRA  
VÄRDERINGAR

SOM UTVECKLAR OCH FÖRBÄTTRAR VÅRA VERKSAMHETER

Vi sätter årliga mål och mätetal för alla 
våra bolag vad gäller lönsamhet, tillväxt 
och håll barhet. Lönsamheten är helt 
avgörande för att klara investeringar 
som bär oss in i framtiden, och 2015 är 
koncernens bästa år någonsin. 

VÅRA 
MÅL

GEMENSKAP

LEDANDE VÄXANDELÖNSAM
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ORDFÖRANDEORD

NÄRHET TILL AFFÄREN

Affärer handlar om förtroende
Axel Johnson har alltid varit en del av mitt liv. 
Under uppväxtåren fick jag se min mamma 
Antonia Ax:son Johnson ta över ansvaret för 
företaget efter min morfar 1979. Jag fick se 
hur ansvaret så småningom förenades med 
en passion och skaparglädje att bygga en 
ny företagsgrupp. Handel fortsatte att vara 
hjärtat, men en ny riktning inom konsument-
nära handel tog form. De en miljon dagliga 
kundmötena blev bränsle för många nya 
affärer. 

I mars 2015 tillträdde jag som ordförande, 
och är tillsammans med mina syskon femte 
generationens familjeföretagare i Axel 
Johnson. Under de senaste dryga tio åren 
som jag har arbetat helhjärtat i familjeföre-
taget har vår företagshistoria fått en djupare 
mening. Helt avgörande är tryggheten 
och styrkan att våga förändras – förmågan 
och drivkraften att utveckla, omvandla, 
och bygga nya affärer. Det är en tradition 
jag med glädje kommer att bygga vidare 
på. Som vid den ryska affärsmiddagen i 
barndomsåren insåg jag tidigt att affärer 
är människor och relationer vilket kräver 
respekt och tid. De bästa affärerna bottnar 
i förtroende, passion och ett starkt enga-
gemang som ägare. A Johnson & Co stod 
i mitten på 70-talet för över 50 procent av 
Sveriges hela handel med  Sovjetunionen. 
Vi valde en egen väg. Det ska vi fortsätta 
att göra. 

Vi har idag en stark plattform av fram gångs-
rika verksamheter och står väl positione-
rade för att arbeta med en ökad utveckling 
och förnyelse. Som ägare är vi lyhörda för 
de skiften vi ser i omvärlden. 

En ny värld
Jag har förmånen att varje år resa tillbaka till 
Brasilien, min mormors hemland. I varda-
gens Sverige, eller i vilken modern europe-
isk storstad som helst, är det svårt att upp-
leva förändringstakten i vårt samhälle. När 
man är mitt i det, så märker man inte alltid 
de stora stegen. När jag reser till Brasilien 
ser jag hur digitaliseringen nått ut till den 
stora massan av människor. Smartphones, 
direktförsäljning via WhatsApp och ”mobile 
first”. Digitaliseringen, som påverkar alla 
våra verksamheter, ger oss en stor möjlighet 
att skapa nya affärer och en ökad nytta för 
både våra affärer och våra kunder. 

VÅR ÄGARSTYRNING 
Axel Johnson – vår affärsidé, vision, strategi och värderingar – utgör en 
gemensam plattform för våra koncernbolag. Vi målsätter inte enbart 
våra bolag, vi är aktiva genom styrelsearbete, stort engagemang och 
närhet till affären. Vi främjar samarbeten och erfarenhetsutbyte mellan 
bolagen och vi vägleder dem i deras framtida satsningar.

Det är en februarikväll på 70-talet. Jag är åtta år, och sitter längst bort vid änden 
av det långa matsalsbordet i mörk mahogny. Mina ben dinglar från stolskanten 
och den ena svarta lackskon har lossnat i hälen. Runt bordet, män i mörka 
 kostymer som pratar ryska. 
 Min morfar och mormor har en affärsmiddag för en rysk delegation i sitt hem. 
Olyckligt nog har det blivit 13 personer vid bordet – helt otänkbart för min vid-
skepliga brasilianska mormor. Jag, som bodde två trappor upp i samma hus, 
fick rycka in för att rädda upp situationen. 
 Från den bästa platsen med god uppsikt kunde jag observera hur affärsrela-
tionerna utvecklades under middagen. Jag förstod att familjeföretagandet var 
något alldeles särskilt.

Samtidigt är det svårt att reflektera över 
2015 utan att nämna flyktingkrisen. Sverige 
och Europa – där vi har majoriteten av våra 
verksamheter – är under förändring. Som 
koncern kommer vi de närmaste åren att 
anstränga oss för att få fler med internatio-
nell bakgrund att arbeta med oss. Vi vet att 
mångfald är avgörande för både oss och 
samhället. Det speglas i våra verksamheters 
sortiment, bland våra medarbetare och kun-
der. I dessa tider kan vi känna oss stolta över 
vår finansiella styrka och uthållighet – något 
som bidrar till att göra våra företag starka 
och därmed positiva krafter i de samhällen 
där vi verkar. 

Otålighet och uthållighet
Våra ambitioner att utveckla Axel Johnson-
koncernens befintliga verksamheter, att 
bygga nya affärer med de bästa medarbe-
tarna, är höga. Samtidigt kommer vi också 
fortsätta att förvärva nya verksamheter de 
närmaste åren. Vi ska ha en snabb reaktions-
förmåga med korta beslutsvägar utan att 
släppa blicken från det långsiktiga byg-
gandet. Otålighet och uthållighet väl sam-
manflätade. Jag ser fram emot kommande 
år tillsammans med våra medarbetare, 
styrelser och kunder.

Caroline Berg
Ordförande 
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AFFÄRER ÄR 
MÄNNISKOR  
OCH RELATIONER,  
VILKET KRÄVER 
RESPEKT OCH TID



VD HAR ORDET

EN POSITIV  
FÖRÄNDRINGSKRAFT

Människor och företag ska växa
Sedan jag tillträdde som vd och koncern-
chef den 1 juni 2015 har jag ägnat en stor 
del av min första tid till att sätta mig in i 
de olika verksamheterna och lära känna 
människorna i bolagen. Det har varit en 
positiv upplevelse. Vart än jag åker, vem jag 
än träffar, slås jag av det personliga enga-
gemanget. Överallt, i alla bolag, finns ett 
brinnande intresse för att utveckla affären. 
Medarbetarna lever verkligen vår affärsidé 
i sitt dagliga arbete. Detta är kärnan i hela 
Axel Johnson-koncernen. I takt med att 
våra medarbetare växer i sina roller skapar 
vi också förutsättningar för att våra verk-
samheter kommer att fortsätta utvecklas 
och växa. 

Mål: 10/50
Vår strategi är tydlig: att uppnå en lönsam 
och långsiktig tillväxt genom utveckling 
och förnyelse. Samtidigt vet vi att handel 
är ett område som just nu upplever stora 
förändringar. Våra kunder förändrar sina 
beteenden: de är mer informerade, de blir 
mer digitala, de ställer högre krav på att 
våra varor är hållbara och att vi är effektiva 
för att hålla konkurrenskraftiga priser. 
Och utvecklingen går snabbt.

Därför kommer vår förmåga att förändra 
oss att vara avgörande för vår fortsatta 
framgång. För att leverera lönsam och lång-
siktig tillväxt har vi satt upp som övergri-
pande mål att 50 procent av det vi gör om 
tio år ska komma från nya intäktsströmmar, 

antingen inom befintliga verksamheter 
eller genom helt nya verksamhetsgrenar. 
De främsta möjligheterna baserar sig på 
ett större och bättre utbud av tjänster och 
service, ökad digitalisering samt expansion, 
såväl till nya länder som till nya angränsande 
marknader och branscher.

Axfoods framgångsrika satsning på det 
egna varumärket Garant är ett exempel på 
ett kunddrivet, hållbart och kvalitetsfoku-
serat initiativ för att möta de nya konsu-
mentbehoven. Många andra exempel finns 
i vår koncern. Avgörande kommer att vara 
att möta kunderna på ett nytt sätt på deras 
villkor genom smart e-handel. Glädjande 
är att flera av bolagen också framgångsrikt 
byggt ut sina digitala satsningar, och mer 
finns i planen för 2016. 

Rätt fokus
Långsiktighet innebär inte att man kan 
agera långsamt och försiktigt. Tvärtom. Vi 
behöver vara otåliga varje dag, men med en 
långsiktig syn på vilka beslut som ska fattas 
och vilka aktiviteter som ska prioriteras. 
Entreprenörskulturen och viljan att bygga 
våra verksamheter kräver att vi blickar 
framåt mer än bakåt, att vi balanserar fokus 
mellan att sköta dagens affär och samtidigt 
agerar för att möta morgondagens utma-
ningar, utan att vi vet exakt hur morgon-
dagens landskap ser ut. 

Vi vet att de varor och tjänster vi leve-
rerar svarar mot behov som kommer att 
bestå. Det vi behöver anpassa oss till är att 
ständigt möta dessa behov på kundernas 
villkor. Axel Johnsons decentraliserade 
struktur med frihet under ansvar är väl 
lämpad för att vara nära affären och leve-
rera vad våra kunder efterfrågar. Förnyelse 
 kräver förändring i olika takt, och ett företag 

Axel Johnson kan återigen redovisa ett år med god tillväxt och hög lönsamhet, 
samtidigt har vi haft en hög aktivitet och gjort spännande investeringar. Detta 
har skett i en omvärld som präglas av stor politisk och ekonomisk osäkerhet 
parallellt med ett tufft affärsklimat och hård konkurrens. Vår organisation har 
agerat proaktivt och lyckats omvandla utmaningar till möjligheter. För oss är 
förändringar ett normaltillstånd och detta har i hög grad präglat vårt sätt att 
arbeta under 2015. 

VÅR VISION
Vi ska ha en ledande position på våra marknader och våra 
företag ska driva och leda utvecklingen inom sina branscher. 
Genom våra verksamheter vill vi vara en positiv förändrings-
kraft i det samhälle vi är en del av. 
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V D  H A R  O R D E T

LÅNGSIKTIGHET 
INNEBÄR INTE  
ATT MAN SKA AGERA  
LÅNGSAMT OCH 
FÖRSIKTIGT.  
TVÄRTOM.



FLERÅRSÖVERSIKT

förändras bara om människorna är beredda 
att genomföra förändringar. Ett företag kan 
aldrig bli bättre än sin organisation. 

Från idé till verklighet
Affärsutvecklingen inom koncernen behöver 
vara genomgripande, accelererande och 
ske på alla nivåer. Under året förvärvade vi 
till exempel 20 procent av e-handelsföre-
taget Dustin, och förvärv kommer fortsatt 
att vara en viktig del av vår förnyelse under 
de kommande åren. 

Samtidigt sker en intraprenöriell affärs-
utveckling såväl i som kring de befintliga 
koncernbolagen. För att stötta detta genom-
förde vi för första gången AxLab, en koncern-
övergripande idétävling där alla våra drygt 
22 000 anställda var inbjudna att delta. 
Målet var att få in såväl stora som små för-
slag på förbättringar, innovationer eller nya 
affärsmodeller för att stärka vårt erbjudande 
och öka kundnyttan. Samtidigt skapar täv-
lingen ringar på vattnet och bereder vägen 
för ett mer innovativt klimat inom koncernen.

Hela 847 förslag lämnades in under 48 tim-
mar, och efter en omfattande gransknings-
process gick sju idéer till final. Vi lyckades 
inte kora en vinnare, utan det blev två: Ett 
bemanningsföretag för mekaniker inom 
Mekonomen Group och ett förslag med 
sensorteknologi för industriprodukter inom 
Axel Johnson International. Idéerna omsätts 
till verklighet under detta år. 

Vi bygger kompetens
Människor och företag växer hand i hand, 
och det innebär att vi både måste attrahera 
personer med rätt kunskap och engage-
mang, och fortsätta med den viktiga och 
ambitiösa internutbildning som redan 
finns idag i bolagen. 

Kompetensutveckling omfattar också ett 
behov av ökad mångfald, ett område som 
vi arbetat aktivt med i flera år. Blandade 
grupper fungerar bäst, och innebär såväl 
en balans mellan män och kvinnor som 
fokus på internationell mångfald. Idag har 
cirka 20 procent av alla medarbetare inom 

vår koncern internationell bakgrund. Vårt 
mål är att det ska avspeglas i hela organi-
sationen. Därför har vi också ett mål om 
att 20 procent av våra ledare i koncernen 
ska ha internationell bakgrund år 2020. 
Uppföljningen för 2015 visar att vi landar på 
11 procent i ledande befattningar, upp från 
7 procent år 2014. Däremot är andelen med 
internationell bakgrund i koncernbolagens 
ledningsgrupper enbart 6 procent, samma 
andel som år 2014. Vi accelererar därför 
arbetet under 2016. En bredare grupp ska-
par bättre perspektiv och mer genomlysta 
beslutsunderlag och bidrar därför direkt till 
affärsnyttan. 

På rätt väg
2015 blev ett år med god tillväxt och starkt 
resultat vilket visar att vi är på rätt väg.

Koncernens omsättning uppgick till 
69 551 mkr, en ökning med 5 procent jäm-
fört med 2014. Koncernens resultat efter 
finansnetto uppgick till 2 165 mkr. I en 
koncern av vår storlek kan man inte alltid 

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi ska framgångsrikt bygga och utveckla lönsamma verk sam-
heter inom handel och tjänster. Vi skapar förutsättningar för 
både  människor och företag att växa.

Belopp i mkr 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 69 551 66 528 64 573 62 638 29 615
Resultat efter finansnetto 2 165 2 425 1 860 1 623 1 451
Resultat efter finansnetto 1 2 266 2 064 1 860 1 664 1 451
i % av nettoomsättning 3,1 3,6 2,9 2,6 4,9
EBITDA 1 3 867 3 636 3 605 3 496 2 334
EBITA 1 2 968 2 718 2 290 2 126 1 736
Balansomslutning 23 221 22 378 20 252 19 839 18 334
Sysselsatt kapital 2 13 086 12 780 11 297 11 070 10 260
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 3 17,1 20,9 17,2 16,9 17,0
Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare 9 267 9 110 8 075 7 596 7 093
Soliditet (%) 4 48,1 48,1 46,9 44,6 45,3
Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 5 0 0 0 0 0
Kassaflöde efter investeringar 768 2 061 1 561 920 606
Genomsnittligt antal årsanställda 18 469 19 190 18 894 17 780 10 911

1 Exklusive omstrukture-
ringskostnader samt exklu-
sive försäljning av Svensk 
 Bevakningstjänst.

2 Eget kapital, inklusive minori-
tetsintresse, och räntebärande 
skulder.

3 Resultat före räntekostnader 
i relation till genomsnittligt 
 sysselsatt kapital.

4 Eget kapital och minoritetsin-
tresse i relation till total balans-
omslutning.
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räkna med att alla verksamheter samtidigt 
levererar på topp. Det är ju en del av vår 
riskspridning. Sammantaget innebar 2015 
för de flesta av våra företag en positiv 
utveckling som ger ett bra avstamp inför 
kommande år.

Axel Johnson International står fortsatt 
starkt och har skickligt parerat nedgången 
inom olje- och gassektorn. Axfood stärkte 
sin ställning på dagligvarumarknaden och 
hade en imponerande tillväxt. Axstores 
visade bra tillväxt under året, men resultatet 
utvecklades negativt på grund av bristande 
lönsamhet för Åhléns. Kicks däremot 
slog rekord. Dustin som är ett spännande 
tillskott till koncernen visade stabil försälj-
ning och en god rörelsemarginal. Martin & 

Servera redovisade sitt bästa årsresultat, 
igen. Mekonomen Group visade fortsatt 
stark försäljning, men rörelseresultatet 
var något svagare än föregående år bland 
annat på grund av negativa valutaeffekter. 
Novax som fokuserar på små och medel-
stora tillväxtbolag gjorde ett par betydande 
nyförvärv och blev delägare i tillväxtbolagen 
Academic Work och ApoEx.

Fortsättning följer
Med vår starka balansräkning är vi redo att 
utnyttja den positiva trenden samt ta tag i 
de utmaningar som finns. Vårt fokus på håll-
bara affärer, förnyelse och våra engagerade 
medarbetare är verktygen. Vi kommer att 
fortsätta bygga och utveckla hållbara han-

delsverksamheter, såväl i det stora, genom 
förvärv, som genom innovationer i bolagen, 
nära kunderna. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla medar-
betare för ert hårda arbete och avgörande 
insatser under det gångna året, styrelsen 
för ert viktiga stöd, och sist men inte minst 
alla våra kunder som ger oss sitt förtroende 
varje dag. Det är vår övertygelse att före-
tagande är en positiv förändringskraft, och 
att det går hand i hand med att verka i sam-
klang med våra kunder och vår omvärld och 
bygga uthålligt lönsamma företag. 

Mia Brunell Livfors
Vd och koncernchef

VÅR STRATEGI
Vi bygger lönsam och långsiktig tillväxt genom utveckling 
och förnyelse. Om tio år kommer 50 procent av Axel  Johnson 
att bestå av verksamheter vi inte ägnar oss åt idag.

Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef, Axel Johnson och Anders Strålman, vd Axfood.
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Under hösten 2015 rekryterade Åhléns  
13 nyanlända svenskar till Café Å Lait i  
Mall of Scandinavia och Uppsala. På bilden  
ser vi Nansi Faraj, 30 år från Syrien, Hamede 
Tajaddodi Ziyabari, 33 år från Iran, Tuka 
 Khadra, 22 år från Syrien, Modeh Juan, 26 år 
från  Nigeria, Jane Gorgis, 31 år, från Syrien 
och Mohammed Jaidoury, 28 år från Syrien.

Axel Johnson har en decentraliserad 
organi  sation. Resurser och ope rativt 
ansvar ligger i de olika bolagen. Det 
som  binder  samman alla företag och 
de 22 000 medar betarna är koncer-
nens gemensamma värderingar. De 
skapar en enhetlig  kultur. Ambi tionen 
är att alla medarbetare tar avstamp 
i värderingarna i sitt dagliga arbete 
och i alla relationer, såväl interna 
som externa. 

10 | Axel Johnson Årsberättelse 2015
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HÅLLBARA AFFÄRER

HÅLLBARHET ÄR  
ATT DRIVA AFFÄREN

En tydlig strategi med fyra målområden
Hållbart företagande är en integrerad del 
av hur Axel Johnson bygger och utvecklar 
lönsamma verksamheter. Som ägarbolag 
ställer vi en rad krav på våra koncernbolag 
för att säkra att det finns strukturer som 
stödjer att hållbarhet integreras i samtliga 
affärsprocesser. Det är till exempel att bola-
gen ska ha strategier och mätbara mål för 
sitt hållbarhetsarbete som är integrerade i 
affärsplanen, ha en person som är ansvarig 
för hållbarhetsfrågor i ledningen eller direkt 

rapporterande till vd och kvartalsvis rap-
portera mål och mätetal inom hållbarhet 
till Axel Johnson. 

Hållbarhetsstrategin tar avstamp i Axel 
Johnsons vision om att vara en positiv 
förändringskraft i de samhällen där kon-
cernen är verksam genom sina bolag. 
Strategin baseras på fyra fokusområden 
(se illustrationen nedan). Varje bolag inom 
Axel Johnson har dock specifika mål och 
mätetal inom hållbarhet, där Axel Johnsons 
fokusområden är vägledande för bolagen 

Axel Johnsons syn på hållbarhet bygger på insikten att hållbart, långsiktigt 
värde skapas då affärsnytta maximerar samhällsnytta. Genom att ta sig an  
ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar i de samhällen där vi  
verkar skapar Axel Johnson förutsättningar för stärkt konkurrenskraft,  
lönsamhet och hållbar tillväxt.

i koncernen. De fyra fokusområdena säker-
ställer att vi maximerar såväl affärsnytta som 
samhällsnytta, samt att vi minimerar negativ 
påverkan på affär, samhälle och miljö.

Hållbar produktion är fokusområdet för 
etisk, socialt hållbar och miljövänlig produk-
tion av de varor och tjänster vi köper in. Ett 
exempel är ett projekt där Axfood, Filippa K, 
Kicks och Åhléns arbetar tillsammans med 
Axfoundation för att öka kunskapen om 
anställdas rättigheter hos leverantörer i 
 produktionsländer. Genom det digitala 
verktyget QuizRR utbildas fabriksarbetare 
och chefer på alla nivåer i ett antal utvalda 
fabriker om mänskliga rättigheter och 
arbetsvillkor.  

Resurseffektiv verksamhet syftar till att 
vara varsam med resurser och välja effek-
tiva alternativ. Martin & Servera kommer till 
exempel genom sitt nya lager i Umeå att 
minska sin energianvändning med upp till 
60 procent, trots att den nya byggnadens 
volym är nästan tre gånger större än tidigare 
lager. Bland annat kommer överskotts-
energi från lagerkylningen att användas 
för uppvärmning av lokalen samtidigt som 
solceller på taket kommer att ge en större 
andel förnyelsebar energianvändning. 

Hållbart erbjudande innebär att kunderna 
ska välja fler och mer hållbara alternativ. 
Åhléns guidar sina kunder till mer hållbara 
produkter genom sina Bra Val-produkter. 
Axfoods försäljning av ekologiska produkter 
har ökat från drygt 4 procent år 2014 till 
knappt 6 procent år 2015.

Fokus på mångfald
God arbetsgivare är att öka mångfalden och 
verka för jämställdhet och socialt engage-
mang. För att kunna möta marknadens krav 
och kundernas efterfrågan är det avgörande 
att Axel Johnson-koncernen har den bästa 
kompetensen på alla nivåer. Mångfalden 
bland medarbetarna och ledarna bör spegla 
såväl samhället i stort som kunderna. Axel 
Johnson har därför satt upp tydliga mål för 
ökad mångfald med sikte på 2020. Då ska 
bolagen ha en jämn könsfördelning bland 
ledare och minst 20 procent av ledarna  
ska ha internationell bakgrund. Detta styr 
rekryteringsarbetet.

Vi mäter mot detta mål årligen, och 
utvecklingen är försiktigt positiv. År 2014 
hade bolagen 7 procent med internationell 
bakgrund i ledande befattningar. År 2015 
har detta ökat till 11 procent. Dock står  
det still när det gäller koncernbolagens  
ledningsgrupper. Det är 6 procent med 
internationell bakgrund år 2015, precis som 
år 2014. Andelen kvinnor i koncernbolagens 
ledningsgrupper har glädjande ökat från  
21 procent år 2014 till 30 procent år 2015.

MAXIMERA AFFÄRS- OCH SAMHÄLLSNYTTAN

MINIMERA NEGATIV PÅVERKAN PÅ AFFÄR, SAMHÄLLE OCH MILJÖ

VISION
En positiv  

förändringskraft
i de samhällen vi

är en del av

HÅLLBART ERBJUDANDE 
Vi strävar efter att våra kunder ska välja  
fler och mer hållbara alternativ.

HÅLLBAR PRODUKTION
Vi strävar efter att uppnå etisk,  
socialt hållbar och miljövänlig produktion 
av de varor och tjänster vi köper in.

GOD ARBETSGIVARE
Vi vill öka mångfalden och  
verka för jämställdhet och  

socialt engagemang.

RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET 
Vi strävar efter att ständigt vara  

varsamma med resurser och  
välja effektiva alternativ.

STRATEGI FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE
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.
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ÖPPNA DÖRREN!

På Åhléns hittar kunderna många produkter som tar extra hänsyn 
till människor och miljö. För att göra dem lätta att identifiera har 
vi skapat Bra val. Såväl i varuhusen som på webben är den gröna 
Bra val-etiketten kundernas tydliga guide till mer hållbara varor. 
Det ska vara lätt att välja rätt. 

Åhléns erbjuder många hållbara produkter inte minst för hem-
met. Exempelvis finns det ett mycket brett utbud av ekologiska 
handdukar och bäddprodukter. Nästan alla produkter tillverkade 
av papper och trä såsom vinställ, skärbrädor och presentpapper 
är gjorda av FSC-certifierat trä, Forestry Stewardship Council. 
Det innebär att skogen har förvaltats på ett sätt som bidrar till att 
bevara den biologiska mångfalden. 

Vidare finns även produkter av återvunna material. Här kan nämnas 
prydnadssaker av återvunnen aluminium eller Åhléns egna mattor 
av åter vunnen bomull. 

Det finns flera oberoende miljömärkningsorganisationer som 
undersöker och granskar miljöpåverkan under hela livscykeln, 
såsom Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman. De är förstås alla 
Bra val på Åhléns och dessa märkningar kan hittas på stearinljus, 
olivprodukter och diskmedel i varuhuset. 

Läs mer på www.ahlens.se/inredning/bra-val/index.html

START FÖR  
MATMISSIONEN
Matsvinn är ett stort problem. Det mesta slängs  
av hushållen, men mycket svinn uppstår även hos leve-
rantörer och i butiker. Det blev Axfood-medarbetaren 
Karin Bildsten varse när hon praktiserade i en butik. 
Hon såg hur mycket bröd som slängdes på grund av att 
det började bli gammalt. Detta födde en affärsidé. Den 
innebär att mat som är på väg att slängas men ändå 
går att äta utan risk ska säljas i en särskild butik för 
ekonomiskt utsatta. 

Processen gick snabbt. Den 8 december 2015 
öppnade på Axfoods initiativ och med stöd av Axfoun-
dation, den sociala butiken Matmissionen i Rågsved i 
södra Stockholm. Butiken, som ägs och drivs av Stads-
missionen, kommer att bidra till minskat matsvinn 
och underlätta för personer i ekonomisk utsatthet 
att köpa bra mat till mycket lågt pris och dessutom 
skapa arbetstillfällen för människor som stått utanför 
arbetslivet länge. 

Se filmen på www.axfood.se/matmissionen.

Karin Bildsten, initiativ tagare, 
och Åsa Domeij,  chef miljö 
och socialt ansvar, Axfood.

BRA VAL FÖR HEMMET

Möten människor emellan är nyckeln till ökad integration. Att 
bredda nätverken och bygga bryggor mellan nya och etable-
rade svenskar är viktigt, både i samhället och näringslivet. 
Därför har Axfoundation initierat projektet ÖppnaDörren som 
hjälper människor att mötas. Målsättningen är tydlig: genom 
att låta kulturer mötas och idéer bytas läggs grunden till en 
humanistisk samhällssyn som är öppen och inkluderande.  
Vi får ett öppnare Sverige.

ÖppnaDörren skapar möjligheter i ett antal dimensioner. 
Det kan gälla kontakter som leder in i yrkeslivet. Det kan också 
handla om svensktalande personer som bjuder män niskor som 
flyttat hit från andra länder på middag. Barn och föräldrar från 
olika bostadsområden och med ursprung i hela världen ges 
tillfälle att träffas. Och genom att initiera fritidsaktiviteter som 
matchar ihop nya svenskar med utländsk bakgrund med redan 
etablerade svenskar skapas spännande möten och kontakter.

Läs mer på öppnadörren.se, kompissverige.se,  
invitationsdepartementet.eu och svenskamedbarn.se

vå r a  vä r d e r i n ga r

Axel Johnson Årsberättelse 2015 | 13



PRÖVA NYA IDEÉR

SÄKERSTÄLLA ATT  
VI LIGGER I FRAMKANT

Förnyelse och förändring som 
 normaltillstånd
För oss inom Axel Johnson är förnyelse 
och förändring ett normaltillstånd och inte 
ett undantagstillstånd. Det är det yttersta 
uttrycket för vår långsiktighet. Vi måste hela 
tiden ha en förmåga att hantera de stora 
förändringarna som sker i samhället och på 
våra marknader. På så sätt kan vi fortsätta 
att ligga i framkant. Att vara ledande är att 
skapa rätt förutsättningar att ligga i täten 
också under kommande år när marknaden 
förändras – för det gör den hela tiden. 

En trygg identitet
Förnyelse- och förändringsviljan genom 
åren har varit – och är fortfarande – stark. 

Grunden till framgången ligger i en 
lönsam organisk tillväxt. Denna baseras på 
medarbetarnas dagliga insatser att åstad-
komma de små förbättringarna, att ständigt 
hitta nya vägar framåt. Utveckling innebär 
också satsningar på nya erbjudanden, nya 
kundkategorier, nya produkter eller tjänster, 
på nya marknader, men också att utveckla 
helt nya verksamheter.

Nya idéer för bättre affärer
Dagens globala marknad är tätt samman-
kopplad och allt går så snabbt att det är lätt 
att bli omsprungen. Därför är ett ständigt 
flöde av nya idéer som kan omsättas till 
framgångsrika affärer ett överlevnadskrav. 
Kulturen inom Axel Johnson är trygg och 
tillåtande. Man ska vara modig, det är till-
låtet att göra fel och det får ta tid, om det 

är värt att vänta på. Uppmuntran sker i alla 
dimensioner.

Som ett viktigt steg i denna process 
lanserade Axel Johnson under förra året 
förnyelseinitiativet Axlab. Tanken är att 
involvera och stimulera koncernens 22 000 
medarbetare för att få fram nya idéer som 
skapar ännu bättre affärer. På så sätt är 
våra medarbetare med och skapar kon-
cernens framtid.

AXLAB – TÄVLINGEN FÖR  
NYA IDEÉR OCH BÄTTRE AFFÄRER 

48 timmar      847förslag        2 vinnare 

Axel Johnsons strategi är tydlig: lönsam och långsiktig tillväxt genom utveckling 
och förnyelse. Om tio år kommer hälften av Axel  Johnson bestå av verksamheter 
vi inte har idag. Vi kommer att pröva fler nya idéer än någonsin tidigare för att 
säkerställa att vi ligger i framkant. Detta sam tidigt som bolagen ständigt arbetar 
med verksamhetsnära förbättringar för att öka konkurrenskraften.

Tävlingen pågick under 48 intensiva timmar 
i oktober 2015. Medarbetarna fick då via 
den digitala plattformen www.axlab.nu 
lämna in sina bästa idéer. Resultatet över-
träffade alla förväntningar. Totalt inkom 847 
förslag från de olika bolagen. De bästa idé-
erna presenterades sedan i Axel Johnsons 
eget Draknäste som bestod av Axel Johnsons 
ägare Antonia Ax:son Johnson, styrelseord-
förande Caroline Berg samt affärsledningen. 
Två vinnare utsågs och de fick dessutom 
möjligheten att förverkliga sina idéer. Idag 
är dessa under utveckling inom koncernen.

LÄS MER PÅ WWW.AXLAB.NU
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SENSORTEKNIK SOM RELATIONSBYGGARE
Den ena förstaplatsen i innovationspro-
grammet Axlab 2015 erövrades av ett team 
under ledning av Olga Krejci Halkovova från 
Axel Johnson International. Förslaget byg-
ger på en utvecklad form av sensorteknik. 
Redan idag finns kvalificerad sensorteknik 
för att övervaka lastförankringar, pumpar 
och vajrar. Teamet tog detta koncept ett 
steg vidare. 

När sensorn utlöses och larmet går skickas 
samtidigt en signal med begäran om 
kontroll eller leverans av reservdelar. Detta 
till synes enkla tillägg (är oftast inte alla 
bra idéer enkla?) ger stora fördelar för kun-
derna. Skadorna på lasten kan minskas och 
onödiga produktionsstopp kan undvikas. 
Såväl säkerhet som ekonomi påverkas på 
ett positivt sätt.

För Axel Johnson Internationals del innebär 
innovationen en utveckling av affärsmodel-
len och möjligheter att ytterligare stärka 
kundrelationen. 

KAPA  TOPPARNA
Den andra förstaplatsen i innovationspro-
grammet Axlab 2015 gick till Robert Hård, 
som är ansvarig för HR, juridik och miljö på 
Meca, en del av Mekonomen Group. Hans 
bidrag visar att begreppet innovation inte 
nödvändigtvis måste vara förknippat med 
teknik och ingenjörskonst. 

Mecas verkstäder är ofta små företag 
med få anställda. Det innebär en anspän-
ning under perioder när efterfrågan på 
verkstadstjänster är extra stor. Hur tillgo-
dose behovet av personal vid topparna 
utan att det blir för kostsamt när belägg-
ningen är lägre? För att lösa denna knut 
 lanserade Robert en idé som ger många 

fördelar. Många nya svenskar har en bak-
grund som bilmekaniker. Genom att starta 
ett bemanningsföretag som tar tillvara 
denna kompetens kan Meca-verkstäderna 
göra sin verksamhet mer flexibel. De 
temporära resurserna från bemannings-
företaget innebär att verkstäderna klarar 
att leverera även när trycket är högt. Sam-
tidigt kan de vara lönsamma året runt. 

Idén skapar ytterligare affärsmöjlig-
heter för Meca, och samtidigt skapas 
arbetstillfällen för utbildad arbetskraft. 
För Mekonomen Group innebär det en 
ny serviceverksamhet. 
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FRIHET OCH ANSVAR

ENGAGERADE MEDARBETARE  
VÄXER MED VÅRA FÖRETAG
Vi tror att frihet skapar svängrum för växtkraft. Därför driver Axel Johnson sina 
verksamheter i en decentraliserad organisation. Det är de 22 000 medarbetarna 
som har kunskapen, kompetensen och idéerna som utvecklar och förbättrar  
våra  verksamheter. Tilliten till dem är stor samtidigt som vi förväntar oss ett  
stort ansvarstagande av alla som arbetar inom koncernen.

och strategi. Detta omsätter de sedan under 
den resterande tiden då de i team griper sig 
an affärsutmaningen. Programmet sätter 
mycket stor press på deltagarna, såväl vad 
gäller tidspress som svårighetsgrad. Alla de 
fyra utmaningar som presenterades togs 
emot mycket positivt av intressenterna.

Nya affärsidéer 
Vi fokuserar ständigt på de många och små 
förbättringarna. Men vi är också beroende 
av snabb förnyelse. Det handlar om att 
bygga en företagskultur där vi arbetar med 
allt ifrån att bli mer effektiva till att hitta nya 
affärsidéer. 

Arbetar man inom Axel Johnson har man 
inte bara möjligheter, utan också ett ansvar 
att driva utvecklingen framåt. Detta ställer 
krav, men det skapar också en plattform för 
utveckling och självförverkligande.

Ett exempel på detta är berättelsen om 
Jessica och Marie och deras möte med 
Zlatan.

Vi tror på individen
Axel Johnson-koncernen har en decentra-
liserad organisation. Kraften, resurserna 
och kompetensen ska finnas i bolagen, i 
affären, nära kunderna. Vi har därför ett litet 
huvudkontor, och leder genom styrelserna. 
Företagens ledningar äger tydligt sin affär. 

Vår kultur präglas av frihet och ansvar 
med en stor tillit till medarbetarna. För att 
de ska kunna växa måste de ges ansvar 
och förvalta detta på bästa sätt. Det är 
avgörande för medarbetarnas motivation. 
Om människor växer, växer också företag. 

Affärer = möten
I var och en av våra medarbetare sitter den 
kunskap som sammantaget bygger vår 
kon cern. Varje dag sker över en miljon 
kundmöten. Vår framgång bygger på det 
bemötande och den upplevelse som var 
och en av våra medarbetare skapar i dessa 
kundmöten. Varje möte påverkar vår affär. 

Vi arbetar ständigt med att attrahera, 
utveckla och behålla de allra bästa i vår 
koncern. Vi vill vara en spegelbild av våra 
kunder för att på bästa möjliga sätt skapa 
goda relationer och möten.

Rätt kompetens på varje plats
Handeln genomgår för närvarande kanske 
större omvälvningar än någonsin. Att ha rätt 
individ med rätt kompetens på varje plats 
är därför en ständig utmaning eftersom 
behoven hela tiden förändras. 

Axademin är Axel Johnsons samlade 
forum för kompetens- och ledarutveckling. 

Inom ramen för Axademin genomförs 
seminarier, möten och utbildningar. Under 
hösten 2015 genomfördes till exempel 
E-day, där ledande experter inom områdena 
e-handel, Big Data och digitala trender gav 
input och idéer till fortsatta aktiviteter. 

Axiom utmanar
I februari slutförde vi det sjunde Axiom-
programmet, Axel Johnsons ledarutveck-
lingsprogram för unga och nya ledare samt 
specialister med stor framtida potential. 
Under 7–8 månader ska deltagarna gripa sig 
an ett antal verkliga affärsutmaningar som 
bolag i koncernen står inför.

Cirka 40 procent av tiden arbetar delta-
garna med finansiella samband, ledarskap 
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TAN DREAM BIGGER!

Jessica Dersén och Marie Klockare-Carlzon 
arbetade inom Kicks. Under flera år var de med 
om att framgångsrikt lansera många spännande 
varumärken, men de hade länge närt en egen idé. 

De ville pröva vingarna och starta en helt ny 
verksamhet med fokus på att skapa unika dofter 
och skönhetsprodukter. De ville hålla i allt från 
idé och produktutveckling till varumärke och 

lansering. ”Vi var till exempel förvånade över att 
ingen hade lanserat Zlatan Ibrahimović som varu-
märke inom vår bransch. Björn Borg hade lyckats, 
David Beckham likaså. Zlatan skulle vara klockren 
som brand tyckte vi. Vi till och med pratade med 
några av våra befintliga leverantörer och släppte 
idén till dem. Men inget hände. Till slut sa vi att 
om ingen annan gör det, låt oss försöka själva”, 

säger Jessica.
Via Zlatans agent fick Jessica och Marie 

till ett möte med Zlatan själv. Detta skedde 
på Paris St-Germains 
 träningsanläggning. 
Den var kantad med 
skyltar som bar bud-
skapet ”Dream Bigger”. 
Det tog  Jessica och 
Marie som ett positivt 
förebud. Zlatan var 
snabbt med på noterna 
och köpte den lång-

siktiga planen. 
På hemmaplan 

presenterades 
strategin för kon-
cernledningen och 
det nya företaget 
Amazing Brands 
etablerades inom 
Axstores-koncer-
nen. Sedan var det 
bara att köra. En av 
Frankrikes bästa par-
fymörer kontak tades 
som tillsammans 
med Zlatan började 
arbeta fram  doften 
utifrån Zlatans 
preferenser och 

doftminnen. Förpackningar 
och koncept utvecklades. 

Den första lanseringen skedde i Frankrike den 
24 juni förra året. Sverigelanseringen ägde rum 
den 12 augusti. Vid månadens utgång  toppade 
parfymen försäljningsstatistiken hos såväl Kicks 
som Åhléns. 

Målet? Förutom att fortsätta att bygga Zlatan 
Ibrahimovic Perfums ser Amazing Brands fram 
emot att lansera fler spännande varumärken. 
Amazing Brands siktar på att omsätta 100 mkr 
inom tre år. Där ser man vad två eldsjälar och ett 
levande varumärke kan åstadkomma tillsammans.

Läs mer på www.amazingbrands.com
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KUNDEN FRÄMST

AVGÖRANDE FÖR ATT BYGGA 
OCH UTVECKLA NYA AFFÄRER 
Inom Axel Johnson sätter vi kunden främst eftersom vi vet att det är bästa sättet 
att skapa uthållig och långsiktig tillväxt, särskilt när marknaderna kontinuerligt 
förändras och allt fler nya aktörer utmanar. 

Alltid nära kunden
Kundfokus, varje dag, i alla delar av organi sa-
tionen. Det är förutsättningen för att vi hela 
tiden ska kunna anpassa de produkter och 
tjänster vi säljer så att de överträffar kundens 
förväntningar. Det är också nödvändigt för 
att vi ska kunna utvecklas, växa och skapa 
värden för kunder, medarbetare och aktie-
ägare. Det är alltid kundens behov och driv-
krafter som styr vad vi ska erbjuda dem. 

Örat mot marken
Bolagen inom Axel Johnson har hela tiden 
örat mot marken för att så tidigt som möjligt 
uppfatta vad som är på gång. Vi lyssnar, vi 

drar slutsatser och är snabba i våra beslut 
för att ligga i takt med – och helst lite före – 
marknadens preferenser. En handelsplats 
är bestående men dess form förändras med 
tiden. Vi behöver varje dag arbeta med hur 
morgondagens handelsplats kommer att 
se ut och vad den innebär för kundernas 
agerande. Hur kan vi förbättra och utveckla 
oss? Vilka nysatsningar krävs? Och allt detta 
måste ske i gränssnittet mot våra kunder. 

Lyhördhet och nyfikenhet
Upplevelse, service och relationer är viktigt 
för våra kunder. Detta är speciellt tydligt 
i vårt samarbete med företagskunderna, 

till exempel för Martin & Servera och Axel 
Johnson International. De vill ha ett aktivt 
samarbete som innebär ett fruktbart 
givande och tagande. Genom att sträva 
efter att agera i samklang med dem vill 
vi att de ska uppfatta oss som en partner 
snarare än en leverantör. 

Ett tydligt DNA
Intresset för kunderna, verksamheten och 
affärerna går som en röd tråd genom hela 
Axel Johnsons organisation. Företagsledning 
och medarbetare på huvudkontoret är ofta 
ute och besöker medarbetare och kunder 
– inte för att kontrollera, utan för att förstå. 
Detta genuina intresse för affären är Axel 
Johnsons DNA.

18 | Axel Johnson Årsberättelse 2015

vå r a  vä r d e r i n ga r



EN DIGITAL KICK
Kicks är Nordens ledande kosmetikkedja med ett brett sortiment inom 
makeup, doft, hudvård och hårvård. Idag finns totalt cirka 250 butiker 
i Sverige, Finland och Norge. Där utöver satsar Kicks målmedvetet på 
e-handel. Att detta uppskattas av kunderna visar utvecklingen under 
2015. I Sverige ökade Kicks e-handel med 70 procent. I Norge med 
hela 89  procent. Detta ska ställas mot att e-handeln generellt växte 
med 16 respektive 17  procent på dessa  marknader. 

Kicks ger kunderna inspiration att navigera runt i sorti mentet.  
De kan lätt söka sig fram till nya favoriter. Detta kan de nu göra 
såväl i butiken som på iPad eller i mobilen. Under maj förra 
året lanserades dessutom en uppskattad nyhet.  
I samband med varje order online kan kunden välja  
tre gratis varuprover. 

Ett annat populärt initiativ är Kicks Beauty Award. 
Online- kunderna bjuds att betygsätta och recensera 
produkterna i sortimentet. 21 000 recensioner gene-
rerades på detta sätt och topplistor inom olika kategorier 
kunde etableras. En bra guide för alla kunder och en aktivitet  
som gav stor spridning via sociala medier. 

ETT BRA RECEPT
Martin & Servera har en tydlig ambition: att bidra 
till kundernas framgång. Man ser sig som en 
affärspartner med stor kunskap och ett genuint 
engagemang för utvecklingen av den svenska 
måltidsbranschen. En viktig del i detta tänk är 
att erbjuda en mångfacetterad och avancerad 
utbildningsverksamhet som går under namnet 
GastroMerit. 

Tanken bakom detta koncept är enkel: utbil-
dade restaurangkunder blir mer krävande och 
ställer höga krav. Det stimulerar oss. Tillsam-
mans tar vi på så sätt matlagningen till högre 
nivåer. Ett vinnande recept för kunderna, men 
också för oss. 

Kursledare är några av Sveriges bästa 
kockar. Ett exempel är den Michelin-belönade 

stjärnkocken Sayan Isaksson, som 
ansvarade för maten vid 
Nobelmiddagen 2015. 
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AFFÄRSUTVECKLING

FÖRVÄRV OCH UTVECKLING 
AV NYA VERKSAMHETER

Vi har erfarenheten
Vi tror på familjeföretaget som en god 
ägarform och vi har lång erfarenhet av att 
bygga och utveckla företag. Genom kun-
skap, insikter och operationellt inflytande 
bidrar vi till en hållbar lönsamhets- och 
värdetillväxt i våra företag. Över de senaste 
tio åren har vi inom koncernen förvärvat 
över 60 bolag. Vi vet hur en förvärvspro-
cess ska genomföras på ett för alla parter 
framgångsrikt sätt.

De förvärv som görs i koncernen kan  
delas in i fyra övergripande grupper:
 • Nya koncernbolag
 • Tilläggsinvesteringar
 • Tillväxtinvesteringar
 • Start-up-investeringar

Nya koncernbolag
Nya koncernbolag inom Axel Johnson ska-
pas både genom förvärv av nya bolag och 
genom strukturaffärer där befintliga kon-
cernbolag är en del av det nya som skapas. 

Företagsförvärv är en grundläggande del i Axel Johnsons strategi för att 
bygga och utveckla lönsamma verksamheter. Vår filosofi är att vara en aktiv 
och långsiktig ägare som skapar möjligheter för de förvärvade företagen att 
växa. Vi erbjuder en stimulerande affärsmiljö och ett entreprenörsklimat. 
Axel Johnson-koncernens struktur möjliggör dessutom förvärv av företag 
med olika mognadsgrad och storlek, från nystartade bolag med begränsat 
kassaflöde till  multinationella lönsamma bolag. 

Arbetet med nya koncernbolag drivs av Axel 
Johnson. Ett exempel är Mekonomen Group, 
där vi blev huvudägare 2006 genom förvärv 
av 29 procent av aktiekapitalet. (Ägar andel 
idag: cirka 26 procent) Ett annat exempel är 
när koncernbolaget Martin & Servera skapa-
des 2011 genom fusionen av Servera, som 
ägdes av Axel Johnson, och Martin Olsson. 
Axel Johnson äger idag 70 procent av det 
fusionerade bolaget. Det senaste koncern-
bolaget är Dustin, där Axel Johnson under 
2015 köpte 20 procent av aktierna. 

När vi utvärderar nya koncernbolag letar 
vi efter företag som uppfyller ett antal krite-
rier. Vi investerar främst i bolag inom handel 
och tjänster som har Norden som bas. Att 
ha en stark marknadsposition och möjlighet 
att expandera är andra viktiga egenskaper. 
Vi strävar alltid efter en tillräckligt stor 
ägarandel för att aktivt kunna påverka och 
utveckla verksamheten.
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DET SENASTE KONCERNBOLAGET ÄR 
DUSTIN, DÄR AXEL JOHNSON UNDER 2015 
KÖPTE 20 PROCENT AV AKTIERNA.

Tilläggsinvesteringar
Tilläggsförvärv sker i koncernbolagen och 
drivs av respektive bolag med stöd av Axel 
Johnson.

 Axel Johnson International är en interna-
tionell teknikhandelskoncern med förvärv 
som primär tillväxtstrategi. Axel Johnson 
International är den del av Axel Johnson-kon-
cernen som genomför flest tilläggsförvärv. 
Mennens, Forszi-Tech, GISAB, Trans-Auto 
och Acorn Industrial Services är några 
exempel på företag som nyligen blivit en del 
av Axel Johnson International och ytterligare 
stärkt teknikhandelgruppens erbjudande. 

Andra exempel på tilläggsförvärv är 
Axstores förvärv av den norska skönhets-
kedjan Esthetique som nu är en integrerad 
del av Kicks samt Martin & Serveras förvärv 
av dryckesgrossisten Galatea. 

Mekonomen Groups förvärv av Meca och 
Sørensen og Balchen har varit viktiga pus-
selbitar i Mekonomen Groups arbete med 
att konsolidera den nordiska bildelsmark-
naden.

Tillväxtinvesteringar
Investeringar i mindre och medelstora 
snabbväxande bolag görs främst inom 
ramarna för koncernens investeringsbolag 
Novax. Novax är en långsiktig partner för 
tillväxtföretag med bevisad affärsmodell 
och resultatorienterad ledning.

Exempel på företag där Novax är ägare är 
Filippa K, RCO, Medius och Concept. Under 
2015 investerade Novax även i Academic 
Work och ApoEx. 

Investeringar i nystartade bolag
En förutsättning för att koncernen ska göra 
investeringar i nystartade bolag är att de 
kan utgöra starka komplement till koncer-
nens övriga verksamhet. Majoriteten av 
den här typen av investeringar sker genom 
D-Ax, en investeringsverksamhet inriktad 
på digitala företag i uppstartsfas. Fokus är 
att investera i bolag som genom nya digitala 
innovationer skapar hävstång mellan nätet 
och den fysiska marknaden.

VÅRA SENASTE FÖRVÄRV  DUSTIN GROUP  
ACADEMIC WORK  OPUS EQUIPMENT  
APOEX  TRANSAUTO  GISAB  KWINTET 
LIFTING  SPRUIT  ARMATON  GALATEA  
HAIMERL  AKODIS  ACORN  ME MASKIN  
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AXEL JOHNSON 

KONCERNÖVERSIKT

Teknikhandelskoncern som distribuerar produkter 
och kundanpassade lösningar till industriella kunder. 
 Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden och har 
verksamhet i 25 länder.

› AxLoad › AxFlow › AxIndustries › AxDrive

Ett av Sveriges ledande bolag inom dagligvaruhandeln. 
Detaljhandeln drivs genom 262 helägda butiker. Där-
utöver samverkar Axfood med fler än 800 handlarägda 
butiker knutna till Axfood genom avtal. Axfood är noterat 
på Stockholmsbörsen.

› Willys › Hemköp › Axfood Närlivs › Dagab

En av Nordens ledande detaljhandelskoncerner 
med 380 varuhus och butiker inom skönhet, 
hem och mode. Fokus ligger på modern och 
inspirerande shopping.

› Åhléns › Kicks › Lagerhaus

Nettoomsättning:  
41 247 mkr

Resultat efter  
finansnetto: 
1 749 mkr

Genomsnittligt  
antal anställda:  
8 803

Ägarandel: 50,1%

Marknadsvärde  
per 31/12, 2015:  
30 809 mkr

Nettoomsättning:  
6 481 mkr

Resultat efter  
finansnetto: 
269 mkr

Genomsnittligt  
antal anställda:  
2 655

Ägarandel: 100%

Nettoomsättning:  
8 046 mkr

Resultat efter  
finansnetto: 1 

–17 mkr

Genomsnittligt  
antal anställda:  
3 714

Ägarandel: 100%

1 Justerat för omstruk-
tureringskostnader.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL

AXFOOD

AXSTORES
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MARTIN & SERVERA

DUSTIN

MEKONOMEN GROUP

NOVAX

Sveriges ledande restauranggrossist som erbjuder 
varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök. 
 Koncernen består av moderbolaget Martin & Servera 
samt fem dotterbolag.

En av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter 
med tillhörande tjänster. Med kärnan i e-handel fungerar 
Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud 
och kundernas behov.

Nordens ledande bildelskedja med cirka 350 butiker och 
över 2 100 anslutna verkstäder. Erbjuder ett brett utbud 
av prisvärda och innovativa produkter för konsumenter 
och företag. Noterat på Stockholmsbörsen.

› Mekonomen Nordic › Meca Skandinavia  
› Sørensen og Balchen

En aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar  
i små- och medelstora tillväxtbolag.

Hel- och delägda bolag inkluderar Designtorget, Filippa K, 
RCO, ApoEx, Medius, Concept Motion, Education.com  
Media Group, Json Handels, Academic Work, Hyper Island 
samt Global Health Online.

Nettoomsättning:  
12 958 mkr

Resultat efter  
finansnetto: 
333 mkr

Genomsnittligt  
antal anställda:  
2 894

Ägarandel: 70%

Nettoomsättning:  
5 624 mkr

Resultat efter  
finansnetto: 
594 mkr

Genomsnittligt  
antal anställda:  
2 290

Ägarandel: 26,5%

Nettoomsättning:2  
7 990 mkr

Resultat efter  
finansnetto:2 
206 mkr

Genomsnittligt  
antal anställda:  
944

Ägarandel: 20%

2 Dec 2014–nov 2015.

Total omsättning  
i Novax-bolagen:  
cirka 5 500 mkr

Totalt antal anställda  
i Novax-bolagen:  
cirka 4 000

Ägarandel: 100%

Nyckeltal 2015 rensade för den danska verksamheten som från 
och med 1 januari 2015 redovisas som avvecklad verksamhet.
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AXEL JOHNSON INTERNATIONAL

FRÅN LEVERANTÖR  
TILL NÄRA PARTNER
Axel Johnson International är en teknikdistributör och leverantör av tjänster 
och lösningar till industrin. Vi hjälper industriföretag att förbättra effektiviteten, 
tillförlitligheten, kvaliteten och säkerheten i sina processer. De 90 företag som 
ingår i Axel Johnson International är alla ledande inom sina respektive marknads- 
segment och adderar värde genom produkt- och systemkunnande, effektiv 
logistik, underhållstjänster, teknisk support och kundanpassade tekniklösningar. 

Anpassning till nytt marknadsklimat
I Europa, som är Axel Johnson Internationals 
huvudmarknad, har industriproduktionen 
en låg underliggande tillväxt. Marknaden 
håller gradvis på att anpassa sig till ett nytt 
läge. Kunderna fokuserar mer på effekti vi-
seringar, produktivitetsökningar och energi-
besparande åtgärder. Axel Johnson Inter-
nationals strategi och förmågan att erbjuda 
kundanpassade lösningar är bidragande till 
en fortsatt stark position på marknaden.

Olje- och gasmarknaden  
pressar resultatet
Resultatet för 2015 ligger strax under 
föregående års resultat. Nedgången är helt 
hänförlig till att olje- och gasmarknaden har 
fallit kraftigt. Många av koncernens kunder 
i Norge, Storbritannien och Nederländerna 
har minskat omsättningen med upp till 50 
procent. Men bilden är splittrad och inte 
odelat negativ. Den positiva dimensionen är 
att Axel Johnson International uppvisar en 
organisk tillväxt med 5 procent, rensat för 
olje- och gasrela terad verksamhet. 

Satsning på kundanpassade lösningar
Axel Johnson International har nu anpas-
sat sig till det aktuella marknadsläget 
inom energisektorn. Därigenom säkras en 
styrkeposition när marknaden vänder upp 
igen. I ett mer övergripande perspektiv 
utvecklas många av verksamheterna inom 
Axel Johnson Inter national på ett positivt 

sätt, exempelvis Abkati, Trans-Auto, AxFlow 
Jens S, Forankra samt Allsafe Jungfalk. Stra-
tegiförflyttningen mot mer kundanpassade 
lösningar och systemförsäljning har ökat i 
takt. Kunderna ser i allt högre utsträckning 
företagen inom Axel Johnson International 
som partners och inte som komponentleve-
rantörer. I takt med att nya tjänsteerbjudan-
den utvecklas skapas möjligheter till tillväxt 
även om marknadsläget är trögt.

Försäljning per affärsområde, 2015

Förvärv stärker erbjudandet
Koncernen förvärvade under 2015 Acorn 
Industrial Services i Storbritannien. Affären 
är ett viktigt steg i utvecklingen av distri-
butionen av kullager och komponenter för 
kraftöverföring. Marknadspositionen stärks 
på både den lokala marknaden och i övriga 
Europa. 

Dessutom förvärvades ME Maskin & 
Industriservice i Norrköping. Företaget 
erbjuder servicemarknaden underhåll, 
renovering och uppgradering av utrustning 
som används inom processindustri och 
verkstad. Affären ger förutom stärkt lokal 
närvaro också ett utökat serviceerbjudande 
för Axel Johnson International.

Decentraliserat ansvar för hållbarhet
Ansvaret för hållbarhetsfrågor är decen-
traliserat till varje affärsområde. För att 
stödja detta finns nu hållbarhetsindikatorer 

AxLoad, 50%
AxFlow, 23%
AxIndustries, 17%
AxDrive, 10%

Nyckeltal, mkr 2015 2014
Nettoomsättning 6 481 6 499
Resultat efter finansnetto 269 277
Genomsnittligt antal 
 årsanställda 2 655 2 637
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UPPFÖRANDEKOD  
FÖR ALLA ANSTÄLLDA  
OCH LEVERANTÖRER
Axel Johnson International har stor 
spännvidd med många företag och 
ett stort antal leverantörer. För att 
säkerställa ett etiskt agerande har en 
uppförandekod för alla anställda och 
leverantörer tagits fram. Den började 
implementeras under 2015.

HÖGT TEMPO
60 procent av det som idag görs 
inom Axel Johnson International 
är nytt i förhållande till för tio år 
sedan. Förnyelsetempot är högt.

fastlagda. Ökad jämställdhet och 
fler kvinnor i ledande befattningar är 
viktiga hållbarhetsmål. Utmaningen är 
att Axel Johnson International verkar 
i branscher där urvalet av kvinnor är 
begränsat. De nya hållbarhetsindika-
torerna ger en tydligare bild av läget.

Axel Johnson International har stor 
spännvidd med många företag och  
ett stort antal leverantörer. För att 
säkerställa ett etiskt agerande har en 
uppförandekod för alla anställda och 
leverantörer tagits fram. Den började 
implementeras under 2015. Målet är  
att underleverantörer som står för cirka 
90 procent av inköpsvolymen ska skriva 
under på denna uppförandekod under 
 innevarande år. 

Fortsatta innovativa satsningar
60 procent av det som idag görs 
inom Axel Johnson International 
är nytt i förhållande till för tio år 
sedan. För nyelsetempot är högt. 
Vissa bolag, exempelvis riktade mot 
fordonsindustrin, lanserar 20 pro-
cent nya produkter varje år för att 
möta kundernas behov. Koncernens 
tillväxtmodell bygger på att ständigt 
leverera nya produkter, tjänster och 
kundanpassade lösningar, inom nya 
segment och på nya mark na der. Detta 
ska ske genom både organisk tillväxt 
och förvärv. Ett antal nya branscher 
är identifierade. Under 2016 kommer 
Axel Johnson International att etablera 
sig på nya geografiska marknader. 
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AXFOOD

STÄRKT POSITION  
OCH REKORDRESULTAT
Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i 
 Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. 
Antalet egenägda butiker uppgår till 262. Dessutom finns 111 handlarägda 
 Hemköpsbutiker. Genom Axfood Närlivs samverkar Axfood även med cirka 
800 handlarägda butiker inom koncepten Tempo, Handlar’n och Direkten samt 
levererar livsmedel till servicehandeln. Grossistförsäljning drivs genom kedjan 
Axfood Snabbgross. Dagab ansvarar för Axfoods sortimentsutveckling, inköp 
och logistik. Axfood är noterat på Stockholmsbörsen. 

Stabil marknad
Utvecklingen inom dagligvaruhandeln 
exklusive alkohol var positiv under 2015. 
Försäljningen mätt i löpande priser ökade 
med 4,0 procent enligt Handels Utrednings-
institut och Statistiska Centralbyrån, varav 
1,6 procent var volymökning. Prisökningen 
landade på 2,4 procent.

Bästa resultatet någonsin 
Axfood hade en strålande tillväxt under 
2015 och stärkte sin position på marknaden. 
Genom den starka försäljningen ökade lön-
samheten och rörelsemarginalen uppgick 
till 4,3 procent. Detta innebar att det lång-
siktiga målet på 4 procent uppnåddes. Alla 
bolag inom Axfood-koncernen visade stark 

tillväxt och högre lönsamhet och bidrog 
till att resultatet blev det bästa någonsin. 

Tydlig ekologisk trend
Intresset för ekologisk mat är fortsatt starkt, 
vilket avspeglas i att såväl Willys som Hem-
köp överträffade målen för ekologisk försälj-
ning under 2015. Inom Willys uppgick den 
ekologiska andelen av nettoförsäljningen till 
5,2 procent och för Hemköp till 8,1 procent 
jämfört med målen på 5 respektive 8 pro-
cent. Den ökande efterfrågan på ekologiska 
och vegetariska varor ska ställas i relation till 
det alltjämt relativt begränsade utbudet på 
marknaden. Axfood satsar därför aktivt och 
lanserade 60 egna ekologiska märkesvaror 
och ett nytt vegetariskt koncept under året.

Fortsatt utveckling
Från och med början av 2015 samordnades 
funktionerna sortiment och inköp med 
logistikfunktionerna till ett segment inom 
Axfood. Arbetet med att skapa en modern 
supply-chain-organisation har redan gett 
positiva effekter, både för koncernen och 
för kunderna. 

Under året moderniserades ett flertal 
butiker och åtta nya Willys- eller Hemköps-
butiker etablerades. Antalet egenägda 
butiker uppgick vid årsskiftet till 262.

Satsning på e-handel
Näthandeln i Sverige ökar hela tiden, om 
än från låga nivåer. Sedan tidigare erbjuder 
Axfood e-handel till sina kunder inom 
Axfood Närlivs. Under 2015 utvecklade 
Axfood även en digital plattform för 
e-handel mot konsument. Detta koncept 
kommer under innevarande år att rullas ut 
i mindre skala genom Willys och Hemköp. 
Först ut är Stockholm och Göteborg med 
både hämtning i butik och hemleverans. 

Aktivt arbete inom hållbarhet
Axfood tar aktiv del i den aktuella debatten 
för att lyfta branschens och kundernas 
önskemål och skapa ökat fokus på hållbar-
hetsaspekterna inom dagligvarubranschen. 
Bland annat har Axfood arbetat med att 
reducera matsvinnet. Detta sker genom att 
förbättra de egna flödesprocesserna, ge 
information till konsumenterna samt skänka 
mat till Matmissionen (se även sidan 13) och 
andra välgörenhets organisationer.

Rörelsemarginal, %
Total andel ekologisk försälj-
ning av nettoomsättningen, %
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Nyckeltal, mkr 2015 2014
Nettoomsättning 41 247 38 484
Resultat efter finansnetto 1 749 1 430
Genomsnittligt antal  årsanställda 8 803 8 481
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E-HANDEL VIA WILLYS  
OCH HEMKÖP
Näthandeln i Sverige ökar ständigt 
om än från låga nivåer. Redan idag 
erbjuder Axfood e-handel som gros-
sist. Under 2016 kommer Axfood 
genom Willys och Hemköp även att 
rulla ut ett e-handelskoncept till slut-
konsument. Först ut är Stockholm 
och Göteborg med både hämtning 
i butik och hemleverans.

ÖKAD ANDEL EKOLOGISKT
2015 uppgick den  ekologiska 
 andelen av nettoomsättningen 
till 5,9 procent. Hemköps andel 
av netto omsättningen uppgick 
till 8,1 procent och Willys andel till 
5,2 procent.

UTBILDNING –  
PÅ LIKA VILLKOR
Under året har Axfood arbetat med att 
ge individer med olika inlärningsstilar, 
dyslexi eller internationell bakgrund 
möjlighet att på lika villkor ta del av de 
utbildningar som erbjuds. Genom infö-
randet av verktyg som gör texter mer 
lättillgängliga kan fler medarbetare 
nu lättare utvecklas på jobbet.

I Sverige är pant obligatorisk på många 
drickfärdiga drycker. Som första aktör 
i Sverige har Axfood på eget initiativ nu 
introducerat pant också på saftflaskor. 
Förhoppningen är att initiativet ska leda 
till att fler producenter följer efter. 

Fortsatta satsningar
Axfood arbetar under 2016 vidare 
med att utveckla sina koncept, stärka 
sina varumärken och därigenom 
överträffa kundernas förväntningar. 
Fokus ligger på ökad effektivitet, hög 
etableringstakt, god kostnadskontroll 
och vidareutveckling av de digitala 
handelsplatserna. 
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AXSTORES

FRAMGÅNGAR FÖR  
KICKS OCH LAGERHAUS
Axstores är en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner. Fokus ligger på 
modern och inspirerande shopping inom skönhet, hem och mode. De 380 varu-
hus och butiker i Sverige, Finland och Norge som ingår i koncernen arbetar under 
tre starka varumärken – Åhléns, Kicks och Lagerhaus. Gemensamt för de olika 
kedjorna är att de präglas av ständig förnyelse. Sortimenten utvecklas hela tiden 
och koncernen har en hög takt då det gäller nyetableringar i Norden samt satsar 
målmedvetet i digitala kanaler. 

Överlag positiv marknad
Marknadsläget under 2015 var generellt 
bra. I Sverige växte detaljhandeln med näs-
tan 6 procent främst tack vare att konsu-
menternas köpkraft stärktes genom låga 
räntor och pressade energipriser. Även i 
Norge var utvecklingen god även om den 
delvis motverkades av låga oljepriser, hög 
arbetslöshet och en försvagad inhemsk 
valuta. I Finland var marknadsläget fortsatt 
svagare än i övriga nordiska länder.

Ökad försäljning
Alla bolag inom Axstores redovisade ökad 
försäljning under året. Amazing Brands, 
som också ingår i Axstores och skapar 
  doft- och skönhetsprodukter, fortsätter 
växa (se sidan 17). Kicks kunde visa upp sitt 
bästa resultat någonsin och Lagerhaus sitt 
näst bästa genom tiderna. Åhléns lönsam-
het försvagades däremot under året trots 
en god tillväxt, och resultatet påverkades 
negativt av omstruktureringskostnader, 

lägre marginal till följd av negativ valuta-
påverkan på inköpspriser och en generellt 
mer aktivitetsdriven detaljhandelsmarknad. 
Sammantaget ledde detta till att resultatet 
för koncernen totalt försämrades.

Förändringar inom Åhléns 
Åhléns är i dag Sveriges ledande varuhus-
kedja med över 2,2 miljoner klubbmedlem-
mar och drygt 70 varuhus i centrala lägen i 
svenska städer. Det är också ett av Sveriges 
mer kända varumärken. Företaget erbjuder 
en unik mix av utvalda och prisvärda pro-
dukter inom mode, hem, skönhet och barn. 

För att förbättra lönsamheten inom 
 Åhléns initierades ett antal aktiviteter under 
hösten 2015 med syfte att bygga framtidens 
varuhus. Dessa åtgärder består av både 
besparingar och investeringar, och har 
bland annat omfattat förändringar av orga-
nisationen och arbetssätt, sortimentsut-
veckling och ny marknadsföringsstrategi. 
Det viktigaste är kundupplevelsen i våra 
varuhus, och inte bara bemötandet är 
 viktigt utan hur attraktiva våra varuhus är. 
Åhléns City Stockholm har under året 
genomgått en ansiktslyftning med en smak-
fullt omgjord hemavdelning under året, 
samt lanserat nya avdelningar såsom Sport 
& Wellness och Torget. En ny populär 
restaurang, Pane Fresco, har också öppnats. 

Året har också inneburit beslut om ned-
stängning av några varuhus i Sverige samt 
verksamheten i Norge. Samtidigt har Åhléns- 
varuhus öppnats i Mall of Scandinavia och 
Åhléns Uppsala, och Åhléns Nacka Forum 
har byggts om. Dessutom pågår ett inten-
sivt arbete med att utveckla e-handeln för 
Åhléns. Lansering beräknas under första 
kvartalet 2016. 

Kicks belönat 
Kicks är Nordens ledande kosmetikkedja 
med ett brett sortiment inom makeup, doft, 
hudvård och hårvård. Idag finns cirka 250 
butiker i Sverige, Finland och Norge. Före-
tagets starka resultatutveckling baseras på 

Nyckeltal, mkr 2015 2014
Nettoomsättning 8 046 7 548
Resultat efter finansnetto1 –17 125
Genomsnittligt  
antal  årsanställda 3 714 3 868
1 Justerat för omstruktureringskostnader

Lagerhaus andel ”Klokare val”-produkter  
av total försäljning, %
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Målsättningen för ”Klokare val”-produkter är 
25,0 procent av Lagerhaus totala försäljning 
2018. Under 2015  uppnåddes en andel av  
14,9 procent.73%

    Tillväxt Kicks e-handel 2015
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snabb tillväxt på alla marknader. Under förra 
året öppnade Kicks tio nya enheter – två i 
Norge, samt fyra i vardera Sverige och Fin-
land, och både butikskedjan och e-handeln 
visar stark tillväxt och lönsamhet. Kicks har 
framgångsrikt kombinerat den fysiska buti-
ken med näthandeln och erbjuder därmed 
kunden en bred service och bekvämlighet. 
Bolagets framgång accentueras av att före-
taget under 2015 utnämndes till årets 
butikskedja i Norge. Lanseringen av Kicks 
Beauty Award som skedde förra året är 
något nytt i branschen. Kunderna utser de 
bästa skönhetsprodukterna och får därmed 
makten om erbjudandena. 

Lagerhaus växer
Lagerhaus erbjuder praktiska och prisvärda 
prylar med unik design som enkelt förnyar 
hemmet. Under året skedde etablering i 

SUCCÉOMVANDLING  
I NORGE
Axstores förvärvade 2010 skönhets-
kedjan Esthetique med 76 butiker. 
På fem år har kedjan konverterats 
till Kicks med nytt butikskoncept, 
ny sortimentsstrategi och ny omni-
kanalstrategi. För nyelsen har resul-
terat i fantastisk försäljningsutveck-
ling, hög varumärkeskännedom 
och utmärkelsen som Årets Butiks-
kedja 2015!

Norge med fem enheter. I Sverige öpp-
nades två nya butiker (netto). Den 35:e 
i ordningen är belägen i Mall of Scandi-
navia. Att Lagerhaus trots den snabba 
expansionen kunde uppvisa den näst 
högsta vinsten någonsin vittnar om 
 styrkan i varumärket.

FOKUS UNDER 2016
Under innevarande år fortsätter arbetet 
med att förbättra lönsamheten, bland 
annat genom fortsatta inves teringar i 
Åhléns City Stockholm, Åhléns Borås 
och Åhléns Lund. Erbjudandet inom 
mode utvecklas och Åhléns e-handel 
lanseras. För Kicks gäller ett antal milstol-
par: lansering av flagshipbutik, fortsatt 
utveckling i Finland bland annat inom 
e-handel samt satsning på företagets 
omni-kanalerbjudande. För Lagerhaus 
gäller fortsatt expansion i Norge. 
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DUSTIN

ETT INTENSIVT  
OCH EXPANSIVT ÅR
Under 2015 förvärvade Axel Johnson 20 procent av aktierna i Dustin. Företaget 
är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster. 
Kunderna utgörs av företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i 
e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och 
kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta 
lösningen för dem. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Fin-
land. Mer än 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden 
och cirka 75 procent av omsättningen genereras via online-plattformen. 

En marknad värd 100 miljarder SEK
Dustins adresserbara företagsmarknad i Nor-
den beräknas uppgå till cirka 100 miljarder kr 
årligen och utgörs av hårdvara, mjukvara och 
standardiserade tjänster. Den underliggande 
tillväxten är i storleksordningen 3 procent. 
Tre betydande trender styr marknadsutveck-
ling: ökad online-försäljning av IT-produkter 
och tjänster till företag, teknikskiften som 
driver tillväxt för avancerade produkter och 
tjänster samt högre tillväxt i mindre och 
medelstora företag. 

Marknadsklimatet under 2015 var utma-
nande. Marknadsdata visar att tillväxten för 
klienter, datorer och surfplattor var negativ 

i Norden, såväl vad gäller volym som värde. 
Nedgången förklaras till stora delar av 
den betydande migrering som tidigare 
skett från Windows XP till Windows 8 samt 
valutarelaterade prishöjningar hos de större 
leverantörerna.

Första året som börsnoterat företag
Trots det tuffa affärsklimatet stärkte Dustin 
sin marknadsposition ytterligare under det 
brutna verksamhetsåret 2014/15. Netto-
omsättningen ökade med 7,6 procent till 
närmare 8 miljarder kr. Justerat rörelseresul-
tat (EBITA) uppgick till 354 mkr vilket var på 
samma nivå som året innan. 

2015 var företagets första år som börsno-
terat bolag. Förutom den extra uppmärk-
samhet som börsintroduktionen medförde 
präglades året av att Dustin implemente-
rade en ny IT-plattform. Den skapar möjlig-
het för företaget att maximera nyttan av 
all den erfarenhet och kunskap som finns 
samlad inom Dustin.

Viktiga utmärkelser
Dustins starka position på marknaden 
manifesterades under fjolåret via flera pre-
stigefyllda utmärkelser på flera av bolagets 
geografiska marknader. HP utsåg Dustin till 
”Partner of the Year”. Dell utnämnde Dustin 
till ”Årets infrastrukturpartner”. Microsoft 
prisade Dustin för arbetet med att stödja 
kunderna inom mobilitet och molntjänster. 

Framflyttade positioner
Via förvärvet av Resolute, en av Finlands 
ledande återförsäljare av nätverkslösningar 
till företag och offentlig sektor, stärkte 
Dustin sitt erbjudande inom mer avance-
rade produkter och tjänster. I slutet av 2015 
förvärvades också Commsec, ett mindre 
svenskt bolag som levererar nätverks- och 
säkerhetslösningar.

Dustin har också öppnat en koncept-
butik i Stockholm. Här samlas hela Dustins 
erbjudande under ett tak, på samma sätt 
som på webben. Fokus ligger på rådgivning 
för att hjälpa små och medelstora företag 
att hitta rätt kombination av produkter och 
lösningar.

Försäljning per kundgrupp, 2014/15

Företag och o�entliga 
aktörer, 93%
Konsumenter, 7%

Nyckeltal, mkr 2015 1 20141

Nettoomsättning 7 990 7 615
Resultat efter finansnetto 206 221
Genomsnittligt  
antal  årsanställda 938 940
1 2015: dec 2014–nov 2015, 2014: dec 2013–nov 2014.

Dustin strävar efter att förlänga produkternas livs-
längd genom att uppmana kunderna att lämna 
 tillbaka dem när de inte har användning för dem 
längre. I första hand ser Dustin till så att produkterna 
återanvänds genom att sälja dem i begagnat skick. 
I andra hand att de återvinns. Till år 2020 är mål-
sättningen att ta tillbaka 140 000 sålda produkter. 
 Hittills har 1 272 enheter återtagits.

140 000
        ENHETER
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Fokus på mångfald
Under året har Dustin infört ett jäm-
ställdhetsmål. År 2020 ska vardera 
könet vara representerat med minst 40 
och maximalt 60 procent i koncernen 
som helhet. För att öka jämställdheten 
är dessutom kravet att det ska finnas 
minst en kvinnlig och en manlig slut-
kandidat vid alla chefsrekryteringar. 

En mer hållbar IT-bransch
Under året har Dustin genomfört ett 
antal olika initiativ för att tillsammans 
med kunder och leverantörer steg 
för steg arbeta för att bidra till en mer 
hållbar IT-bransch. Som en del av detta 
arbete har Dustin som mål att 140 
000 sålda enheter ska ha återvunnits 
2020. Dustin strävar efter att förlänga 
produkternas livslängd genom att 
uppmana våra kunder att lämna tillbaka 
dem till oss när de inte har användning 
för dem längre. I första hand ser Dustin 
till så att produkterna återanvänds 
genom att sälja dem i begagnat skick. 
I andra hand att de återvinns. Under 
verksamhetsåret 2014/15 återtogs 
1 272 enheter. 

Bolaget har också ingått ett stra-
tegiskt samarbete med Världsnatur-
fonden WWF. Samarbetet baseras på 
gemensamma mål och aktiviteter för 
hållbar IT och ett bättre klimat.

Fortsatt nordisk integration
Under 2016 fortsätter det interna 
arbetet med att exportera nya och 
befintliga erbjudanden till samtliga 
marknader i koncernen. Ytterligare 
skalfördelar och effektivitetsvinster 
ska också realiseras. Arbetet med att 
fullt ut integrera de svenska, danska 
och norska verksamheterna är slutförd. 
Under 2016 kommer också den finska 
verksamheten att integreras fullt ut.

KONCEPTBUTIK  
I STOCKHOLM
Dustin har öppnat en konceptbutik i 
Stockholm med inriktning på huvud-
segmentet små och medelstora före-
tag. I konceptbutiken samlas hela 
Dustins erbjudande under ett tak 
precis som på webben. Fokus ligger 
på rådgivning för att hjälpa kunderna 
att hitta rätt kombination av produk-
ter och lösningar.

JÄMSTÄLLDHETSMÅL
Under året har Dustin infört ett 
 jämställdhetsmål som säger att 
 vardera kön ska vara representerat 
med minst 40 och max 60 procent 
till 2020. Det har också införts krav 
på att det ska finnas en kvinnlig och 
en manlig slutkandidat vid samtliga 
chefsrekryteringar.

EN PLATTFORM  
FÖR ALLA LÄNDER
Dustin implementerade en ny nordisk 
IT-plattform under verksamhetsåret 
14/15 för att öka effektiviteten och  
möjliggöra en fortsatt expansion av 
hela Dustins erbjudande till samtliga 
marknader. Under innevarande verk-
samhetsår kommer online-plattformen 
att lanseras i Finland och senare under 
2016 kommer den finska verksamheten 
att integreras fullt ut.
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MARTIN & SERVERA

EN STARK BAS FÖR  
FORTSATTA FRAMGÅNGAR
Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.  
Affärs idén är att försörja den professionella måltidsbranschen med varor, 
 tjänster och kunskap som förenklar kundernas vardag och förbättrar deras 
affär. Verksam heten baseras på medarbetarnas stora kunskap och genuina 
 engagemang för utvecklingen av den svenska måltidsbranschen. 

Historiskt hög omsättning  
och positiv resultatutveckling
Restaurangmarknaden har under senare år 
haft en god tillväxt och 2015 låg i linje med 
den utvecklingen. Andelen av måltidskro-
nan som hamnar på matrelaterade inköp är 
idag drygt 32 procent. Det finns anledning 
att tro att den andelen fortsätter att växa. 

Martin & Servera hade positiv resultat-
utveckling under 2015. Resultatet blev 
333 mkr, vilket motsvarar en ökning från 
föregående år med 12,5 procent. Företaget 
nådde dessutom en historiskt hög försälj-
ning med 13 miljarder kr (12,5 miljarder kr). 

En intensiv utvecklingsresa
Martin & Servera är för närvarande mitt 
uppe i ett omfattande arbete med att rusta 

verksamheten för fortsatta framgångar. 
Många stora projekt och satsningar har 
genomförts – och fortsätter att genomföras 
– parallellt. 

Under förra året byggdes bland annat 
ett nytt modernt lager i Umeå. Hållbarhets-
frågorna har stått i centrum under hela 
byggnationen. Flytten av Grönsakshallen 
Sorundas verksamhet i västra Sverige från 
Uddevalla till Göteborg var samtidigt en 
strategiskt viktig åtgärd.

Den nya e-handelsplattformen som 
förenklar den digitala relationen med 
kunderna lanserades under hösten. Den 
ger matinspiration, bättre sökmöjligheter, 
utökad produktinformation och detaljerad 
leveranskalender, allt via en responsiv och 
modern layout. 

Business as usual
Till detta kommer att ett genomgripande 
utbildningsprogram för alla chefer genom-
fördes under förra året. Utmaningen för 
organisationen under 2015 låg i att samti-
digt med alla dessa viktiga aktiviteter reali-
serades bibehålla den kvalitet och service 
som Martin & Serveras kunder förväntar sig 
och är vana vid.

Satsningar inom hållbarhet
Martin & Servera gjorde under 2015 för för-
sta gången en hållbarhetsredovisning. Den 
följer riktlinjerna i GRI4, som är en global 
standard. Detta arbete har skapat en syste-
matik i arbetet med att etablera relevanta 
nyckeltal. 

Byggnationen av det nya lagret i Umeå 
var en viktig hållbarhetssatsning. Det är 
tre gånger större än det gamla lagerhuset. 
Trots det beräknas energianvändningen 
uppgå till bara 40 procent jämfört med 
tidigare. Det är positivt både för miljön  
och ekonomin.

Fördelning av försäljning per kundgrupp, 2015

Privat 
marknad, 72%
O�entlig 
marknad, 28%

Nyckeltal, mkr 2015 2014
Nettoomsättning 12 958 12 516
Resultat efter finansnetto 333 296
Genomsnittligt  
antal  årsanställda 2 894 2 761

Andel ekologisk och miljömärkt, av total 
 försäljning till offentlig marknad, 2015

Ekologisk och 
miljömärkt 
försäljning, 26%

Till år 2020 ska andelen ekologiskt och 
miljömärkt uppgå till 40 procent av total 
försäljning för den offentliga marknaden 
och 15 procent för den privata marknaden. 
2015 var det 26 procent offentlig marknad, 
8 procent privat marknad.
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Under 2015 investerade Grönsaks-
hallen Sorunda i en ny förpacknings-
linje för färdigskurna sallader. Den 
ökar kapaciteten till det dubbla. Sam-
tidigt minskar åtgången av plastfilm 
till förpackningar, hållbarheten för 
produkterna förlängs och svinnet från 
produktionen har i princip eliminerats. 

Fortsatta satsningar
Martin & Serveras resa fortsätter 
under 2016. Bland de viktiga kom-
mande satsningarna kan nämnas 
implementeringen av ett nytt system 
för lagerstyrning. I samband med öpp-
ningen av en ny butik i Bromma under 
sommaren lanseras ett nytt koncept 
och ett nytt varumärke för Martin & 
Servera Restaurangbutiker (tidigare 
Martin Olsson Cashar). Ett nytt lager 
kommer dessutom att uppföras i 
Enköping. 

Martin & Servera fortsätter att 
investera för framtiden.

FÖRVÄRV AV 3DAB
Martin & Servera förvärvade bolaget 
3DAB med dotterbolaget Still Spark-
ling Star AB. Under hösten har 3DAB, 
tillsammans med Martin & Serveras 
konceptsäljarorganisation, bildat 
det nya specialistbolaget Martin & 
Servera Solutions som därmed får 
ett bredare koncepterbjudande 
och en rikstäckande service.
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MEKONOMEN GROUP

FORTSATT HÖG  
INNOVATIONSTAKT
Mekonomen Group är Nordens ledande bilservicekedja. Verksamheten omfattar 
cirka 350 butiker och över 2 100 anslutna verkstäder som arbetar under före-
tagets olika varumärken. Gruppen erbjuder ett brett utbud av prisvärda och 
 innovativa lösningar och produkter. Målsättningen är att vara bilistens första val, 
såväl när det gäller privatpersoner som företag och organisationer. Företaget 
är noterat på Stockholmsbörsen. 

Ökade marknadsandelar,  
men minskad vinst
Tillväxten på den nordiska marknaden 
var stabil under 2015, men med fortsatt 
hård konkurrens. I denna marknad visade 
samtliga delar av Mekonomen Group tillväxt 
under 2015, med ökade marknadsandelar. 
Förvärvet av Opus Equipment bidrog till 
tillväxten, men även tillväxten i jämförbara 
enheter på 5 procent visar att Mekonomen 
Group stärkt sin position. Detta gäller fram-
för allt ökande volymer till kundgrupperna 
anslutna och övriga verkstäder.

Särskilt stark har utvecklingen varit i 
Norge. Försäljningen under 2015 av det 

egna reservdelsvarumärket ProMeister 
ökade till drygt 500 MSEK och utgjorde 
13 procent av den totala reservdelsför-
säljningen under det andra halvåret 2015. 
I Danmark har den nya distributionsmodell 
som infördes under 2015 ännu inte utveck-
lats i den positiva takt som krävs för att 
nå lönsamhet. Detta i kombination med 
den svaga norska kronan som påverkade 
resultatet negativt i det tredje kvartalet 
samt engångskostnader i det fjärde kvar-
talet medförde att vinsten inte nådde upp 
till 2014 års nivå. EBIT för 2015 uppgick till 
616 (639) mkr.

Offensiv satsning
I juli 2015 förvärvades Opus Equipment,  
en totalleverantör av verkstadsutrustning  
till bilverkstäder och anläggningar för bil-
besiktning i Sverige. I slutet av året expan-
derade equipment-verksamheten till Norge 
där ett dotterbolag med tillhörande service-
organisation etablerades under varumärket 
ProMeister Equipment. Att erbjuda utrust-
ning med montering och underhållsservice 
till befintliga och nya kunder på fordons-
eftermarknaden blev därmed en ny affär 
inom koncernen.

Innovation som strategi
Ett antal projekt startades under 2015 upp 
för att skapa bättre förutsättningar för 
befintliga och framtida digitala affärer. Ett 
viktigt steg är utvecklingen av en reserv-
delskatalog och en e-handelsplattform 
mot B2B-kunder. Idag svarar Mekonomen 
Groups e-handel mot företagskunder för 
en stor del av försäljningsomsättningen. 
Plattformsutvecklingen medför möjligheten 
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Verkstad Butik

Utveckling av antalet  
verkstäder och butiker

Fördelning kundgrupper, 2015

Nyckeltal, mkr 2015 2014
Nettoomsättning 5 624 5 262
Resultat efter finansnetto 594 620
Genomsnittligt  
antal  årsanställda 2 290 2 131

Nyckeltal 2015 och jämförelsetal 2014 rensade för den 
danska verksamheten som från och med 1 januari 2015 
 redovisas som avvecklad verksamhet.

Konsument via 
konceptanslutna 
verkstäder, 34%
Övrig 
verkstad, 40%
Konsument 
via butik, 20%
Samarbetande 
butiker, 6%

13%
Andel Promeister av det  
totala reservdelssortimentet.
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till ytterligare tillväxt, både mot befintliga 
och nya kunder. 

Som första eftermarknadsaktör lan-
serade Mekonomen Group under 2015 
konceptet ”Mekonomen dela bil”. Det svarar 
upp mot de nya trenderna kring alternativa 
sätt att äga eller att ha tillgång till bil. 

Lasingoo, som är Mekonomen Groups 
digitala sökmotor för verkstadstjänster, 
lanserades under sista kvartalet 2015 också 
i Norge med över 900 anslutna verkstäder. 
I Sverige inledde Lasingoo ett samarbete 
med Opus bilprovning om att förmedla 
tjänster inom bilbesiktning.

Fokus på hållbarhet
Hållbarhetsarbetet under 2015 fokuserades  
på ökad kvalitet i verkstäderna samt utbild-
ning av mekaniker. Som en del i arbetet att 
trygga framtida tillgång på kvalificerade 
mekaniker har Mekonomen Group ett 

löpande samarbete med Arbetsförmed-
lingen. Det bygger på rekrytering och kom-
pletterande utbildning av personer med 
utländsk bakgrund som har teknisk eller 
mekanisk kompetens. Under 2015 startades 
den andra pilotomgången av utbildnings-
programmet och inför 2016 är ambitionen 
att skala upp antalet deltagare betydligt och 
etablera modellen på fler orter i Sverige. 

En energikartläggning har inletts i syfte 
att effektivisera energianvändningen inom 
koncernen. Mekonomen Group samarbetar 
med samhällsaktörer i syfte att främja 
mångfald och integration på arbetsmarkna-
den. Företaget är engagerat i Mitt Liv, MINE, 
En Frisk Generation, Glada Hudik-teatern 
och Telge Tillväxt. MINE är ett mentorskaps-
program som underlättar för utländska 
personer med akademisk bakgrund att ta 
sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Satsningar 2016
Mekonomen Group kommer att bibehålla 
det höga innovationstempot genom att i 
högre grad dra nytta av storleksfördelarna i 
koncernen. För att öka effektiviteten samlas 
resurserna inom inköp, IT och varuflöde i 
koncerngemensamma funktioner. För att 
utveckla erbjudandet mot verkstadskun-
derna och växla upp serviceaffären samlas 
koncernens verkstadskompetens under en 
styrning. Bolaget fortsätter satsningen på 
det egna reservdelsvarumärket ProMeister 
med ambition att generera tillväxt utanför 
koncernens nuvarande försäljningskanaler. 
Under 2016 fortsätter också implemente-
ringen av strategiska IT-projekt, däribland 
e-handel mot företagskunder samt utrull-
ningen av premiumverkstadskoncepten 
Meca+ och Mekonomen Yehlove.

MENTORSKAPSPROGRAM
Projekt MINE – ett mentorskaps-
program för att underlätta för 
utländska personer med 
 aka demisk bakgrund att ta  
sig in på arbetsmarknaden.

SAMARBETE MED 
 ARBETSFÖRMEDLINGEN
Projekt win win win – en del i att 
trygga framtida tillväxt av mekaniker. 
I samarbete med Arbetsförmedlingen 
rekryteras nyanlända personer med 
teknisk eller mekanisk kompetens till 
ett utbildningsprogram med mål att 
utbildningen ska resultera i anställ-
ning i koncernens verkstäder.

Axel Johnson Årsberättelse 2015 | 35

v e r k s a m h e t e n  –  å r e t  s o m  gåt t



NOVAX

ÖKAD TAKT OCH  
STÖRRE INVESTERINGAR 
Novax är Axel Johnsons investeringsbolag med mål att långsiktigt skapa lönsam-
het och värde. Novax går in som delägare i små och medelstora tillväxtbolag som 
har en bevisad lönsamhet och en resultatorienterad ledning. Och – inte minst – 
en tydlig tillväxtstrategi. Genom styrelsearbetet är Novax en engagerad och 
långsiktig ägare utan en på förhand planerad exitstrategi. Under 2015 genom-
fördes två nya viktiga investeringar i Academic Work och ApoEx. 

Kompetens, engagemang och kontakter
Novax utgör ett aktivt stöd och bollplank 
till entreprenörer och företagsledare vid 
genomdrivande av strategiska och värde-
skapande initiativ för långsiktigt stärkt 
konkurrenskraft. Insatserna omfattar bland 
annat fokus på kund- och personalnöjdhet 
samt investeringar i produktutveckling, 
försäljning och marknadsföring, samt 
geografisk expansion. Novax har ett omfat-
tande nätverk av personer med operatio-
nella erfarenheter från olika branscher, som 
ställer sin kompetens, sitt engagemang och 
sin erfarenhet till förfogande samt fungerar 
som ett aktivt stöd till ledare i Novax-bolag.

Nya investeringar
De två nya investeringar som under förra 
året genomfördes i Academic Work och 
ApoEx innebar en betydande förstärkning 
av Novax portfölj. Novax ökade dessutom 
sitt ägande i Filippa K.

Academic Work arbetar med personalut-
hyrning och rekrytering av Young Professio-
nals – studenter och akademiker i början av 
sina karriärer. ApoEx distribuerar läkemedel 
och förbrukningsmaterial till professionella 
vårdgivare. 

Nästan tredubblad omsättning
Den totala omsättningen i Novax-bolagen 
uppgick till drygt 5,5 miljarder kr under 
2015. Det är en ökning med drygt 4 miljar-
der kr jämfört med föregående år. De nya 
företagen Academic Work och ApoEx var 
starkt bidragande till detta språng. Men 
även den underliggande organiska tillväx-
ten i de befintliga företagen bidrog till den 
positiva utvecklingen. 

Hållbarhet som skapar affärsnytta
Samtliga bolag arbetar aktivt för att skapa 
en mer hållbar verksamhet. Ett exempel 
är Filippa K som fortsatte sitt arbete med 
”Circular Design”. Det är ett helhetsgrepp 
som säkerställer lägsta möjliga belastning 
på miljön. Konceptet spänner från design 
och materialval till produktion och omfattar 
hela plaggets livscykel. 

En rad olika aktiviteter pågår också för 
att främja ökad mångfald. 

För att främja initiativ inom hållbarhet 
som också ger affärsnytta har Novax, 
tillsammans med Axfoundation, återigen 
utmanat bolagen inom ramen för Novax 
Sustainability Challenge. Det är en tävling 
där det Novaxbolag som presenterar det 
mest slagkraftiga initiativet inom hållbarhet 
erhåller medel för att förverkliga initiativet. 

Innovativa initiativ
Academic Work initierade under 2015 en 
satsning fokuserad på strategisk kompe-
tensförsörjning i utvalda branscher med 
kompetensbrist genom en 12 veckors 
 intensivutbildning inom programmering.

RCO Security, som tillverkar och mark-
nadsför produkter och lösningar inom elek-
tronisk låsning, lanserade under året NoKey, 
som är ett nytt kabelfritt låssystem.0
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Utveckling Novax-bolagen, 
omsättning, mkr

Omsättning Novax-bolagen

Nettoomsättning, mkr 2015 2014

Majoritetsinnehav
Filippa K 656 655
RCO 155 142
DesignTorget 130 134

Minoritetsinnehav
Academic Work 2 151 1 876
ApoEx1) 1 327 1 724
Medius2) 208 246
Concept3) 137 128
Education.com Media Group 136 125
Hyper Island 134 114
Json 100 97
1) Förkortat räkenskapsår 2015 (8 mån). Brutet räkenskapsår 2014/15. 
2) 2015 och 2014 års siffror ej jämförbara pga avyttring av del av verksamhet. 
3) Brutet räkenskapsår.
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ACADEMIC WORK  
WACADEMY
En satsning fokuserad på strate-
gisk kompetensförsörjning i 
utvalda branscher med kompe-
tensbrist. Satsningen lanserades 
under hösten 2015 och efter en 
lyckad rekryteringsprocess med 
över 2 000 sökande har 30 elever 
genomgått en intensivutbildning 
för att bli  certifierade C#.NET 
utvecklare på tre månader.      

TEAM NOVAX
Novax organisation består av med-
arbetare med flera års gedigen 
 erfarenhet av investeringsverksam-
het, verksamhetsstyrning och tillväxt-
bolag. Novax har också ett väl utbyggt 
nätverk av rådgivare med betydande 
kompetens och erfarenhet från en 
rad olika bolag och branscher.

Filippa K lanserade ett antal nya hållbar-
hetsinitiativ. Kunderna kan till exempel 
hyra delar av kollektionen samt lämna in 
varor från äldre kollektioner för återvinning. 
I samband med visningen av vår- och 
 sommarkollektionen för 2016 introduce-
rades konceptet ”Lease the Look”. Det gav 
 kunden möjlighet att hyra nyckelplagg från 
den kommande kollektionen. 

CIRCULAR DESIGN
Ett cirkulärt helhetsgrepp inspirerat av 
ekosystemen där Filippa K tillsammans 
med sina leverantörer, partners och 
kunder arbetar för att ställa om till cir-
kulär ekonomi. Det gör de genom att 
skapa så hållbara produkter som möjligt ur alla 
perspektiv, produkter som ska kunna leva länge både vad gäller 
design och kvalitet. Filippa K vill ge produkterna möjligheten till flera liv, som 
genom second hand och uthyrning, innan de till slut lämnas tillbaka för att åter-
vinnas och bli till nya fibrer.

RCO
RCO är en ledande leverantör i Sverige inom 
nyckelfri låsning. Under 2015 lanserades RCOs 
nya läsarserie NoKey offline – en serie läsare med 
den stora fördelen att de inte gör någon åverkan 
på dörren vid installation eller kräver någon 
kabeldragning samt R-control – en lösning som 
ger kunden full överblick och erbjuder avance-
rad systemstyrning och anläggningskontroll, 
allt presenterat på ett enkelt, modernt och 
 intuitivt sätt.      
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Caroline Berg
Styrelseordförande sedan mars 2015, 
 styrelseledamot sedan 2014
Caroline var 2006–2014 direktör för Human 
Development och Kommunikation och 
medlem i Axel Johnsons koncernledning. 
I dag är Caroline vice ordförande i Mekono-
men Group, ledamot av styrelsen i AxFast, 
Axfood, Axstores och Handelshögskolans 
Advisory Board. Styrelseordförande i Erik 
och Göran Ennerfelts fond för svensk 
 ungdoms internationella studier.

Göran Ennerfelt
Vice styrelseordförande sedan 2007, 
 styrelseledamot sedan 1975
Göran är vd i Axel Johnson Holding samt 
styrelseordförande i AxFast, i kapitalför-
valtningsverksamheten 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), Utrikeshandelsföreningen (Sveriges 
Allmänna Exportförening) samt i Svensk 
Handel.

Anders Dahlvig
Styrelseledamot sedan 2010
Anders är styrelseordförande i New Wave 
Group och ledamot av styrelsen i H&M, 
 Oriflame, Resursbank, Inter Ikea Systems 
BV, Pret a Manger samt i det brittiska bola-
get Kingfisher. Under tio år, fram till 2009, 
var Anders vd och koncernchef för IKEA.

Marie Ehrling
Styrelseledamot sedan 2012
Marie är styrelseordförande i Telia Sonera, 
vice ordförande i Nordea, ledamot i Secu-
ritas, Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka-
demin och Handelshögskolans Advisory 
Board. Mellan 2003-2006 var Marie vd för 
Telia Sonera Sverige. Vidare har Marie varit 
vice vd i SAS AB samt vd för SAS Scandina-
vian Airlines.

Antonia Ax:son Johnson 
Styrelseordförande 1982–2015, 
 styrelseledamot sedan 2015
Antonia är styrelseordförande i Axel Johnson 
Holding AB och i Axel och  Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse samt vice ordförande i 
Nordstjernan. Hon är ledamot av styrelsen 
i Axel Johnson Inc., AxFast och Axfood. 
Grundare och sty relseledamot i Axfounda-
tion. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse för Allmän nyttiga Ända-
mål, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakade-
mien med flera, samt hedersdoktor vid KTH. 

Alexandra Mörner 
Styrelseledamot sedan 2005
Alexandra har varit aktiv i styrelser inom 
Axel Johnson Gruppen sedan mitten av 
90-talet och var tidigare chef för Axstores 
Butikskedjor och dessförinnan Investment 
Manager på Novax. Idag är Alexandra arbe-
tande styrelseordförande i Axfoundation – 
Antonia Ax:son Johnson Foundation for 
Sustainable Development samt styrelse-
ledamot i Axel Johnson Inc. Hon är också 
medlem av kapitalförvaltningsbolaget 
 AltoCumulus investeringsråd, styrelse-
ordförande i Perlavita samt ledamot i 
Mistra Center for Sustainable Markets 
på Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Olofsson
Styrelseledamot sedan 2013
Lars är styrelseordförande i TCC, vice 
 ord förande i Axfood, ledamot i Bata shoes 
och Compass LTD, Senior Advisor till SICPA 
SA samt medlem i International Business 
Council of World Economic Forum. Tidigare 
var Lars vd och ordförande i den franska 
livsmedelskedjan Carrefour och vvd i 
 Nestlékoncernen.

Marcus Storch
Styrelseledamot sedan 1997
Marcus är ledamot av styrelsen i Öresund 
samt Kungliga Vetenskapsakademien och 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 
Marcus var tidigare ordförande i Nobel-
stiftelsen och vd och koncernchef i AGA.

Ledamöter utsedda av  
arbetstagarorganisationer:

Mats Holgersson
Styrelseledamot sedan 2013
Mats är anställd i Martin & Servera och 
arbetstagarrepresentant för Unionen.

Lilian Mårelius
Styrelseledamot sedan 2011
Lilian är anställd i Åhléns och arbetstagar-
representant för Handelsanställdas förbund.

Rasmus Tallén
Styrelseledamot sedan 2000
Rasmus är anställd i Martin & Servera 
och arbetstagarrepresentant för Handels-
anställdas förbund.
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Pia Anderberg 
Direktör HR och  
organisationsutveckling
Pia tillträdde i augusti 2014 som 
direktör för HR och Förnyelse 
på Axel Johnson. Hon har tidi-
gare varit vd och delägare i 
Samsari samt partner och del-
ägare av Novare Human Capital. 
Pia började sin karriär på BTS 
Group där hon under 14 år var 
verksam i olika roller, senast 
som Global partner och 
 ans varig BTS Europa. Pia är 
 civilekonom från Uppsala 
 universitet. 
Styrelseuppdrag:  
Styrelse ordförande i Mitt Liv 
samt  styrelseledamot i Axstores, 
 Åhléns, Novax, EMG Group, 
Hyper Island och Samsari.

Johan Fant
CFO
Johan började på Axel Johnson 
2011. Tidigare var Johan CFO på 
Boliden och dessförinnan har 
han bland annat arbetat som 
Senior Vice President och Group 
Treasurer på Electrolux, Corpo-
rate Controller på Ericsson och 
som CFO på Assa Abloy. Johan 
är civilekonom från Handels-
högskolan i Stockholm.
Styrelseuppdrag:  
Ledamot av styrelsen i Axel 
Johnson Inter national, Axstores, 
Åhléns,  Martin & Servera och 
Dustin.

Mia Brunell Livfors 
Vd och  koncernchef
Mia tillträdde som vd för Axel 
Johnson 2015 och var dessför-
innan rådgivare och styrelse-
ledamot i bolaget. Dessförinnan 
var Mia verksam inom Kinnevik 
i 22 år varav de senaste åtta 
åren som vd för Investment AB 
 Kinnevik. Mia studerade på 
 Ekonomlinjen vid Stockholms 
Universitet. 
Styrelseuppdrag:  
Styrelse ordförande i Axstores, 
styrelseledamot i Martin &  
Servera, Axel Johnson Interna-
tional, Åhléns, Kicks, Stena AB 
och Efva Attling Stockholm AB,  
samt styrelseledamot och 
 ordförande i Axfood och 
 föreslagen styrelseledamot 
i Mekonomen Group.

Paul Schrotti 
Vice vd
Paul började på Axel Johnson 
2010. Han var tidigare partner 
på riskkapitalbolaget EQT och 
dessförinnan verksam i olika 
positioner på KPMG, Electrolux 
och Ikea. Paul är jurist från 
 Uppsala  universitet och Univer-
sity of Minnesota Law School. 
Styrelseuppdrag:  
Styrelse ordförande i Axel  
Johnson  International och 
Novax.
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ÅRETS 
RESULTAT
2 165 MKR



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr 2015 2014
Nettoomsättning 69 551 66 528
Kostnad för sålda varor –56 600 –54 241
Bruttoresultat 12 951 12 287

Försäljningskostnader –7 793 –7 531
Administrationskostnader –3 515 –3 227
Andelar i intresseföretags resultat 33 –67
Övriga rörelseintäkter 633 630
Övriga rörelsekostnader –31 –30
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2 278 2 062
Jämförelsestörande poster –101 361
Rörelseresultat 2 177 2 423

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar –15 3
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 54 96
Räntekostnader och liknande resultatposter –51 –97
Resultat före skatt 2 165 2 425

Skatt på årets resultat –598 –571
Årets resultat 1 567 1 854

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 795 1 189
Minoritetsintresse 772 665

Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar som ingår i resultatet 2015

Goodwill
Övriga 

 immateriella Materiella
Intresse- 

företag Summa
Kostnad för såld vara –136 –148 –555 –839
Försäljningskostnader –142 –10 –217 –369
Administrationskostnader –17 –63 –105 –185
Andelar i intresseföretags resultat –195 –195

–295 –221 –877 –195 –1 588

Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar som ingår i resultatet 2014

Goodwill
Övriga 

 immateriella Materiella
Intresse- 

företag Summa
Kostnad för såld vara –121 –185 –536 –842
Försäljningskostnader –132 –9 –225 –366
Administrationskostnader –17 –42 –109 –168
Andelar i intresseföretags resultat –198 –198

–270 –236 –870 –198 –1 574
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i mkr 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 327 1 469
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 155 1 125
Materiella anläggningstillgångar 3 047 2 937
Andelar i intresseföretag 1 452 591
Andra långfristiga värdepappersinnehav 362 73
Uppskjutna skattefordringar 134 99
Övriga finansiella anläggningstillgångar 120 84
Summa anläggningstillgångar 7 597 6 378

Omsättningstillgångar
Varulager m m 5 535 5 562
Kundfordringar 3 244 3 172
Kortfristiga fordringar 2 316 2 288
Kortfristiga placeringar 1 593 3 052
Kassa och bank 2 936 1 926
Summa omsättningstillgångar 15 624 16 000
SUMMA TILLGÅNGAR 23 221 22 378

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 9 267 9 110
Minoritetsintresse 1 900 1 665
Summa eget kapital 11 167 10 775

Långfristiga räntebärande 1 381 1 735
Uppskjutna skatteskulder 729 637
Övriga räntefria långfristiga skulder 112 75
Summa långfristiga skulder 2 222 2 447

Kortfristiga räntebärandeskulder 538 270
Leverantörsskulder 4 958 4 757
Övriga kortfristiga räntefria skulder 4 336 4 129
Summa kortfristiga skulder 9 832 9 156
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 221 22 378

Summa ställda säkerheter 456 686
Summa ansvarsförbindelser 181 164
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mkr 2015-12-31 2014-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 165 2 425
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 1 404 1 136

3 569 3 561

Betald skatt –435 –392
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före  förändringar av rörelsekapital 3 134 3 169

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring varulager –8 –445
Förändring rörelsefordringar –112 –118
Förändring rörelseskulder 449 609
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 463 3 215

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag –200 –466
Avyttring av dotterföretag 32 426
Förändring immateriella anläggningstillgångar –252 –242
Förändring materiella anläggningstillgångar –967 –816
Förändring finansiella tillgångar –1 308 –56
Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 695 –1 154

Finansieringsverksamheten
Förändring låneskulder –44 61
Förvärv av minoritetsandel –219
Utbetald utdelning –893 –597
Lämnade koncernbidrag –49 –160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 205 –696

Årets kassaflöde –437 1 365
Likvida medel vid årets början 4 977 3 588
Kursdifferens i likvida medel –11 24
Likvida medel vid årets slut 4 529 4 977
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Andra generationen: Industrialisten 
1910–1958 Axel Johnson, även  
kallad Generalkonsuln,  expanderade 
koncernen kraftigt.

Första generationen: Grundaren 
1873–1910 Axel Johnson lade grunden 
och affären kretsade kring export av 
järn och import av kol. 
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AXEL JOHNSONS HISTORIA I KORTHET  1873 – 2015

1873. Axel Johnson grundas
Sadelmakarsonen och handelsbokhål-
laren Axel Johnson grundar A. Johnson 
& Co, en agentur- och kommissionsaffär 
på Lilla Nygatan i Stockholm. 

1883. Räddar Avesta jernverk
Avesta Jernverk i kris. Vid rekonstruk-
tionen 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. Generalkonsuln 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 Skandina-
viens 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 omstruktureras. 
 Affärssamverkan mellan Nordstjernan 
och A. Johnson & Co minskar suc-
cessivt. 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.

1990. ”Det goda företaget”  
Antonia instiftar begreppet med fokus 
på kvalitet, miljö och hälsa. 
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1993. Stiftelse för miljö och utveckling
Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för 
Miljö och Utveckling bildas. 

1999. Investerar i tillväxtföretag
Novax bildas och blir plattformen för 
 investeringar i tillväxtföretag som 
Filippa K, RCO, Academic Work och 
ApoEx.

2000. Axfood tar form
Axfood bildas genom sammanslag-
ningar av Hemköpskedjan, Dagab och 
D-gruppen. Willys expansion startar 
och blir en rikstäckande kedja.

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

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

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. 

2013. Mångfaldsprogrammet  
Axelerate initieras
Satsningen ska öka mångfalden i 
ledande positioner inom hela Axel 
Johnson-koncernen.

2015. Caroline Berg blir ordförande
Caroline Berg, femte generationen, tar 
över ordförandeklubban i Axel Johnson. 
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Tredje generationen: Internationalisten 
1958–1982 Axel Johnson, även kallad 
 Bergsingenjören, omvandlade A. Johnson 
& Co till ett internationellt handelsföretag.

AXEL JOHNSONS HISTORIA I KORTHET  1873 – 2015

Femte generationen: 
Caroline Berg blir 
ordförande 2015

2015

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

Axfoundation
En fristående icke-vinst-
drivande verksamhet som 
arbetar konkret och praktiskt 
för ett mer miljömässigt och 
socialt hållbart samhälle. 
www.axfoundation.se

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 6 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.

Dustin
En av Nordens ledande åter-
försäljare av IT-produkter med 
tillhörande tjänster. Noterat på 
Stockholmsbörsen.

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

Mekonomen Group
Nordens ledande bildelskedja 
med cirka 350 butiker och över 
2 100 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
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Axel Johnson
Box 26008 (Villagatan 6), 100 41 Stockholm

Tel: 08-701 61 00 
www.axeljohnson.se
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