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Ägarord

et är mycket i det offentliga 
meningsutbytet 2009 som jag 
känner igen. Kapitalismens 
ifrågasättande och en debatt om 

företagens samhällsansvar. Dessa frågor har 
följt och förföljt mig under mina mer än 30 
år som familjeföretagare. Under det tidiga 
80-talet sökte jag ofta goda råd i bevarade 
brev från tidigare generationer. I ett brev 
från den 16 mars 1876, blott tre år efter att 
han grundat firman och handelshuset 
A Johnson & Co, skrev min farfarsfar Axel 
Johnson: ”Orsaken (till att jag inte hinner 
med förströelser) ligger deri att sedan 
jag fick egen affär att intressera mig för, 
koncentrerar sig hela min menniska om-
kring denna verksamhet, och jag kan icke 
förneka att det roar mig obeskrifligt, jag 
medgifver gerna att man blifver materialist 
(hvilket dock förr icke var min sak) och till 
och med egoist, när man gör sin verk-
samhet till föremål framför annat lifvets 
behag.” Brevet förmedlar en lust att bygga 
och utveckla affärer och att i valet att bli 
sin egen också välja en självständighet och 
en uppslukande livsstil. En stark prägling i 
följande generationer.  

Ett uttalande från min farfar, det tidiga 
1900-talets store industrialist, lyder: ”Visst 
tjänar jag pengar på mina företag, men 
hur mycket jag än skulle vilja anstränga 

mig, kan jag inte äta och dricka upp allt 
jag förtjänar. Jag har en princip: Allt som 
jag får över – och det är ganska mycket – 
lägger jag ner i näringslivet. Konservativ är 
jag inte. Det ligger inte för mitt kynne. Jag 
vill ständigt bryta nya vägar för företagsam-
heten.” Och han tillägger: ”Mitt främsta 
intresse i dag är att staten inte skall hindra 
mig att göra mitt bästa.” Igen fann jag 
budskapet om skapandets lust, behovet av 
självständighet och ett livsval. 

Under år av förändringar av affärsinrikt-
ning har jag ofta haft anledning att reflek-
tera över dessa tidiga generationers sätt att 
tänka och känna inför affärer. Jag har känt 
igen mina egna drivkrafter. I goda tider och 
i dåliga, i framgångens rus och motgångens 
fara har kulturen och identiteten varit 
tongivande.

Axel Johnson är ett företag som, under 
de senaste tjugo åren, återigen omvandlats 
i grunden. Handel, i bred bemärkelse, är 
vårt fokus men nu närmare slutkonsument 
än någonsin. Varje dag möter vi, i våra 
verksamheter, över en miljon kunder som 
granskar våra produkter, bedömer kvalitet 
och prisvärdhet, iakttar, ställer krav på ser-
vice, ifrågasätter hållbarhet, miljö och det 
”sociala innehållet”. Som goda företagare 
avkrävs vi genomtänkta och pålitliga erbju-
danden utan fusk, genvägar eller avvägar. 

Vi skall kunna stå för våra produkter och 
känna för dem med hjärtat. Vi måste vara 
övertygade.

I en tid av finansiell och massmedial ut-
satthet som vår, då det privata ägandet och 
familjeföretagen alltför enkelt ifrågasätts 
eller sätts på undantag är det långsik-
tiga, uthålliga och idédrivna företagandet 
viktigare än någonsin. Ett ledarskap med 
patos. Företagens alla människor och deras 
dagliga arbete och insatser med ett enga-
gemang utöver det enklaste, förväntade. 
En av våra största, svenska poeter, Gunnar 
Ekelöf, skrev i dikten ”Att se sig själv”:

Att vara social i hjärtat
ni andra som är sociala i huvudet!
– Och hjärtat är inte en känsla för ögonblicket
men det som varar.
Hjärtat är inte en konjunktur. 

Med ett år av skiftande sand och oberäk-
nelighet bakom oss fortsätter vi att tro på fö-
retagskultur som framgångsfaktor. Vi tror på 
uthållighet. Vi vet att identiteten säkerstäl-
ler att våra företag har det ”hjärta” och den 
förnyelsekraft som förebådar goda affärer.

       Antonia Ax:son Johnson

Antonia Ax:son Johnson ser sitt företagande ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. 

D

I en tid av finansiell 
utsatthet är 
familjeföretagandet 
viktigare än någonsin”
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Omsättning 
Axel Johnson-koncernens  
konsoliderade omsättning uppgick till 
20 073 mkr (19 881).  
Omsättningen i delägda Axfood och 
Mekonomen uppgick till 32 378 mkr 
(31 663) respektive 3 129 mkr  
(2 646). 

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till  
914 mkr (993) och resultat efter  
finansnetto uppgick till 916 mkr (909). 

Finansiell ställning 
Axel Johnson-koncernens finansiella 
ställning är fortsatt stark. Det synliga 
egna kapitalet ökade till 6 258 mkr  
(5 894). De likvida medlen uppgick vid 
årsskiftet till 2 869 mkr (2 569) och 
nettokassan uppgick till 2 303 mkr. 

2009  
i korthet
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Summerar jag 2009 har vi fokuserat på att 
agera snabbt, samtidigt som vi har varit 
uthålliga och konsekventa i vad vi tror är 
långsiktigt rätt. Vår energi har gått till det 

vi kan påverka i våra verksamheter, snarare än 
att invänta utfallet av konjunkturen. Inte minst i 
osäkra tider är det en styrka att tillhöra ett stabilt 
familjeföretag, det skapar arbetsro och möjlighe-
ten att växa i motvind. Vi har framgångsrikt lagt 
kraft på att utvecklas bättre än våra konkurrenter 
och att ta marknadsandelar.

 Ambitionsnivån i våra verksamheter har varit 
hög. Fem av sju koncernbolag har utvecklats 
bättre än föregående år och de allra flesta bolag 
presterar bättre än konkurrenterna. Detta är ett 
kvitto på att vi har kapacitet att växa i en svag 
marknad utan att göra avkall på vare sig lönsam-
het eller service till våra kunder.

Servera har tack vare aggressiv nykundstag-
ning och god tillväxt hos befintliga kunder, ökat 
sin försäljning med sju procent på en minskande 
marknad. Mekonomen har ökat sin försäljning 
med nära 20 procent och satsningen på Mekono-
mens Mega- och Mediumenheter har utvecklats 
över förväntan. Åhlénsgruppen har ökat sina 
marknadsandelar på modemarknaden och i 
december öppnades det första Åhléns-apoteket i 
varuhuset vid Skanstull i Stockholm. Lanseringen 
av en ny strategi för Kicks har resulterat i god 
försäljningsökning och resultat.

Det koncernbolag som har drabbats hårdast av 
konjunkturnedgången är Axel Johnson Internatio-
nal. Tack vare handlingskraft och snabb reaktions-

förmåga har vi trots kraftigt minskad orderingång 
presterat ett godkänt resultat. Axfood levererade 
ett bättre resultat än föregående år. Omsättnings- 
och resultatutvecklingen har varit stabil inom 
Willys, och Dagab har fortsatt hög effektivitet och 
servicegrad. God kostnadskontroll och strukturåt-
gärder har börjat ge resultat i Hemköp.

Svensk BevakningsTjänst har fördubblat resul-
tatet jämfört med föregående år drivet av såväl 
omsättningsökning som goda marginaler. Novax 
har under året gjort en bra affär i WeSC genom 
att sälja delar av innehavet.

Inför 2010 har vi alla förutsättningar att 
fortsätta växa och framgångsrikt utveckla våra 
affärer. Med ledande verksamheter, en stark 
balansräkning, men viktigast av allt kunniga och 
engagerade medarbetare, skall vi kapitalisera 
på de marknadsandelar vi tagit under 2009 och 
utöka försprånget mot våra konkurrenter. 

Vi lovar att göra allt för att överträffa våra kun-
ders förväntningar. Kundernas förtroende är vår 
utmaning och drivkraft. 

Vår styrka ligger inte i vad vi gör utan hur vi 
gör det – hur vi väljer att bygga våra verksamhe-
ter, hur vi utvecklar våra affärer och hur vi tar 
vara på nya idéer och omvandlar dem till attrak-
tiva kunderbjudanden.

Det är det som gjort oss ännu mer konkurrens-
kraftiga under 2009 och det är det som kommer 
att avgöra hur vi lyckas under 2010!

  
    Fredrik Persson

Vi har framgångsrikt 
lagt kraft på att 
utvecklas bättre än 
våra konkurrenter”

Fredrik Persson ser styrkan i familjeföretagets uthållighet 
för att skapa lönsam tillväxt även under ett pressat år som 2009.

Vd-ord,,
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Det här är 
Axel Johnson
Axel Johnson  
International
Teknikhandelskoncern  
med fokus på industri-  
och konsumentprodukter  
i Europa.

Forankra
AxFlow
AxIndustries
AxImage

Mekonomen (29%*)

Skandinaviens ledande  
bildelskedja, noterad på  
Stockholmsbörsen.

Mekonomen Sverige
Mekonomen Norge
Mekonomen Danmark
Mekonomen Grossist
Mekonomen Fleet

Servera
Ledande grossist och  
specialist inom  
restaurang och storkök.

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

Axfood (ca 46%*)

Ett av Nordens  
största börsnoterade  
bolag inom  
dagligvaruhandel.

Hemköp
Willys
PrisXtra 
Dagab
Axfood Närlivs

Novax
Utvecklar och  
investerar  
i tillväxtföretag.

DesignTorget (100%*)
Filippa K (55%*)
Himla (33%*)
WeSC (11%*)

Åhlénsgruppen

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

Åhléns
Kicks
Lagerhaus
Åhléns Norge

Svensk  
Bevaknings- 
Tjänst

Erbjuder kompletta  
säkerhetslösningar  
för företag och  
privatpersoner.

Bevakning
Parkering
Larm
Skydd & Analys
Utbildning

8

*Siffror inom parentes anger del av aktiekapital.



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

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

Stark  
tradition
Axel Johnson grundades 
1873. Med handel som bas 
har koncernen bytt form och 
skepnad många gånger. Den 
röda tråden har hela tiden 
varit viljan och drivkraften 
att förändras i kombination 
med att vi byggt och utvecklat 
hållbara affärer långsiktigt, 
över tid. Det har krävts ett 
stort mått av mod och en god 
förmåga att söka nya idéer och 
omvandla dem till attraktiva 
erbjudanden för kunderna.  
Det är en företagstradition vi 
bygger vidare på.
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Vår riktning 
framåt

Axel Johnsons uppgift är att både 
utmana och stödja koncernens bolag 
att skapa resultat och ökade värden 
på kort och lång sikt. Vi sätter ambi-
tiösa och tydliga mål för koncernens 
verksamheter och förväntar oss 
höga prestationer. Vår organisation 
är decentraliserad och vi arbetar 
med korta beslutsvägar och med en 
stor närhet till bolagen. Inom Axel 
Johnson strävar vi efter att skapa en 
stimulerande och resultatinriktad 
miljö, där både människor och företag 
kan utvecklas och växa.

Inom Axel Johnson-koncernen har vi 
ett långsiktigt perspektiv när vi bygger 
och utvecklar affärer. Det innebär att 
våra bolag har goda förutsättningar att 
växa över tid. Grunden för vår framgång 
ligger i en lönsam organisk tillväxt. Vi 
investerar i våra befintliga verksamheter 
och arbetar ständigt med att utveckla 
våra kunderbjudanden. Målet är att alla 
koncernbolag ska överträffa sina konkur-
renter – såväl i lönsamhet som i tillväxt.  

En stor del av vår framtida tillväxt 
kommer att ske i affärsområden som inte 
finns i koncernen i dag. Vi arbetar därför 
kontinuerligt med att identifiera och ut-
veckla nya verksamheter i våra befintliga 
bolag. Nya verksamheter kan exempel-
vis vara utvecklingen av nya koncept, 
nya produkt- och tjänsterbjudanden 
till befintliga kunder, expansion på nya 
marknader eller företagsförvärv.  

Förvärv är en grundläggande del av vår 
strategi. Sedan år 2000 har vi förvärvat 
över 60 bolag inom koncernen. De för-
värv som görs är antingen tilläggsförvärv 
i koncernbolagen, förvärv av nya kon-
cernbolag, strukturaffärer eller tillväxt-
investeringar som görs genom Novax. 
När vi på Axel Johnson utvärderar nya 
koncernbolag letar vi efter företag som 
uppfyller ett antal nyckelkriterier.  

Vi investerar i bolag inom handel och 
tjänster som har Norden som bas. Att ha 
en stark marknadsposition, möjlighet att 
expandera och generera starka kassa-
flöden är viktigt för oss. Vi strävar alltid 
efter en tydlig ägarposition för att aktivt 
kunna påverka och utveckla verksam-
heten. 

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

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

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

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

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

Våra  
värderingar

Ledarskap Hållbart  
företagande

Vi har stort förtroende för våra 
medarbetare. Det är hos dem 
kunskapen, kompetenserna 
och idéerna finns, som för våra 
verksamheter framåt. En av våra 
viktiga uppgifter är att attrahera, 
rekrytera och utveckla de bästa 
medarbetarna och ledarna till 
våra organisationer, ledningsgrup-
per och styrelser. Kompetens- 
och ledarutveckling är en viktig 
del av arbetet i att skapa tillväxt 
och goda resultat i våra verk-
samheter. Under 2009 startade 
vi AXIOM, ett nytt ledarskaps-
program för unga och nya chefer 
inom Axel Johnson-koncernen. 

Axel Johnson vill bidra positivt till det 
samhälle där vi verkar. Redan i slutet 
av 1980-talet väckte vi debatten kring 
företagens samhällsansvar. I dag är 
vi inte ensamma om uppfattningen 
att vi måste växa hållbart om vi vill 
vara konkurrenskraftiga i framtiden. 
Vårt arbete med hållbart företagande 
är därför en integrerad del av hur vi 
bygger lönsamma affärer och hur vi 
utvecklar attraktiva kunderbjudanden. 
Vi ställer höga och tydliga krav på våra 
koncernbolag vad gäller miljö, sociala 
och affärsetiska frågor. Vi kan inte göra 
allt, men vi kan bidra – och vi kan hela 
tiden bli bättre.
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render finns precis överallt, berättar Karin 
Ward. Vi lyssnar exempelvis på ett antal 
trendanalytiker i början av säsongen. 
Gärna från olika delar av världen för att 

få bredd.
Ett av de tyngsta namnen inom designvärlden är 

Li Edelkoort, som får hela modebranschens öron att 
spetsas när hon håller sina trendseminarier. Nyligen 
sa hon att vatten kommer att bli en stor inspira-
tionskälla. I modevärlden översätts den profetian 
exempelvis till draperingar och färgen blå, fiskfjäll 
blir till blanka paljetter.

En annan källa som ligger till grund för trendana-
lyser är information om kundernas faktiska köp. Här 
har Karin Ward och Louise Guthe en unik kunskaps-
bank att ösa ur.

– Genom vår kundklubb får vi information om 
våra kunder och vad de vill ha. Det hjälper oss att 
tolka trender och omsätta dem i kommande kollek- 
tioner.

Vad blir då nästa stora modetrend – antikonsum-
tion, ekomode eller glamour som en motreaktion till 
lågkonjunkturen?

Både och är svaret från Louise Guthe och Karin 
Ward. Vi kommer att få se mer festdetaljer i vardags-
klädseln och en utveckling av ekomodet. Antikon-
sumtionstrenden har också varit aktuell, men Louise 
Guthe tror inte på att den kommer slå hos bredare 
konsumentgrupper.

– Den ekologiska trenden snurrar vidare. Men i 
framtiden vill konsumenterna inte ha all information 
om produkten utan de vill känna att varumärket är 
säkert och att butiken är trygg att handla i. Jag tror 

på det goda företaget, säger Louise Guthe. 
Ämnet hållbarhet har precis som i många andra 

branscher diskuterats starkt inom modevärlden.  
Mathilda Tham, adjungerad professor i mode vid 
Beckmans Designhögskola och föreläsare och 
forskare i design och hållbarhet vid Goldsmiths Uni-
versity of London, arbetar med framtidsstudier inom 
mode. Hon menar att hållbarhet inte är en trend 
utan ett tema som har kommit för att stanna inom 
modebranschen.

– Däremot kan det ta sig olika uttryck, som kan 
bli trender. Företag blir allt bättre på att kommuni-
cera hur kläderna är tillverkade och vilka effekter 
de har på miljö och människor, förutspår Mathilda 
Tham. 

Från att ha varit en fråga som mest berört själva 
produktionen av fibrer och plagg, börjar designern 
i dag också att få en viktig roll i hållbarhetsarbetet 
och kommer att behöva ta hänsyn till längre tids- 
perspektiv, menar hon. 

Företagen börjar också ta ansvar för livscykelfaser 
som tidigare betraktades som utanför deras kon-
troll, exempelvis med uppmaningar om att tvätta 
kläderna i 30 grader för att spara energi.

– En del av framtidens modeutbud kommer att 
bli i form av tjänster – omstyling, reparation och 
hyrplagg. Vi kommer också att se en utveckling av 
en mer nischad form av secondhandmode. Status i 
framtiden blir att göra smarta val och att välja bort 
lika mycket som att välja, säger Mathilda Tham.

– Givetvis kommer vi att fokusera ännu mer på att 
hjälpa våra kunder att göra smarta miljöval, säger 
Karin Ward. ■

Upplevelser – det räcker 
inte bara med varan, buti-
kens miljö och hur varan är 
förpackad är lika viktigt.

Fest – mera paljetter och 
lyx i vardagsklädseln.

Blått – 2010 års färg med 
inspiration från hav och 
vatten.

Trading up, Trading down 
– att välja bort märkesvaror 
men förbli snobb inom ett 
favoritområde.

Smycken och accessoarer 
– vi går från minimalism till 
större och mer framträ-
dande smycken.

Trend Mode

Karin Ward och Louise Guthe har stor erfarenhet av modebranschen.  
Som design- respektive modechef på Åhlénsgruppens inköpsavdelning kan de  
påverka konsumentens val. Men hur hittar de själva rätt bland trenderna?

T

Framtidens 
modekonsumenter 
är noga med varifrån 
kläderna kommer”

,,
modetrender 
på gång
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Trend Mat

n del tror att hypen kring kockar och mat 
ska försvinna, men då brukar jag jämföra 
med sport. Jag tror att det kommer att 
bli lika naturligt med mat som med sport 

i media – och intresset är här för att stanna, säger 
Hanna Halpern, vd på Restaurangakademien och 
general för tävlingen Årets kock.

Det stora intresset för mat kan förklaras med 
bristen på tid enligt Hanna Halpern. Trender upp-
kommer ofta på grund av något vi saknat. Under 
efterkrigstiden på 1950-talet önskade sig folk exem-
pelvis materiella saker – i dagens samhälle är det tid 
vi längtar efter. Att kunna umgås med släkt, vänner 
och bekanta runt måltiden uppfyller både ett behov 
av avkoppling och gemenskap.

En kock som också tror på äkthet och mindre 
stress när det gäller framtidens mattrender  är 
Stefan Eriksson, Årets kock 2005. Tillsammans med 
sin fru Anette driver Stefan en kreativ matverkstad 
i centrala Stockholm, som erbjuder kurser, semi-
narier och festmiddagar. Stefan och Anette har en 
passion för närproducerade råvaror och har egen 
grönsaksodling. På väggen i matsalen hänger bilder 
av svensk flora. 

– Det här inspirerar mig, säger Stefan och pekar 
på bilderna. Jag tror att framtidstänket är att jobba 
mer med grönsaker och baljväxter och mindre 
med kött, fisk och fågel, speciellt med tanke på hur 
mycket mer energi det går åt till att producera ett 
kilo kött jämfört med för att få fram ett kilo bönor.

Stefan Eriksson är intresserad av miljöfrågor som 
energiåtgång och råvarubrist.

– Men jag tycker inte vi kan lägga det ansvaret på 
konsumenterna. Det är beslutsfattare i matvaruhan-
deln och vi som jobbar med att sälja mat i alla led 
som måste ta vårt ansvar, säger Stefan Eriksson.

Han tror att de flesta, liksom han själv, längtat 
efter det genuina och äkta. Han nämner den stora 
bak- och brödboomen under de senaste åren som ett 
exempel på en back-to-basic trend. 

– Det moderna stressiga livet är ju inte helt natur-
ligt egentligen. Det alla sinnen mår bra och stimule-
ras av, som doften av nygräddat bröd, att få gå och 
påta i jorden och att se ett frö växa till en morot, det 
tror jag på.

Inspirationen till sina tankar om rena smaker och 
lätt tillagade grönsaker har Stefan Eriksson fått från 
sina nordiska grannar. Kockarna i Danmark har varit 
tidiga med det ekologiska perspektivet menar han 
och nämner Erwin Lauterbach och restaurang Noma 
i Köpenhamn som föregångare inom utvecklingen av 
rena nordiska smaker och raffinerade grönsaks- 
rätter.

I framtiden kommer det att diskuteras mer hur 
livsmedel ska tillagas, tror Stefan Eriksson.

– Ska grönsakerna serveras råa, varsamt ångade 
eller tillagas på låga temperaturer för att uppnå det 
sundaste alternativet och den bästa smaken? Vi 
borde överhuvudtaget diskutera maten mer, menar 
han. ■

Äkta produkter (smör och 
inte margarin, socker och 
inte sockersubstitut).

Lokala bönder och 
svenska smaker.

Quick serve men inte 
fast food. Maten ska vara 
vällagad.

Tid för paus; bryggkaffe 
på nymalda bönor med 
mjölk och inte latte.

Axel Johnson-ägda bolaget 
Servera samarbetar med 
Föreningen Årets kock i 
syfte att stödja branschens 
utveckling och svensk 
gastronomi. Samarbetet 
med bland andra kocken 
Stefan Eriksson, Årets kock 
2005, är ett sätt för med-
arbetare och kunder att få 
inspiration och kunskap om 
kommande trender.

Dagens mattrend är i mångt och mycket en motreaktion mot stress,  
tillsatser och produktion som skadar naturen. I stället längtar vi efter  
mat vi kan äta med gott samvete. Det tror Årets kock-generalen Hanna Halpern 
och kocken Stefan Eriksson.

E

Alla sinnen mår bra av 
doften av nygräddat 
bröd, att få gå och påta 
i jorden och se ett frö 
växa till en morot”

,,
matrender
4
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er spårbunden trafik och alterna-
tiva transportlösningar för att möta 
framtidens tuffa klimatmål – det är ett 
framtidsscenario som Marcus Larsson 

liksom många andra skriver under på. Men han tror 
definitivt att bilen kommer att överleva parallellt 
med dessa.

– Den är ett oöverträffat kommunikationsmedel 
med en flexibilitet många människor behöver för 
att få ihop sitt livspussel. Inte minst för barnfamil-
jer med transporter mellan jobb, dagis, skola och 
köpcentrum.

Däremot ser han många förändringar – både tek-
niskt och konceptuellt – som kommer att prägla de 
kommande decennierna. Sedan början av 1990-talet 
har biltillverkarna från år till år tvingats bygga allt 
bränslesnålare bilar, mycket tack vare press från 
politiskt håll.

Marcus Larsson nämner också en milstolpe från 
slutet av 1990-talet som har långtgående verkningar:

– Då utvecklades dieselmotorerna till en helt 
annan nivå än tidigare – mer miljövänliga, med 
högre prestanda och med betydligt lägre bränsle- 
förbrukning. Den trenden har fortsatt och nu finns 
det uppgifter om en kommande dieselbil som ska dra 
0,2 liter milen.

Marcus Larsson poängterar att det finns starka 
ekonomiska intressen i att behålla förbrännings- 
motorn. Alternativa drivmedel har haft svårt att slå 
igenom, men i dag finns ändå ett flertal hybridbilar 
som kombinerar el och bensin eller el och diesel – 
även den rena elbilen har tagit ett rejält kliv framåt.

– Utmaningen hittills har varit aktionsradien, men 
nu finns det alternativ som klarar 20 mil på en ladd-
ning. Det gör att elbilarna definitivt kommer att öka 
i storstadsområdena. Batteritekniken utvecklas hela 
tiden. Nu satsar många på litiumjonbatterier som är 

snabba att ladda upp. Det ska räcka med ett par tim-
mar för att få det fulladdat, säger Marcus Larsson.

Med ökande volymer kan priserna pressas och då 
blir steget till elbil enklare att ta för den miljömed-
vetne konsumenten. 

En annan trend som har såväl ekonomiska som 
miljömässiga drivkrafter är att det startas allt fler 
bilpooler i tätbebyggda områden med få och dyra 
parkeringsplatser.

– Synen på bilägandet håller på att förändras.  
I stället för att var och en har en bil som står nere 
på gatan och kostar pengar, går ett grannskap ihop 
och köper bil. Man äger den inte själv, utan betalar 
efter nyttjandegraden – köper mil i stället för bil helt 
enkelt, säger Marcus Larsson.

Han tror att olika typer av fullserviceleasing kom-
mer att öka i framtiden. På det sättet garanteras att 
man hela tiden förnyar och förbättrar vagnparken 
med den senaste tekniken. Men även om det i allt 
högre grad kommer att handla om att köpa en trans-
portlösning snarare än en produkt, menar Marcus 
Larsson att bilen som statussymbol kommer att 
finnas kvar.

– Bilen är fortfarande världens största industri- 
näring, och den är kopplad till väldigt mycket emo-
tion och passion. Titta bara på motorsporten som är 
enormt stor globalt sett. En enskild Formel 1-tävling 
nere i Tyskland kan locka hundratusentals åskådare. 

På det privata planet återspeglas det stora bilin-
tresset i att många fortfarande har väldigt starka pre-
ferenser när det gäller varumärken. Detta påverkar 
förstås marknaden oavsett vilka ägandeformer som 
kommer att dominera i framtiden.

– Även om man bygger en bilpool tillsammans 
med sina grannar kommer det säkert att finnas 
starka synpunkter på vilka bilar som ska ingå i vagn-
parken, konstaterar Marcus Larsson. ■

Om 25 år har elbilen slagit igenom rejält. Men också själva bilägandet förändras 
– det kommer att bli allt vanligare att både åka och äga bil tillsammans. Det tror 
Marcus Larsson, chef för marknad och varuförsörjning på Mekonomen. 

En ny bil – om än med  
traditionell förbrännings-
motor – släpper generellt 
sett ut mindre skadliga 
ämnen än en gammal,  
eftersom tekniken hela tiden 
förfinas. Men även den som 
behåller sin nuvarande bil av 
någorlunda modernt snitt 
kan göra mycket för att 
minska miljöbelastningen. 

Regelbunden service  
genom att byta olja, kon-
trollera motor, tändstift och 
liknande påverkar i hög 
grad hur mycket utsläpp 
bilen ger. Tillverkningen 
av en ny bil påverkar också 
miljön mycket, så att be-
hålla sin bil några år längre 
kan göra skillnad i miljö-
belastning. Mekonomens 
verkstäder har investerat i 
avgasmätningsutrustning 
för att mäta bilarnas emis-
sioner när de är inne på 
service. På det sättet får 
bilägarna hjälp att miljö-
optimera sina bilar.

Trend Bilism

M

Framtidens bilist  
kanske inte vill äga  
bilen själv utan betala 
efter nyttjandegraden”

,,
Långsiktig 
service
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orska Erling Haug är ett bolag med gam-
la anor. Sedan 1936 levererar de varor 
och tjänster till bland annat offshore- 
industrin, marin verksamhet och 

fiskeindustrin. Bolaget räknas i dag som en av 
marknadsledarna i Europa inom utrustning till off-
shorefartyg – storförbrukare av tjocka stållinor och 
riggmaterial i stora dimensioner. Etablerade längs 
hela norska kusten har de skapat sig ett välkänt 
namn, till stor del tack vare de goda kundrelatio-
nerna.

– Kommer en kund till oss som behöver hjälp att 
lösa ett problem så går vi inte hem förrän vi har 
hittat en lösning. Där är vi kompromisslösa. Kun-
den måste vara nöjd, det är av högsta prioritet för 
oss, säger Erling Haug, vd på företaget med samma 

namn och dessutom barnbarn till grundaren. 
Det är med kunderna i fokus som Erling Haug 

tillsammans med andra bolag inom Forankra- 
koncernen har gått ihop i samarbetet Certex Inter-
national Offshore Services. 

– Vårt mål är att kunna erbjuda våra offshore- 
kunder fullständiga leveranser av varor och tjänster 
i hela Nordsjöområdet och Norska havet, och på 
sikt också på andra platser. Samtidigt som samar-
betet innebär att vi själva får större kunder, säger 
Erling Haug.

Tanken är att bolagen som en del av Certex Inter- 
national Offshore Services ska kunna dra nytta av 
varandras resurser och expertis och komplettera 
varandra. Man ska inte behöva gå till någon utom-
stående leverantör för hjälp när det handlar om 

Erling Haug ingår i Axel Johnson International 
och är ett av Europas ledande bolag inom  
utrustning och tjänster till offshorefartyg.

Axel Johnson International
Nordsjöns bästa service

N

I den internationella offshoreindustrin måste man som leverantör vara både flexibel  
och innovativ. Det är två ledord för norska Erling Haug som är en del av företagsgruppen 
Forankra som ingår i Axel Johnson International.
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3 550
Fakta 
Axel Johnson International 
äger och utvecklar före-
tag inom teknikhandel. 
Verksamheten är inriktad 
på industri- och konsu-
mentprodukter och består 
av de fyra affärsområ-
dena AxFlow, AxImage, 
AxIndustries och Forankra. 
AxFlow är Europas största 
distributör av flödeshante-
ring. AxImage är leveran-
tör av foto, grafisk och  
medicinsk utrustning samt 
generalagent för Fujifilm i 
Sverige och Norge. AxIn-
dustries utvecklar och säl-
jer komponenter, system 
och lösningar för nordisk 
och baltisk industri med 
fokus på tunga fordon, 
kullager och transmission. 
Forankra är distributör av 
lyft- och lastsäkringspro-
dukter. Koncernen Axel 
Johnson International har 
bolag i ett tjugotal euro-
peiska länder.

Kompromisslöst nöjda 
kunder är Erling Haugs 
ledstjärna.

lyftutrustning, stållinor, förankring och säkerhets-
utrustning. En oljerigg är mobil och flyttas runt. Då 
ska service och material kunna erbjudas från ett 
och samma håll, som ett helhetskoncept. 

För företaget, som sysselsätter nittio personer 
och omsätter 340 miljoner norska kronor, sitter 
styrkan i medarbetarna. 

– Vi är alla dedikerade till det här och vår interna 
kultur speglas av att vi som jobbar här tycker att 
det är otroligt spännande. Egentligen är vi en grupp 
människor som snöat in på nautiska saker och 
offshore, skrattar Erling Haug. 

Men bakom hans uttalande finns mycket allvar. 
Företaget har med sin långa erfarenhet en förstå-
else för kunden och de behov som finns vid kusten. 
Det, tillsammans med en stabil och kompetent 

arbetsgrupp, gör att Erling Haug har en unik möjlig-
het att erbjuda kunden innovativa lösningar, vilket 
också alltid har varit en del av bolagets affärsidé. 

På Erling Haug förstår man dessutom vikten av 
säkerhet i de branscher de servar:

– Våra kunder verkar under stränga säker-
hetskontroller och regelverk i sina respektive 
branscher. Det är därför väldigt viktigt att vi har 
en kultur som förstår det och medarbetare som 
tar människors säkerhet på allvar. Utan en sådan 
inställning skulle vi inte ha något i den här bran-
schen att göra, avslutar han bestämt. ■

tons dragkraft klarar Erling Haugs 
kraftigaste förtöjningsvajer.
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Axel Johnson International

okus har under året lagts på 
att hantera minskad order-
ingång, vilket lett till att Axel 
Johnson Internationals resul-

tat och försäljningsutveckling står sig 
väl jämfört med konkurrenterna.

Koncernen har stärkt sin ställning 
inom offshore och vindkraft. Efterfrå-
gan på reservdelar och service är god. 
Det gynnar särskilt AxIndustries och 
AxFlow där eftermarknad står för 55 
respektive 35 procent av omsättningen.

Marknadsläget
Flertalet av de branscher inom vilka 
Axel Johnson Internationals viktigaste 
kunder finns – såsom transport- och 
fordonsindustrin, kemiindustrin samt 
stål- och metallindustrin – är hårt 
drabbade av lågkonjunkturen. Geogra-
fiska marknader som är mer drabbade 
än andra med kraftiga volymnedgång-
ar är Baltikum, Ryssland och östra 
Europa. Den norska marknaden har 
ökat, drivet av olja, offshore och sats-
ningar på infrastruktur. 

AxFlow
AxFlow har under året fokuserat på 
branscher som inte är så konjunktur-
känsliga och kosmetik och personal 
care är det segment som visat krafti-
gast tillväxt.

AxImage
AxImage har under året introducerat 
en ny generation produkter på mark-
naden för medicinteknisk utrustning. 
Inom Grafiska området har fokus legat 
på att öka marknadsandelen genom 
hög kvalitet och förbättrad service.

AxIndustries
AxIndustries har förändrat organisatio-
nen, från en produktorienterad till en 
mer marknadsorienterad organisation 
inom divisionerna Tunga Fordon och 
Kullager & Transmission.

Forankra
Forankra har under året satsat på 
offshore och energi för att motverka 
konjunkturnedgången i övriga segment. 
Effektiviseringsåtgärder och förbättrad 
service har stärkt Forankras marknads-
position. 

Inför 2010
En viss förbättring i den europeiska 
industrikonjunkturen kan komma att 
gynna koncernens bolag. Marknaden 
för reservdelar och service prioriteras 
då dessa områden visar stor tillväxt-
potential.

Minskad orderingång har hanterats snabbt och kraft-
fullt. Samtidigt ökar efterfrågan stadigt på service och 
eftermarknad.

AxFlow 23% 

AxIndustries 
26%  

AxImage 9%

Forankra 
42% 

Försäljning per affärsområde Nyckeltal

Mkr

Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2009

5 299

110

2025

2008

6 065

284

2 167

F

Aktiva i svår konjunktur

Hur har 2009 sett ut 
för Axel Johnson Inter-
national?
– Året har präglats av 
det allmänna konjunk-
turläget i Europa och 
världen. Vi tog tidigt 
beslut om att anpassa 
kostnadsmassan efter 
vikande efterfrågan och 
har därför effektiviserat 
verksamheten. Det har 
tyvärr även inneburit en 
justering av personal-
styrkan. Det är alltid ett 
svårt beslut att ta, men 
vi har ansträngt oss för 
att hantera nedskär-
ningarna så mänskligt 
som möjligt.

Konjunkturläget har 
dock inte inneburit att vi 
dragit i handbromsen, 
utan tvärtom. Vi har 
arbetat stenhårt med att 
öka våra marknadsande-
lar på en vikande mark-
nad, och har lyckats 
få många nya kunder. 
Vi har satsat på mer 
kundbesök, för även 
om inte kunden har lika 
stort behov i dag, så 
har de förhoppningsvis 
det i morgon och då ska 
vi finnas där. Hela vår 
affär är kopplad till Axel 
Johnson-koncernens 
tanke om uthållighet.

Vad spår du om fram-
tiden?
– Framåt gäller det att 
växa i den affär vi har 
i dag och sälja mer till 
våra befintliga kunder. 

Vi fortsätter utveckla 
våra verksamheter 
med att förbättra vår 
service och våra tjänste-
erbjudanden, hitta nya 
produkter, nya distri-
butionskanaler, samt 
utveckla e-handel för 
reservdelar. Vi kommer 
också att satsa mycket 
på personalutveckling. 
Vi ska vara en arbets-
givare som attraherar 
de bästa i branschen. 

Vad har Axel Johnson 
tillfört i dessa tuffa 
tider?
– De tuffa tiderna har 
även drabbat våra 
kunder och leverantörer, 
vilket gör att de måste 
tänka över noga vilka 
de samarbetar med, 
vilka som klarar av en 
konjunkturnedgång. 
Våra produkter är ofta 
nödvändiga i kundens 
process eller produkt 
och vi är en garant för 
att lastbilar ska rulla, 
livsmedel pumpas och 
fraktflygplan lyfta. 

Det har stärkt vår 
position mycket att Axel 
Johnson-koncernen 
tidigare har tagit 
sig igenom ett antal 
lågkonjunkturer. Våra 
leverantörer lägger stor 
vikt vid vår uthållig- 
het. Den finansiella styr-
kan gör också att hela 
vår organisation kan 
fokusera på kunderna – 
det ger stabilitet.

AxFlow 23% 

AxIndustries 
26%  

AxImage 9%

Forankra 
42% 

Försäljning per affärsområde Nyckeltal

Mkr

Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2009

5 299

110

2025

2008

6 065

284

2 167

” Hela vår affär är kopplad till 
koncernens tanke om uthållighet”

vd på Axel Johnson International

Mats R. Karlsson
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2009 introducerade Fujifilm Medicin 
en världsunik nyhet inom digitala 
detektorer – FDR AcSelerate. 

Forankra ABT befäste under 2009 sin 
position som marknadsledare inom 
lastsäkring. 

AxFlow UK förvärvade under 2009 
servicebolaget TAPS, vilket ytterligare 
förstärker AxFlows erbjudande  
i Storbritannien. 

Vindkraftsindustrin är en bransch i 
tillväxt och Forankra växer inom seg-
mentet.

Forankra ABT som är en del av 
Forankra koncernen har xx antal 
olika sorters spännband i sitt 
sortiment.

Jens S Transmissioner och Nomo Kullager som 
ingår i AxIndustries har tillsammans fått en större 
order från Sandvik Material Technologies. 
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i vill integrera synen på hållbarhet i hela 
verksamheten. Det ska inte vara någon 
särskild avdelning som arbetar med de här 
frågorna utan vi ska alla tillsammans vara 

involverade i arbetet dagligen, säger Camilla Weiner. 
Hon är kommunikationsdirektör på Axfood och 
ansvarig för miljö och sociala frågor, ett av koncer-
nens fem fokusområden.

För att visa att de menar allvar med satsningen 
på hållbarhet har Axfood utsett miljökoordinatorer 
på bolagen inom koncernen. En av dem är Janne 
Krantz, kampanjansvarig på Willys och miljökoordi-
nator sedan början av 2009. Han är entusiastisk över 
sin nya roll:

– Uppdraget har en enorm bredd och jag får lära 
mig mycket nytt. Det känns väldigt meningsfullt att få 
arbeta med så långsiktiga och viktiga frågor, frågor som 
jag i min vanliga vardag inte kommer i kontakt med.

Miljökoordinatorerna har var och en blivit utsedda 
av respektive bolags vd, vilket har varit ett medvetet 

val för att ge tyngd till uppdraget. Tanken med deras 
roll är att alla beslut som tas ska vara väl förankrade 
i respektive organisation. På det sättet blir föränd-
ringsarbetet en väl genomarbetad process utifrån 
idéer som medarbetarna känner igen och själva har 
varit med och hämtat från sin egen verklighet.

– Det tror jag är oerhört viktigt för att förankra 
och få medarbetarna att brinna för det här arbetet. 
Men även när vi ska få ut vårt budskap, eftersom 
våra medarbetare är de bästa ambassadörerna. Att vi 
kommunicerar med dem är avgörande i hela den här 
processen, menar Camilla Weiner. 

Ett resultat av miljökoordinatorernas arbete är 
Willys ambitiösa miljöprojekt, där man bland annat 
tagit steget att miljömärka alla sina butiker med 
Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. 
Tanken är att även de andra butikskedjorna ska följa 
deras exempel. Miljömärkningen innebär bland an-
nat att butiken garanterar god tillgång på ekologiska 
produkter och ett gott miljöarbete med ambitiös 

Janne Krantz är en av miljökoordinatorerna 
inom Axfoodkoncernen. Hans och de övriga 
koordinatorernas uppdrag är att förankra  
hållbarhetsarbetet i varje del av organisationen.

Axfood
Hållbart hela vägen 

V

Hos Axfood är hållbarhet mycket mer än bara ett modeord. Med handplockade  
miljökoordinatorer och ett konkret åtgärdsprogram tar koncernen ansvar hela vägen  
– från kvaliteten på leverantörerna till produkterna i kundens matkassar.
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1 281
Fakta 
Axfood (ägarandel ca 46%) 
är ett av Nordens största 
börsnoterade bolag inom 
dagligvaruhandeln, och 
har sin verksamhet i såväl 
detalj- som partihandel. 
Detaljhandeln drivs i 225 
egenägda butiker samt 
840 handlarägda butiker 
med avtal, dels genom 
de egna kedjorna Willys, 
Hemköp och PrisXtra men 
även under varumärken 
som Handlar’n och Tempo.

Inom partihandeln står 
Dagab för varuförsörjning 
till butiker, till största del 
inom den egna kon-
cernen, medan Axfood 
Närlivs förser mindre 
restauranger, storkök och 
annan servicehandel med 
varor. Axfood vill genom 
sina olika butikskoncept 
täcka alla konsumenters 
skiftande behov.

källsortering och energibesparing. Det innebär också 
att varje butik har en egen miljöansvarig, som ser till 
att kraven efterlevs. 

– Framöver ska vi visa att vi inte bara har Sveriges 
billigaste matkasse, utan också Sveriges billigaste 
ekologiska matkasse, säger Janne Krantz och påpe-
kar samtidigt att det ekologiska sortimentet redan i 
dag är större än vad många kunder känner till.

En annan viktig del är Axfoods hållbarhetspro-
gram, ett levande arbetsdokument som med mål, 
strategier, åtgärder och uppföljning ska följa koncer-
nens hållbarhetsarbete.

– Viktigast med det programmet är att det inte 
bara är honnörsord och en massa luddiga formule-
ringar på ett papper utan faktiskt ett redskap med 
mätbara mål, menar miljöchefen Åsa Domeij. 

– Det är svårt att arbeta om man inte vet vad man 
strävar efter. Att målen finns där är viktigare än att 
de är exakt rätt, för mål kan resoneras kring och 
ändras. 

På Axfoods webbplats har hållbarhet också fått 
större plats. Där finns bland annat Åsa Domeijs 
blogg som bjuder in till dialog med kunderna och det 
gör även det nya varumärket Garant. Ambitionen 
är att skapa ett eget varumärke med utrymme för 
kunderna att tala om vad de tycker och tänker om 
produkterna.

– Garant ska ständigt utvecklas efter våra kunders 
behov och önskemål. Just nu finns Garant och  
Garant ekologiska varor, säger Åsa Domeij.

Samtidigt vill Axfood vara en föregångare när det 
gäller socialt ansvar. Som en del av det var de först 
med att sätta åldersgräns för energidrycker. 

– För oss är det viktigt att vara lyhörda för de 
oroliga tonårsföräldrar vars barn överkonsumerat 
energidryckerna. Vi vill vara ett ansvarstagande före-
tag med schysta värderingar och stolta medarbetare 
som känner att de kan stå för det de säljer, säger 
Camilla Weiner. ■

ekologiska varor finns i Axfoods sortiment.

Axfoods egna märke Garant Ekologiska 
introducerades 2008 och består i dag av 71 
olika produkter. De vanligaste märkningarna 
är KRAV eller EU-ekologiskt.
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Axfood

oncernens resultat var 
starkt och omsättningen 
ökade under året med 2,3 
procent.

En serie egna märkesvaror med rätt- 
visemärkta produkter lanserades under 
varumärket Aware. Vidare lanserades 
också det koncerngemensamma varu-
märket Garant. Tanken med Garant är 
att kunderna ska kunna påverka varu-
märket genom att tycka till och ge förslag 
på nya produkter. 

Marknadsläget
Förutsättningarna för dagligvaruhandeln 
har kännetecknats av hård konkurrens 
och ökade nyetableringar. I takt med 
att inflationen mattats av har förutsätt-
ningarna för volymökningar förbättrats 
under senare delen av 2009.

Dagab
Dagabs omsättning och resultat har 
utvecklats positivt. Under året fortsatte 
införandet av autoorder och röststyrt 
plock har introducerats på samtliga 
färskvarulager. Det återupptagna sam-
arbetet med Vi-butikerna inleddes i 
november.

Hemköp
Den negativa utvecklingen bröts under 
2009 och Hemköp visar ett positivt 
resultat. Fokus har under året legat på 

kostnadskontroll, förbättrad bruttovinst 
och ändrad pris- och sortimentsstrategi. 

Willys
Willys omsättning och resultat var stabilt 
och antalet kunder ökade stadigt. Vidare- 
utveckling av butiksupplevelsen har 
prioriterats och totalt 28 butiker var vid 
årsskiftet moderniserade och ombyggda.
 
PrisXtra
PrisXtra, som förvärvades 2008, har 
påverkats negativt av de vägarbeten 
som pågår i anslutning till de två största 
butikerna i Stockholm. Arbetet under 
året har till stor del präglats av integra-
tionsprocessen med Axfood.

Axfood Närlivs
Axfood Närlivs hade, trots hård konkur-
rens och konjunkturavmattning, en 
god resultatutveckling. Till detta bidrog 
framför allt försäljningsutvecklingen hos 
Axfood Snabbgross. 

Inför 2010
Axfoods ambition är att säkerställa en 
lönsam tillväxt genom ökad effektivitet 
och god kostnadskontroll. Några priori-
terade områden blir fortsatt förbättring 
av butiksupplevelsen och utvecklad pris- 
och sortimentsstrategi, med målet att 
stimulera försäljningsutvecklingen. 

Satsningar på struktur, sortiment och service lyfte
Axfood under ett år som kännetecknats av pris- 
konkurrens och prismedvetna kunder.

Axfood 19,3%

Coop
18,5%

Bergendahls
5,3%

Lidl 3,2%

Netto 2,1%

Övriga 5,7%

ICA 45,9%

Marknadsandelar  Sverige* Nyckeltal

Mkr

Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2009

32 378

1 082

6 816

2008

31 663

1 011

6 847

K

Möjligheternas marknad

Berätta om året som 
har gått.
– Det var ett tufft år 
eftersom vi har varit 
inne i en konjunktur-
svacka. Samtidigt blev 
2009 som verksam-
hetsår ett av de bättre 
i Axfoods historia, 
bland annat för att vi 
har varit duktiga på att 
se över våra kostnader 
och ökat effektiviteten. 
Samtliga bolag visade 
ett positivt resultat. 

Man kan också säga 
att det varit ett struk-
turår. För egen del har 
jag både fungerat som 
koncernchef och vd 
för Axfood samt vd för 
Hemköp. Vi har arbetat 
med att skapa ordning 
och reda på Hemköp 
och gått från röda till 
svarta siffror. 

Hur ser du på fram-
tiden? 
– Jag är hoppfull om 
framtiden och tror att vi 
sett botten på konjunk-
tursvackan. Folk börjar 
tro på bättre tider. Det 
är också valår i år, vilket 
sannolikt kommer att 

innebära åtgärder som 
ger befolkningen en 
ökad köpkraft. 

När vi dessutom gått 
ur 2009 så bra som 
vi gjort är det såklart 
lättare att se med 
tillförsikt på 2010.

Samtidigt är det en 
väldigt konkurrens-
utsatt bransch vi verkar 
i. Man måste stå på 
tå hela tiden, och det 
gör vi.

Hur är relationen med 
Axel Johnson?
– Vi har en jättebra 
relation och tar hela 
tiden del av varandras 
kunskaper och för-
ändringar, det sker en 
ständig benchmarking. 
Som börs-vd är det 
också skönt att ha en 
stabil huvudägare.

Vi tycker att Axel 
Johnson har sunda 
värdegrunder som 
överensstämmer med 
våra. För oss som arbe-
tar med livsmedel är 
frågor som rör hållbar 
utveckling särskilt 
viktiga.

Axfood 19,3%

Coop
18,5%

Bergendahls
5,3%

Lidl 3,2%

Netto 2,1%

Övriga 5,7%

ICA 45,9%

Marknadsandelar  Sverige* Nyckeltal
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Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda
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2008
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vd på Axfood

Anders Strålman 

” Man måste stå på tå 
hela tiden, och det gör vi”

*Källa: Axfood samt Fri Köpenskap.
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Vad säger Åsa om maten? Hur nära är  
närproducerat? Kika in på Åsa Domeijs  
blogg på www.axfood.se . 

Garant är det lyhörda varumärket som 
bjuder in kunderna att tycka till och 
föreslå nya produkter.

Under 2009 slutfördes utrullningen 
av autoorder i samtliga Willys butiker, 
vilket innebär att beställningen av  
varorna till butikerna sker automatiskt. 

I augusti 2009 fick Axfood, för andra 
året i rad, Aktiespararnas pris för bästa 
årsredovisning, bland bolag noterade 
på Nasdaq OMX Stockholm.

På Willys kommer kunderna att ges möjlighet 
att skänka pantpengar till Rädda Barnen. 
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e senaste åren har Mekonomen gått från 
att vara ett bilfantasternas eldorado till 
att dra till sig även andra bilburna besö-
kare, som den ensamstående mamman 

eller stressade karriäristen. Nycklarna till fram-
gången är många. Med nya butikskoncept, bättre 
butikslägen och en tydligare kommunikation har 
Mekonomen strävat efter att komma närmare konsu-
menterna och få kunden att känna sig trygg. 

– På andra plats på ångesttoppen, strax efter tand- 
läkarbesöket, ligger verkstadsbesöket. Man vet att 
det blir dyrt, är osäker på vad som blir gjort och 
upplever att man inte har någon kontroll, säger Hanna 
Ekstrand, marknadsutvecklare på Mekonomen.

Att få kunderna att känna sig omhändertagna och 
lita på Mekonomen som varumärke har därför varit 
en av grundpelarna för att utveckla verksamheten.  

När kundundersökningar visade att 60 procent 
av de tillfrågade ville boka sina verkstadsbesök per 

telefon föddes tanken på en telefontjänst – Mekono-
men Direkt.

– Det var det slutgiltiga steget att komma närmare 
kunden, säger Pål Kårfalk, försäljnings- och marknads-
chef på Mekonomen Fleet.

Tanken med Mekonomen Direkt är att bilägare 
med ett enda nummer ska kunna lösa alla problem 
som rör bilägandet. Där kan de boka service till bilen 
eller få reda på var närmaste butik finns och på sikt 
även boka bogsering när motorn oväntat lägger av.

– Vi vill inte bara ge kunden en tårtbit utan ser-
vera hela tårtan, säger Hanna Ekstrand. 

I januari 2009 besvarades de första samtalen på 
det nya servicenumret – en relativt ny tjänst för 
branschen.

– Bilbranschen är inte direkt känd för att vara 
serviceorienterad. Tidigare har det varit en bedrift 
att få någon som ligger under en bil och mekar att 
svara i telefon. Prio ett för en mekaniker har varit 

Mekonomens nya butiks-
koncept ger kunderna ett 
trivsamt välkomnande.

Mekonomen
Bilistens bästa vän

D

Om motorn skär ihop på en ödslig landsväg mitt i natten eller om du behöver en ny 
bilbarnstol ska ett enda telefonnummer räcka för att få snabbast möjliga hjälp.  
Numret går till Mekonomens nya telefontjänst Mekonomen Direkt. 
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40 425

Fakta 
Mekonomen (ägarandel 
29%) är Skandinaviens 
största bildelskedja med 
erbjudanden för både kon-
sumenter och företag. Med 
fler än 215 butiker, över 
1 200 anslutna verkstäder, 
och nu senast dygnet-
runt-öppna callcentret 
Mekonomen Direkt, är 
målsättningen att vara  
lättillgänglig för kunden.

Mekonomen erbjuder  
400 000 olika artiklar till 
5 000 bilmodeller. Ambitio-
nen är att vara prisvärda, 
kunniga, nytänkande och 
att erbjuda helhetslösningar 
och tjänster av hög kvalitet. 
Det ska genomsyra allt 
Mekonomen gör för att nå 
visionen att vara bilistens 
första val och verka för ett 
enklare BilLiv.

Enkelhet, snabb service och god 
tillgänglighet har gjort Mekonomen 
Direkt till en framgång.

att hantera bilen, inte kunden, säger Pål Kårfalk.
Men på Mekonomen Direkt finns någon som sva-

rar i telefon 24 timmar om dygnet.
– Även om det inte är så många som ringer mitt 

i natten är det ändå viktigt att möjligheten finns, 
säger Hanna Ekstrand.

Vad som också skiljer Mekonomen Direkt från ett 
traditionellt verkstadssamtal är att den som svarar 
inte är expert på bilar utan på att ta hand om kunden. 

– I det här stadiet servar vi inte bilen utan föraren. 
Att det är fel på bilen vet vi och att den ska få ser-
vice är en självklarhet, säger Pål Kårfalk. 

Viktigare under den första kontakten är att den 
som tar emot samtalet pratar med kunden på kun-
dens vis. En person som har dålig koll på bilar drar 
sig ofta för att prata med någon som förstår sig på 
bilar, eftersom man inte pratar samma språk och 
därför kan ha svårt att förstå varandra. På Mekono-
men Direkt blir inte det något problem. 

– Det är ännu mer betydelsefullt när vi har bred-
dat oss och riktar oss mot nya målgrupper som 
kvinnor och barnfamiljer, säger Hanna Ekstrand och 
förklarar att det i de nya målgrupperna finns många 
människor som inte har något stort bilintresse. De 
har en bil men förutsätter att den ska fungera. När 
den inte gör det vill de bara ha hjälp att ordna det. 

Att Mekonomen Direkt har blivit en succé innebär 
dock inte att Mekonomen i framtiden kommer att 
begränsas till bara ett nummer. 

– Vi kommer att fortsätta utvecklas efter våra kun-
ders behov och finnas där de vill ha oss, på webben, 
i mobilen eller telefonen, men också i våra verkstä-
der och butiker, säger Pål Kårfalk.

Men när takboxen går sönder kvällen före resan 
till fjällen eller det slår dig mitt i natten att du missat 
att byta till sommardäck är 0771-72 00 00 ett bra 
nummer att ha i huvudet. ■

kundsamtal tog Mekonomen Direkt emot under 2009.
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Mekonomen

ekonomen har fortsatt 
sin satsning på att ytter- 
ligare synliggöra kund- 
erbjudandet genom 

tydligare kommunikation och ökad 
tillgänglighet, både i butik och via of-
fensiv marknadskommunikation. 

Det kombinerade verkstads- och  
butikskonceptet Mekonomen Mega 
och Mekonomen Medium, som lanse-
rades i slutet av 2008 har under året 
vuxit till 60 enheter. Dessutom har an-
talet anslutna Mekonomenverkstäder 
ökat till 1 200 vid utgången av 2009.

Lanseringen av produkter under 
eget varumärke har överträffat försälj-
ningsmålen och Mekonomen erbjuder 
nu en rad produkter under det egna 
varumärket varav flera är miljömärkta. 

I januari 2009 lanserades den dygnet-
runt-öppna telefontjänsten Mekonomen 
Direkt som har fått ett stort genomslag 
med över 40 000 mottagna samtal, 
varav 80 procent är nya kunder.  

Mekonomen Fleet, som erbjuder ser-
vice till företags vagnparker, har haft en 
positiv tillväxt med 17 nya avtal. 

I maj tecknades avtal om ett samar-
bete med Svenska Bil och i september 

invigdes de fyra första anläggningarna 
i Stockholmsområdet. Samarbetet 
innebär att ett antal Svenska Bil-
anläggningar konverteras till Mekono-
men Mega- och Mediumenheter med 
mycket attraktiva trafiklägen.

Marknadsläget
Mekonomen har väsentligt ökat sina 
marknadsandelar på en annars svag 
marknad. En större priskänslighet hos 
konsumenterna gynnar Mekonomen 
som är ett prisvärt och attraktivt alter-
nativ. En tydlig tendens på marknaden 
för verkstäder är att de märkesbundna 
verkstäderna i högre grad ansluter sig 
till Mekonomens koncept. 

Inför 2010
Under 2010 fortsätter Mekonomens 
offensiva satsning på att nå nya kund-
grupper. Det sker genom tydlig butiks- 
och marknadskommunikation och 
ett brett och lättillgängligt utbud av 
prisvärda och innovativa lösningar och 
produkter. Minskad nybilsförsäljning i 
kombination med en äldre bilpark och 
mer miljömedvetna konsumenter gyn-
nar Mekonomens erbjudande.

Mekonomen har under året befäst sin roll som Skandina-
viens ledande bildelskedja och fortsätter att göra BilLivet 
enklare för kunderna. 

M

Stark marknadsposition

Vad ser du i back- 
spegeln från år 2009?
– Vi har genomgått stora 
förändringar, så under 
2009 var det upp till 
bevis för våra nya sälj- 
och butikskoncept. Re-
sultatet har varit mycket 
positivt, såväl betyget 
som våra kunder ger oss 
som resultat- och för-
säljningsutvecklingen. 
Till Mekonomen Fleet, 
vårt företagserbjudande 
som lanserades i fjol, 
har vi fått storkunder 
som Posten Logistik, 
Samhall och Dalkia. 
Mekonomen Direkt, vår 
nya dygnet-runt-telefon-
tjänst som lanserades 
i januari, har blivit en 
succé. Över 80 procent 
av dem som använt sig 
av Mekonomen Direkt 
är helt nya kunder. Vi 
har gått från att vara 
en bildelsleverantör åt 
verkstäder till att vara 
ett naturligt val även 
för den som inte har ett 
stort bilintresse. Vi får 
ett fantastiskt gensvar 
från kunderna, som visar 
att vår strategi är rätt.

Hur ser framtiden ut?
– Bara för att det går 
bra, ska vi inte slå oss till 
ro, utan nu gäller det att 
fortsätta växa med fler 
verkstäder och butiker. 
Konkurrensen kommer 
att hårdna i vår bransch. 
Vi måste fortsätta att 
lyssna till vad kunden  
efterfrågar och öka 

servicenivån ytterligare. 
Ska vi i framtiden kom-
ma och hämta bilnyckeln 
i hemmet – eller på 
arbetsplatsen? Tidigare 
var vi utmanaren, nu är 
vi den man följer. 

Hur inspirerar Axel 
Johnson er i ert 
arbete?
– Axel Johnsons erfa-
renhet och bredd inom 
handel är viktig för oss, 
speciellt när vi nu ställer 
om vår verksamhet mot 
att bygga en relation 
med slutkunden. I vårt 
dagliga arbete har vi 
också ett nära utbyte 
med övriga bolag inom 
Axel Johnson-koncer-
nen.

Dessutom är det vik-
tigt att ha en långsiktig 
huvudägare med tydliga 
kärnvärden som över-
ensstämmer med våra, 
de är vår spegelbild. 
Ur kärnvärdena lyfter vi 
viktiga områden som 
vi satsar på. Hälsa är 
ett sådant område. Vi 
känner ansvar för våra 
medarbetare och arbe-
tar förebyggande med 
olika hälsofrämjande 
aktiviteter.

Miljö är ett annat 
område där vi vill göra 
skillnad och ta en 
position. Vi arbetar för 
att utveckla koncept för 
att göra BilLivet såväl 
enklare som miljövän-
ligare.

vd på Mekonomen
Håkan Lundstedt

” Vi ställer om för att bygga 
en relation med slutkunderna”
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Mekonomen erbjuder sina kunder cirka  
400 000 artiklar till 5 000 olika bilmodeller. 

Mekonomen Fleet tecknade 17 nya 
kundavtal under året.

Under 2009 ökade antalet Mekonomen-
anslutna verkstäder med 155 stycken. 
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öten med entreprenörer är en viktig 
del av Novax verksamhet. Men under 
det gångna året har det skett en viktig 
förändring. Antalet kontakter från 

mellanhänder som vill förmedla affärer har minskat. 
Men för Novax del har det mindre betydelse – deras 
arbetssätt består till stor del av att själva spåra upp 
intressanta entreprenörer. Denna uppsökande verk-
samhet har också intensifierats under de senaste 
åren, berättar Helena Carlsson och Eric Persson, 
båda investeringsansvariga på Novax.

– Vi träffar utvalda företagare för att se om vi kan 
vara intressanta för varandra. Att de här mötena har 
ökat den senaste tiden ser vi som en framgång och vi 
är övertygade om att det är rätt väg att gå, säger Helena 
Carlsson.

Novax träffar ett hundratal företag varje år, alla lika 
viktiga. För även om det bara blir ett introduktions-
möte och inte mer än så, är det kanske just det mötet 

som gör att det är till Novax företagets ägare vänder sig 
den dagen han eller hon beslutar sig för att sälja. 

För en utomstående kan arbetet tyckas diffust, 
men Novax ser varje minut som en investering.

– Att träffa de här människorna är en stor del av vårt 
jobb. Man måste ha respekt för att det tar tid och att 
det krävs många möten, säger Helena Carlsson. 

Men det krävs också en hel del tankeverksamhet 
– det är ingen lätt uppgift att hitta entreprenörerna 
med den starkaste affären. Det gäller att hitta rätt 
bransch, rätt företag i branschen, och slutligen även 
rätt person. Förutom givna investeringskriterier, 
söker man potential och unicitet. Men medarbetarna 
på Novax har förmågan att spåra upp. 

Det kan börja med en tidningsartikel om ett bolag 
som verkar intressant eller en spännande bransch. 
Det kan också vara ett tips från någon i Novax 
nätverk. 

För vissa blir mötet en ögonöppnare, som för dem 

Eric Persson är investeringsansvarig på Novax. 
Att spåra upp starka entreprenörsbolag med 
utvecklingsmöjligheter är en av hans uppgifter.

Novax 
På spår efter nya affärer

M

Med nyfikenhet och intresse för det unika söker Novax nya bolag att investera i.  
Men det gäller inte bara att hitta en lönsam affär. Det handlar också om människorna bakom. 
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11%

Fakta 
Novax investerar i och 
utvecklar tillväxtföretag 
inom områdena konsu-
mentnära handel, tjänster 
och business-to-business- 
handel. Affärsidén är att 
genom ett långsiktigt och 
aktivt ägande skapa hög-
sta möjliga värde i de del- 
eller helägda bolagen. 
De nyinvesteringsobjekt 
Novax söker efter ska ha 
nått en viss nivå i sin om-
sättning och ha en tydlig 
tillväxtpotential. 

I Novax ingår i dag före-
tagen Filippa K, Design-
Torget, Himla och WeSC.

Helena Carlsson (t.v.) är investeringsansvarig 
på Novax och Annica Högström är grundare 
av Himla.

som inte ens har tänkt tanken att sälja. För en del 
av dem kan lösningen vara att Novax går in som 
delägare och partner.

– Företagets ägare kan vara kvar som majoritets- 
ägare, men får tid och resurser att utveckla bolaget 
och fokusera på det han eller hon är bra på.

De bolag Novax söker ska ha nått en kritisk massa 
och ha en bärkraftig affärsmodell som genererar 
lönsamhet.

– De ska ha behov av vår kompetens, vårt stra-
tegiska kunnande och vår drivkraft. Då fyller vi vår 
funktion, säger Eric Persson och Helena Carlsson 
fyller i:

– Där andra kanske bara går in med pengar erbju-
der Novax någon som förutom kapital även bidrar 
med kunskap, kompetens och ett brett kontaktnät.

Det nära samarbetet med bolagen ger också möj-
lighet att påverka verksamhetsutvecklingen. 

– Vi arbetar nära tillsammans med företags- 

ledningarna för att säkerställa att strategiskt fokus, 
åtgärdsprogram och prioriterade aktiviteter följs, 
säger Anders Slettengren, vd på Novax.

Han poängterar dock att Novax själva inte agerar 
ledning även om ägarrollen är synnerligen aktiv. 
För varje bolag har Novax utarbetat en treårsplan 
som följs upp löpande. För 2009 har likviditet och 
lönsamhet stått i fokus för samtliga Novax bolag. 

Anders Slettengren nämner Filippa K som ett 
exempel på hur Novax har bidragit till bolagets 
utveckling. Under 2009 har en negativ omsättnings- 
och lönsamhetsutveckling brutits.

– Tillsammans med den nya ledningen har vi 
satsat mer på produktutveckling och försäljning i 
kombination med kostnadsbesparingar och organi-
sationsneddragningar. Det har fått bolaget att vända 
och nu står Filippa K väl rustat för en framtida 
lönsam tillväxt. ■

var tillväxten för Filippa K  
i egna butiker under 2009.
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Novax

amtliga bolag i koncernen 
uppvisar lönsamhet och 
en stark finansiell ställning 
med god likviditet. Novax 

har fortsatt att ta egna initiativ till att 
bygga relationer för att kunna skapa 
framtida affärer.

Marknadsläget
Marknaden präglades under 2009 av 
låg aktivitet med få strukturerade 
förvärvsprocesser. Detaljhandeln 
hämtade sig under andra halvåret och 
visade en ökning på tre procent vid 
utgången av 2009.

Filippa K (ägarandel 55%)
Filippa K har utvecklats väl under året 
och visar på en ordentlig lönsamhets-
förbättring. Det är främst offensiva 
satsningar på produktutveckling och 
försäljning i kombination med kost-
nadsbesparingar  och organisations-
neddragningar som har gett resultat.

DesignTorget (ägarandel 100%)
DesignTorget visar en svag omsätt-
ningstillväxt jämfört med föregående 
år. Under året har butiksbeståndet 

omstrukturerats med nysatsningar 
på citylägen med hög kundtrafik i 
Stockholm och Oslo samtidigt som 
olönsamma butiker har lagts ned.

Himla (ägarandel 33%)
Himla hade en försäljningsökning på sex 
procent under året. Ett stort antal shop-
in-shops med stor geografisk spridning 
har öppnats på bland annat SOVA, 
Cervera och Åhléns. 

WeSC (ägarandel 11%)
Novax har under året sålt halva sitt 
innehav i WeSC med en god reavinst.
WeSC visar på en fortsatt stark försälj-
ning och god lönsamhet. 

Inför 2010
Novax har fortsatt fokus på försälj-
ning, kostnadskontroll och offensiva 
investeringar med målet att ytterligare 
stärka konkurrenskraften och lön-
samheten i koncernen. Med en stark 
finansiell bas och ett brett nätverk 
av tillväxtföretag ser Novax många 
möjligheter att hitta nya investeringar 
under 2010.

Novax har under året satsat på fler möten med  
entreprenörer. Försäljningen av halva innehavet i WeSC 
genererade en god reavinst och i Filippa K och WeSC har 
resultatet förbättrats väsentligt.

WeSC

DesignTorget

Himla

Filippa K

Fördelning av omsättning 2009 Översikt Novax

                                   Ägarandel

DesignTorget

Filippa K

Himla

WeSC

100%

55%

33%

11%

2009

126

408

77

297

2008

124

426

73

214

2009

1

13

0

48

2008

3

4

3

6

45%

32,6%

13,8%

8,6%

Nettoomsättning (Mkr*)

*Siffrorna avser bolagens respektive senaste avslutade räkenskapsår.

Resultat efter �nansnetto (Mkr*)

S

Aktiva affärer

Hur har det gångna 
året sett ut för Novax? 
– Trots alla svarta  
rubriker i omvärlden 
tycker jag att våra verk-
samheter har utvecklats 
relativt väl under året. 
Förstärkt fokus på 
likviditet och kostnads-
besparingar som 
påbörjades 2008 har 
under 2009 komplet-
terats med ökade 
satsningar på produkt-
utveckling och försälj-
ningsdrivande åtgärder. 
Det har bidragit till att 
samtliga bolag har en 
sund finansiell struktur. 
Moderbolagets goda 
balans- och likviditets-
situation har också 
förstärkts under året 
genom den reavinst 
som avyttringen av 
aktier i WeSC medfört. 

För att söka nya 
investeringsidéer i en 
relativt trög marknad 
har vi i högre grad än 
tidigare sökt upp de 
branscher och entre-
prenörer som intres-
serar oss.

Vad tänker du om 
framtiden?
– För 2010 förväntar 
jag mig att vi får se 
ytterligare positiva 
effekter av de åtgärder 
som genomförs i 
bolagen. I ägarstyr-
ningen är inriktningen 
fortsatt att ”ligga nära” 
bolagen och säkerställa 
genomförandet av 

åtgärdsprogram, för-
säljningsaktiviteter och 
rätt investeringar. 

Inom nyinvesterings-
verksamheten är det 
viktigt att fortsätta 
arbetet med att sprida 
budskapet om Novax 
som en bra partner, 
utveckla nätverket och 
träffa intressanta bolag 
och entreprenörer. 

Hur ser relationen med 
Axel Johnson ut?
– Vi har familjeföreta-
gets hemvist med en 
långsiktighet som gör 
att vi kan tillåta oss 
att tänka ”out of the 
box”, vara kreativa och 
våga investera i nya 
intressanta nischer och 
bolag. Det ger också 
en flexibilitet vad gäller 
finansieringsform och 
struktur. Vi kan göra 
det vi vill så länge vi är 
överens med vår sty-
relse och våra ägare. 

Axel Johnson är 
också en stor tillgång 
när vi letar efter nya 
bolag. Där finns ett 
stort nätverk som kan 
bidra med idéer till 
nya investeringar och 
fungera som bollplank 
i investeringsprocesser 
och utvecklingen av 
våra bolag. När vi träf-
far entreprenörer är det 
också en klar fördel att 
vi har en ägare som är 
ett familjeföretag. Det 
skiljer oss från många 
av våra konkurrenter.

vd på Novax

Anders Slettengren

”Långsiktigheten ger oss  
möjlighet att tänka annorlunda”
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I samarbete med Rörstrand har 
Filippa K kompletterat de sedan 
tidigare populära muggarna med 
porslinsskålar.

Under 2009 introducerade Design-
Torget en serie egendesignade 
produkter, Egna Saker.

Sedan 2009 finns Himlas textilier 
och heminredning på flertalet 
Åhlénsvaruhus. 
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edan vid tomtgränsen blir miljöarbetet 
vid Serveras nya lager i Halmstad på-
tagligt. Där ligger tre stora gräsbeklädda 
kullar, resultatet av att man har valt att 

inte frakta bort schaktmassorna från nybygget. På 
kullarna ska 500 träd planteras som en miljöåtgärd. 
Från en sliten 70-talsbyggnad har Serveras lager 
flyttat med sina 350 medarbetare till sprillans nya 
lokaler. Med 45 000 kvadratmeter är det nya lagret 
nära fyra gånger så stort som det gamla. Och det är 
en imponerande byggnad. Inte bara sett till storle-
ken. Från första spadtaget har alla beslut som fattats 
kring bygget präglats av miljömedvetenhet. Byggna-
den uppfyller normen för certifiering som Green-
Building, ett EU-initiativ för lägre energianvändning 
i lokaler.

När det gamla lagret i Halmstad hade tjänat ut sin 
roll och det planerades för ett nytt var det tal om att 

flytta det till Helsingborg eller Malmö. Att det slutligen 
ändå hamnade i Halmstad har medarbetarna sig själva 
att tacka för. Deras långa erfarenhet, engagemang och 
expertkunskap inom bland annat logistik var avgörande.

– Att vi fick ha kvar lagret på orten är ett kvitto på 
att vi är en väl fungerande verksamhet med bra per-
sonal, säger driftschefen Mikael Kempe som menar att 
grunden till det ligger i medarbetarnas syn på kunden:

– Kunden är det viktigaste vi har. Vi ska förse allt 
från det lilla dagiset till den flotta lyxkrogen med va-
ror, och alla ska vara lika nöjda. Det är en inställning 
som finns hos varenda medarbetare hos oss.

Innanför entrédörren till lagret blir det tydligt hur 
genomtänkt bygget är. Mest intressant är att se hur 
man arbetat med att få ner energiförbrukningen. 
Sammantaget ska åtgärderna göra att det nya lagret 
kommer att ha en kilowattförbrukning som innebär 
en sänkning med över 60 procent per kvadratmeter.  

Servera 
Grönt in i minsta detalj

R

Att halvera miljöbelastningen är Serveras ambitiösa mål. Med engagerade medarbetare 
och ett nybyggt klimatsmart lager strävar Servera efter att bli en förebild på miljöområdet 
och samtidigt ge ännu bättre kundservice. 

Serveras nya lager i Halmstad 
har anpassats för att minimera 
miljöpåverkan.
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29 520
All import och varor producerade i 
södra Sverige samlas i Halmstad.

Fakta 
Servera är Sveriges 
ledande grossist och 
specialist för restauranger 
och storkök. Företagets 
16 000 kunder finns inom 
hela spannet av professio-
nella kök, från kvarterets 
daghem till den trendiga 
lyxkrogen. I Serveras sorti-
ment finns allt ett kök eller 
en restaurang kan tänkas 
behöva i form av livs-
medel, drycker, utrustning 
och förbrukningsvaror, 
dessutom till ett bra pris 
och med höga krav på 
kvalitet, matsäkerhet och 
miljö.

Servera har fyra dotter- 
bolag: Grönsakshallen 
Sorunda, Fällmans Kött, 
Matsäljarna Väst och  
RP Frukt.

– Vi har haft förmånen att vara med under pla-
neringen av det nya lagret, berättar Mikael Kempe 
och visar hur det är byggt för att ta hänsyn till både 
verksamheten och miljön. Portarna har storleksan-
passats efter truckarna och bilarna kan backa hela 
vägen in i huset. Detta för att minska kylspillet. Även 
relativt enkla åtgärder ger stor effekt, som att frysen 
förlagts i norrläge, att huset är målat i en ljus färg 
och att byggnaden är extra isolerad. Stora ljusinsläpp 
i taket ska förutom att ge medarbetarna en hälsosam 
dos dagsljus även minska behovet av lampor. 

Också logistiskt kommer det nya lagret att inne-
bära en stor förändring, det kommer att fungera som 
ett nav för leveranserna. Tanken är att all import 
och varor som produceras i södra delarna av Sverige 
ska samlas i Halmstad i stället för att skickas till 
Norrköping, Västerås och Umeå. 

– Här tar vi ansvar för att bilarna blir fulla innan vi 

skickar dem vidare till våra andra lager, säger Mikael 
Kempe. Förutom lastbilar ska dessutom järnvägen 
användas mer. Målet är högt: att halvera miljöbelast-
ningen.

Även kunden kommer att märka förändringarna. 
Mikael Kempes förhoppning är att Servera ska öka 
den redan höga leveranssäkerheten ytterligare.  
Dessutom betyder det större utrymmet ett ökat 
sortiment och ett bredare utbud. Det blir möjligt 
att satsa mer på ekologiska och närproducerade 
produkter, något som kunderna efterfrågar i allt 
högre utsträckning. Att lokalerna dessutom har olika 
temperaturzoner gör att hållbarheten på bland annat 
frukt och grönt ökar. 

Med det lyckade lagerprojektet i hamn jobbar  
Servera vidare med miljön i fokus – målet är att 
behålla den marknadsledande positionen även inom 
detta område. ■

artiklar finns i Serveras sortiment.
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Servera

ervera har ökat sin försälj-
ning med sju procent på en 
marknad som minskat nästan 
lika mycket. Stora delar av 

ökningen beror på Serveras offensiva 
säljsatsning och lyckade nykunds-
bearbetning, kombinerat med en 
god utveckling hos befintliga kunder. 
Bygget av det nya lagret i Halmstad, 
som levererar varor till hela Sverige, 
har varit ett stort steg mot att göra 
företaget ännu mer miljövänligt och 
kundinriktat.

Vidare har Servera under året 
påbörjat en storsatsning på it med ett 
helt nytt affärssystem samt lanserat 
en ny utbildnings- och kvalitetsportal 
som erbjuder kunderna utbildning 
med certifiering på ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt.  

Försäljningen av ekologiska produk-
ter visar fortsatt god tillväxt och har 
under året ökat med 33 procent. 

Servera har fortsatt sin satsning på 
ansvarsfullt företagande. Bolaget har 
under året utbildat leverantörer för att 
stödja dem i arbetet med att leva upp 
till Serveras uppförandekod. Vidare 
har ett samarbete inletts med Svenska 
FN-förbundet i projektet ”Skolmat blir 
kunskap” som bidrar till att barn i fat-
tiga länder får lunch i skolan.

Marknadsläget
Marknadens aktörer har drabbats hårt 
av lågkonjunkturen och framför allt är 
det den privata restaurangmarknaden 
som påverkats. Offentlig verksamhet 
har en oförändrad volym.

Inför 2010
Servera fortsätter sin offensiva sats-
ning på marknaden. Ytterligare spe-
cialisering kommer att ske inom inköp 
och försäljning för att erbjuda kun-
derna en partner med mycket kun-
skap och kompetens. Närmare tusen 
restauranger ska anslutas till Serveras 
nya utbildnings- och kvalitetsportal. 
Servera fortsätter satsningen inom 
miljöområdet med målet att halvera 
miljöbelastningen. Tjugo procents 
ökning av ekologiska produkter i både 
antal och volym kommer att förverk-
ligas. Serveras yrkesskola, där all per-
sonal kommer att genomgå utbildning 
under året kommer ytterligare att höja 
kvaliteten på Serveras arbete. Det nya 
affärssystemet kommer att vara infört 
före sommaren 2010.

Ökad nykundsbearbetning och innovativa satsningar 
för att öka kundernas lönsamhet har gett goda resultat 
och stärkt Serveras marknadsposition.

Andel av försäljning 
via e-handel 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Nyckeltal

Mkr

Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2009

7 303

150

1597

2008

6 856

166

1 492

48%45%39%33%

0

50

100
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Stark försäljning

Hur har 2009 sett ut 
för Servera?
– Marknaden har haft 
ett mycket tungt år 
i finanskrisens spår. 
Min bedömning är att 
den minskat med sex 
procent. Men det är 
stora skillnader mellan 
storstäder, mindre 
orter och landsbygd. 
Storstäderna har en 
liten minskning medan 
övriga delar har stora 
minskningar. Något 
vi märkt tydligt är att 
många restauranger sö-
ker billigare produkter 
för att kunna erbjuda 
billigare menyer. Detta 
påverkar ytterligare vår 
försäljning.

– Under året har vi 
arbetat hårt för att nå 
nya målgrupper, något 
som starkt bidragit till 
att årets försäljning 
ökat med sju procent. 

– Vi har lanserat en  
interaktiv webbportal 
där kunderna bland 
annat ska få tillgång 
till utbildningspro-
gram. Vår vision är 
att webbplatsen ska 
ge kunden värdefulla 
nätverk, inspiration och 
hjälp, exempelvis med 
att sänka sina kostna-
der. Servera vill vara en 
aktiv affärspartner och 
det här är ett steg i rätt 
riktning.

Hur ser du på framti-
den?
– Vi arbetar kontinu-

erligt för att öka vår 
specialisering, att vara 
experter såväl på våra 
kunders affärer som på 
de olika varugrupperna, 
är talande för hur vi 
kan hjälpa kunderna att 
förbättra sina affärer. 
Det gäller för oss att 
förstå och rekommen-
dera lösningar och 
produkter som hjälper 
våra kunder till ökad 
lönsamhet.

– Vårt arbete med 
ansvarsfullt företa-
gande kommer att 
fortsätta att öka i bety-
delse. Det gäller både 
arbetet med vår uppfö-
randekod tillsammans 
med våra leverantörer 
och arbetet med att 
halvera vår miljöbelast-
ning. Vårt mål är att 
vara bäst i branschen 
även på detta område.

Vad betyder Axel 
Johnson för Servera?
– Axel Johnson är aktiva 
ägare av Servera. De 
ger oss tryggheten 
och förutsättningarna 
att själva vara aktiva i 
att utveckla bolaget. 
De är entreprenörer 
som vill bygga och 
utveckla framgångsrika 
affärer där kundnyttan 
är drivkraften. Att ha en 
långsiktig ägare som 
Axel Johnson i ryggen 
är också en trygghet för 
Serveras medarbetare. 

Andel av försäljning 
via e-handel 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Nyckeltal

Mkr

Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2009

7 303

150

1597

2008

6 856

166

1 492

48%45%39%33%

0
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100

vd på Servera

Christer Lind

”Vi hittar lösningar och hjälper 
våra kunder till ökad lönsamhet”
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Grönsakshallen Sorunda tilldelades 
2009 Restauranggalans pris som bästa 
leverantör.

Servera och Svenska FN-Förbundet 
samarbetar i kampanjen ”Skolmat blir 
kunskap”. 

Sedan 2006 har Serveras e-handel 
ökat med 90 procent och omsatte 
2009 3,2 miljarder.

Serveras interaktiva webbportal 
erbjuder kunder utbildningar inom 
livsmedelshantering.
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ästan tio månader innan Sveriges ord-
förandeskap i EU skulle inledas började 
planeringen för Svensk Bevaknings-
Tjänst som fått uppdraget att bevaka 

alla toppmöten i Sverige under hösten 2009. Att få 
70 möten, 40 000 arbetstimmar och 60 nyanställda 
väktare på plats krävde mycket arbete. 

– Vi inledde med en nästan två månader lång rund-
resa i Sverige. Tillsammans med Regeringskansliet, 
Säpo och de lokala polismyndigheterna besökte vi  
mötesorterna, berättar David Larsson som var drift-
chef för EU-uppdraget på Svensk BevakningsTjänst.

Kunden, det vill säga Regeringskansliet, har i 
det här fallet förväntat sig en exceptionellt aktiv 
säkerhetsleverantör.

Den frihet och det utrymme som Svensk Bevak-

ningsTjänst har fått i uppdraget är ganska ovanlig,  
berättar David Larsson. 

– Kunden har gett oss stor inblick och litat på 
att vi ska kunna lösa uppgiften. Vårt ansvar har 
varit att göra möteslokalerna säkra, se till att de 
är brandsäkrade och att ingen obehörig ska kunna 
ta sig in. Hur många väktare som krävs för det och 
hur säkerhetskontroller och bevakning ska se ut 
har varit vårt jobb att planera. Friheten vi har fått 
är en av anledningarna till att det här uppdraget 
har förlöpt så otroligt bra, säger David Larsson.

Men de friare förutsättningarna ställer också krav 
på medarbetarnas förståelse och kompetens.

Helena Carlsson, som tjänstgjort som arbets- 
ledare under EU-uppdraget förklarar att många 
väktare är vana att jobba på order. De kanske vet att 

Att bevaka EU-toppmöten kräver inte bara 
stora resurser, utan även ett gott omdöme 
och en förmåga att fatta snabba beslut.

Svensk BevakningsTjänst
De har vaktat Sveriges rykte 

N

Det handlar inte bara om att kunna se skillnad mellan ett äpple och en bomb i  
röntgenapparaten. Väktarna på Svensk BevakningsTjänst måste också veta vem de  
egentligen kan stoppa i dörren.
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40 000

Fakta 
Svensk BevakningsTjänst 
är Sveriges tredje största 
bevakningsföretag. Med 
en kvalitets- och miljö- 
certifierad verksamhet och 
cirka tvåtusen välutbildade 
medarbetare levererar bo-
laget säkerhet till företag, 
myndigheter och privat- 
personer, dygnet runt,  
landet runt. Förutom 
två egna larmcentraler 
som tar emot larm och 
erbjuder utryckning och 
den Stockholmsbaserade 
parkeringsverksamhet 
som håller ordning på 
storstadsbilarna, erbjuder 
bolaget traditionella be-
vakningstjänster, person-
skydd, brandskydd samt 
rådgivning och utbildning. 

Helena Carlsson är en av Svensk Bevaknings-
Tjänsts arbetsledare och spelade en viktig 
roll under EU-uppdraget.

alla i a-hallen ska ha röda ackrediteringar och de ut-
anför blå, men inte alltid varför. I det här uppdraget 
har vi varit tvungna att förstå för att kunna agera.

Ett exempel som Helena Carlsson nämner är ett 
möte som hölls i Jönköping. Alla ministrar satt runt 
ett bord med två bisittare bakom sig. Plötsligt smet 
franska delegationen in med fyra bisittare.

– Det kan ge en del politiska konsekvenser när 
den holländska ministern, som sitter bredvid den 
franska, vänder sig om för att få råd av sina bisitt-
are och där sitter två fransmän. Det handlar inte 
om att till varje pris stoppa dem med fel ackredite-
ring från att komma innanför dörren. I det här fal-
let var det bättre att skicka in en diplomat som på 
ett snyggt sätt fick ut de båda extra fransmännen, 
säger Helena Carlsson.

Det som utmärker en bra väktare är till stor del 
fingertoppskänsla, menar David Larsson. 

– Det är den som avgör om man kan ta ansvaret. 
För det handlar om så mycket mer än att bara stå 
och vakta en dörr.

– Särskilt när det är en miljö som kräver en 
känsla för det politiska. Ibland vaktas bara symbo-
len för Sveriges ordförandeskap i EU. Om någon 
skulle klottra ”Sarkozy avgå” skulle det vara en 
prestigeförlust för Sveriges ordförandeskap i EU. 
Det finns ett symbolvärde i det vi gör.

Väktarna som jobbat med uppdraget har haft 
förståelse för det. De har också visat stor respekt 
för att de i sitt uppdrag gör reklam inte bara för 
sitt företag, utan även för ordförandeskapet och för 
Sverige. ■

timmar arbetade väktare från Svensk BevakningsTjänst med  
bevakningen av EU-möten under Sveriges ordförandeskap.
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Svensk BevakningsTjänst

vensk BevakningsTjänst har 
fått fler nya kunder under 
året, men den största delen av 
tillväxten kommer från ut- 

ökade uppdrag hos befintliga kunder. 
Bland andra har Vattenfall givit Svensk 
BevakningsTjänst nytt och utökat 
förtroende under de kommande åren. 
I december 2009 tecknade Svensk 
BevakningsTjänst ett femårigt avtal 
med E.ON Sverige och Svensk Kärn-
bränslehantering gällande säkerhet 
och bevakning av bland annat Oskars-
hamnsverket och Svensk Kärnbränsle-
hanterings anläggning Clab. 

Årets enskilt största uppdrag var 
bevakningen av samtliga möten under 
Sveriges ordförandeskap i EU. 
Affärsområdet Parkering står för den 
enskilt största omsättningsökningen 
även om tillväxten är stark inom samt-
liga affärsområden.

En fortsatt satsning på att utveckla 
parkeringstjänsterna, exempelvis genom 
service av parkeringsautomater, har 
stärkt företagets ställning på marknaden. 

I april förvärvades bolaget Högestad 
Security i Ystad, vilket stärker Svensk 
BevakningsTjänsts närvaro i Skåne.

Marknadsläget
Efterfrågan på bevakningstjänster 
och skydd i olika former ökar. På en 
marknad som präglats av ett fåtal stora 
aktörer kan en viss fragmentisering i 
form av flera mindre nischade aktö-
rer märkas. Svensk BevakningsTjänst 
stärker sin position genom att erbjuda 
flera skräddarsydda tjänster till ett stort 
antal kunder.

Inför 2010
Svensk BevakningsTjänst kommer 
under 2010 att fortsätta satsa på att 
etablera verksamhet utanför Stock-
holmsregionen. Bevakningsbranschen 
har generellt långa kontrakt och ligger 
därmed senare i konjunkturcykeln. 
2010 förväntas därför bli ett något 
svagare år för branschen än 2009.

Hög försäljning och en strategi att växa med kunderna 
har lett till att Svensk BevakningsTjänst nådde ett  
rekordresultat under 2009.

S

Kraftig tillväxt

Vad kan du berätta 
om året som gått?
– Att 2009 blev ett 
rekordår igen och att 
vi har fortsatt att växa 
och ta marknadsan-
delar. Samtliga av våra 
regioner har bidragit 
till en positiv utveckling 
men skyddsvaktsupp-
dragen med kärn-
kraftverk i spetsen har 
ökat mest. Vi har gjort 
ett nyförvärv i år och 
därmed lagt de för oss 
nya orterna Ystad och 
Trelleborg till kartan. 
Annars har vi framför 
allt fortsatt att växa av 
egen kraft, dels genom 
nya kunder, dels ge-
nom nya tjänster och 
utökade uppdrag hos 
våra befintliga kunder.

Några höjdpunkter?
– Vi har haft ett presti-
gefullt uppdrag i att 
leverera säkerheten 
under Sveriges ordfö-
randeskap i EU, vilket 
såklart har varit positivt 
för oss. Det har varit ett 
bra sammanhang för 
oss att synas i och även 
inneburit att vi har fått 
värdefull exponering 
på orter där vi normalt 
inte är verksamma.

Hur ser du på 2010?
– Från tidigare lågkon-
junkturer vet vi att vår 

bransch ligger sent 
i konjunkturcykeln, 
så om vi kommer att 
märka den kommer vi 
i så fall att göra det 
under 2010. Därför är 
vi beredda på att det 
kan bli en liten svacka. 
Men den måste också 
ses i relation till var vi 
står nu. Jämför man 
med var vi stod 2007 
kommer 2010 ändå 
att bli ett bra år, men 
ju bättre vi presterar 
desto större blir utma-
ningen att överträffa 
det. 

Hur har Axel Johnson 
varit till hjälp för er?
– För oss som säljer för-
troende krävs det att vi 
upplevs som pålitliga. 
Då gör det skillnad att 
vi har en stor, finansiellt 
stabil ägare bakom 
oss, som en garant för 
vår långsiktighet och 
finansiella styrka. Att 
det finns en framför-
hållning, en långsik-
tighet och omsorg 
om människan i Axel 
Johnsons värdegrund 
är också viktigt för oss 
som arbetar med män-
niskor.

vd på Svensk BevakningsTjänst

Anders Lönnebo 

” Vi har fortsatt att växa 
och ta marknadsandelar”

Nyckeltal
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Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto

Genomsnittligt antal årsanställda

2009

756

76

1238

2008

636

42

1 051
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Under 2009 anställde Svensk 
BevakningsTjänst cirka 400 
nya väktare

Affärsområdet Parkering som Svensk 
BevakningsTjänst startade 2008 har  
under året ökat sin omsättning med 43%. 

Sedan 2005 har Svensk BevakningsTjänst 
ökat omsättningen med 150% och resultatet 
med 400%. 

Svensk BevakningsTjänsts larm-
centraler hanterade 1,2 miljoner 
samtal under 2009.
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et har hänt mycket sedan Kicks förvärva-
des från KF 2002, säger Pontuz Bjelfman, 
vd på Kicks. 

Den som minns gamla Domus röriga 
sminkavdelning förstår precis vad han menar. Att 
den lagt grunden till den sobra skönhetsdestinatio-
nen Kicks känns nästan overkligt.

Beslutet att plocka bort alla diffusa artiklar ur 
sortimentet, fokusera på de fyra kategorierna make- 
up, hudvård, hårvård och doft och sedan välja ut 
högkvalitativa produkter var ett smart drag. Kun-
derna förstår och gillar det tydliga konceptet. Kicks 
har vuxit med runt 25 butiker per år och är nu en 
skönhetskedja med närmare 170 butiker i Sverige, 
Finland och Norge. Den svenska kundklubben har 
cirka 600 000 medlemmar och kundgruppen, där alla 
åldrar finns representerade, ökar konstant. Särskilt 
utmärker sig männen som en växande grupp. 

– Vi ska vara förstahandsvalet för både kunder och 
medarbetare som är intresserade av skönhet och 

kosmetik. Vår valda position ska genomsyra såväl vår 
externa som vår interna kommunikation framöver, 
säger Pontuz Bjelfman.

Men trots att identiteten känns glasklar fortsätter 
en ständig utveckling och förändring av skönhets-
kedjan. 

Kicks vill inte bara erbjuda rätt sortiment utan 
även rätt trender, rätt tekniker och rätt medarbetare. 
Här ska man få hela skönhetsupplevelsen och då är 
medarbetarna betydelsefulla.

– Det är viktigt för oss att vi har kompetensen, det 
är en trovärdighetsfråga, säger Maria Carvbo, butiks-
chef för Kicks i Haninge och Tyresö, och förklarar att 
hennes medarbetare måste kunna ge tips och råd till 
kunderna, utföra behandlingar och förklara makeup-
tekniker. Därför har många som arbetar på Kicks 
dubbelkompetens och är förutom säljare även utbil-
dade makeupartister, hudterapeuter eller frisörer. 

– Även om du går in på Kicks bara för att köpa 
en mascara, är vårt mål att du ska gå ut med något 

Pontuz Bjelfman är vd på Kicks och 
en av krafterna bakom butikskedjans 
ompositionering.

Åhlénsgruppen 
En skön upplevelse

D

Från en liten butikskedja som förutom kosmetik också sålde damstrumpor, hälsokost och 
barnartiklar – till renodlat skönhetsproffs. Så här blev Kicks Sveriges destination för skönhet.
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6 000

Fakta 
Åhlénsgruppen är ett 
av Nordens ledande 
detaljhandelsföretag och 
består av Åhlénsvaruhusen, 
skönhetsexperten Kicks, 
heminredningskedjan 
Lagerhaus samt Åhléns 
hembutiker i Norge.  
Åhlénsgruppen har verk-
samheter i Sverige, Norge 
och Finland. Grundpelarna 
i verksamheterna är mötet 
med kunden och lyhördhet 
för konsumenternas behov. 
Varje dag besöker över 
300 000 människor något 
av Åhlénsgruppens varuhus 
eller butiker.

Kenneth Grönlund, regionchef och Maria 
Carvbo, butikschef, båda på Kicks, vill inspirera  
kunderna med kunnig personal.

mer, en upplevelse eller en förbättrad kunskap inom 
makeup och skönhet, förklarar Pontuz Bjelfman

Det är också bakgrunden till att Kicks under det 
senaste året har arbetat med att förbättra sin sälj-
kultur. Tanken är att Kicks kompetenta medarbetare 
med sina råd, tips och idéer ska sälja mer och skapa 
ett driv som kunden blir inspirerad av. 

– Här har vi gjort en jättevandring, säger Kenneth 
Grönlund, regionchef på Kicks. Han ger en extra 
eloge till Maria Carvbo och hennes medarbetare som 
mer än fördubblat resultatet i sin butik under dryga 
två år och menar att de representerar säljkulturen 
fullt ut. 

– Maria coachar sin personal så att de verkligen 
trivs på jobbet. Den stämningen och glädjen känner 
kunderna av när de kommer in i butiken, förklarar 
Kenneth Grönlund. 

Bakom den förbättrade säljkulturen ligger också ett 
bonussystem där alla säljare har individuella säljmål.

– Det finns en enorm kraft i alla medarbetare om 

man fokuserar på individen och förstärker positiva 
beteenden. Det är en av nycklarna till framgång, 
säger Kenneth Grönlund.

Förutom bonusen har Kicks infört utmärkelsen 
”Success of Beauty”. Den hedrande titeln ges tillsam-
mans med en kontantpremie till kvartalets bästa 
säljare. I valet av kvartalets säljare ser man inte bara 
till resultatdelen utan även till mjuka kvaliteter som 
att man jobbar väl ihop med sina medarbetare, står 
för en bra säljkultur och är en tydlig del i ett team.

För Pontuz Bjelfman, som blev utsedd till årets 
ledare i Axel Johnson-koncernen 2008, är teamet 
viktigt:

– Det funkar inte om jag och Kicks ledningsgrupp 
går åt ett håll och medarbetarna går åt ett annat. Alla 
medarbetare behöver en tydlig uppgift och en tydlig 
förväntan inom sitt område. Med det växer medarbe-
tarens ansvarstagande och engagemang – och då blir 
det roligt att jobba, avslutar han. ■

kilo mascara sålde Kicks under 2009.
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Åhlénsgruppen

hlénsgruppen har fortsatt 
sitt omfattande strategi- och 
förändringsarbete för att 
förtydliga kunderbjudandet. 

Under året har stora satsningar gjorts 
på hållbart företagande med fokus på 
inköpsorganisationen och leveran-
törskontroll. 

Marknadsläget
Försiktighet bland konsumenterna har 
präglat branschen även om en ökad 
optimism kunnat anas under årets 
sista kvartal. Åhlénsgruppen står sig 
väl i jämförelse med konkurrenterna 
där framför allt skönhet och mode 
visat bättre ökningstal än marknaden.

Åhléns
Varuhuskedjan har ökat sina marknads-
andelar på modemarknaden och gått 
från en sjätte- till en fjärdeplats. Omsätt-
ningen för varuhusen visar en ökning 
med tre procent jämfört med föregående 
år. Arbetet med att vända utvecklingen 
för Åhléns Norge och Åhléns hem har 
gett resultat. I december öppnade  
Åhléns det första apoteket i varuhuset 
vid Skanstull i Stockholm.

Kicks
Under året har stort arbete lagts på 
att utveckla Kicks butiker. Det nya 
sortimentet ”Natural Choice by Kicks” 
har lanserats och 16 nya butiker har 
öppnats i Finland, Norge och Sverige.

Lagerhaus
Bolaget visar på en stark försäljnings-
ökning jämfört med tidigare år. Fem 
nya butiker har öppnat.

Inför 2010
Åhléns kommer att satsa på att 
förstärka sin position inom mode. 
Introduktionen av apotek på flera varu- 
hus fortsätter under året. Lagerhaus 
expanderar vidare och Kicks kommer 
att fullfölja sin ompositionering. 

Utsikterna till en ökad försäljnings- 
volym och resultatförbättring ser goda 
ut över hela Åhlénsgruppens verksam-
het.

Under 2010 kommer Åhlénsgruppen 
att byta namn till Axstores.

Åhlénsgruppens kraftfulla satsning på mode har lyckats 
väl. Vid ingången av 2010 är Åhlénsgruppen Sveriges 
fjärde största modeaktör.

Å

Lyckad modesatsning

Hur har de tuffa tider-
na påverkat Åhléns- 
gruppen?
– Trots att marknadsför-
utsättningarna har varit 
sämre än vanligt, har 
det ändå gått bättre än 
vad många väntade sig. 
Även om vi har påver-
kats så har vi klarat oss 
relativt bra.

Hur har Åhléns- 
gruppens år sett ut?
– Vi har ökat försäljning-
en i alla våra verksam-
heter ordentligt jämfört 
med föregående år. 
Det är resultatet av ett 
intensivt förändringsar-
bete, där vi bland annat 
har drivit ett framgångs-
rikt modeprojekt. Vi har 
också arbetat hårt för 
att behålla vår mark-
nadsledande position 
inom skönhet. 

Kicks och Lagerhaus 
har vi fortsatt att expan-
dera med flera butiker. 

Trots betydande 
investeringar i att 
förstärka vår framtida 
position inom skönhet 
och mode har vi lyckats 
förbättra vårt resultat. 
Vidare har vi fokuserat 
på hållbart företagande, 
där vi bland annat har 
utökat Åhlénsgruppens 
hållbara sortiment, 
förbättrat vår leveran-
törskontroll och skapat 

samarbeten med Myror-
na och Stadsmissionen 
för ökad återvinning.

Vad tänker du om 
framtiden?
– Att vi ska fortsätta 
att utveckla precis det 
som vi utvecklat i år och 
ytterligare förstärka vår 
trovärdighet och posi-
tion som modeaktör. Vi 
kommer att rulla ut vår 
apotekslansering, dra 
igång Kicks e-handel 
och fortsätta att satsa 
på unika kunderbjudan-
den för våra varumärken 
inom skönhet.

Vilken betydelse 
har Åhlénsgruppens 
ägare?
– Många riktigt fram-
gångsrika företag har 
ägare av kött och blod, 
som står för något bra. 
Min övertygelse är att 
det blir viktigare och 
viktigare för kunden. 
Våra ägare är engage-
rade och har en tydlig 
värdegrund som vi 
också delar. Ju mer vi 
växer desto viktigare 
blir det också internt att 
ha en tydlig värdegrund 
att vila på. Det ger oss 
vägledning i vad vi ska 
göra men också vad vi 
inte ska göra.

vd på Åhlénsgruppen

Thomas Axén

” Vi ska fortsätta att bygga 
vår trovärdighet och position”

Nyckeltal

Mkr

Nettoomsättning

Resultat efter �nansnetto
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Åhléns klättrade under 2009 från sjätte till 
fjärde plats bland svenska modeaktörer. 

Under 2009 öppnade Lagerhaus nya 
butiker i bland annat Linköping, Malmö 
och Örebro. 

Krämen Tri-Aktiline är med 50 000 sålda  
exemplar Åhlénsgruppens enskilt största 
produkt.

I december 2009 öppnade 
Åhléns Apotek i Stockholm 
och Norrköping. 

Kicks har samlat utvalda varumärken  
under namnet Natural Choice by Kicks.  
Två av dessa är exklusiva för kedjan.





Styrelse 
& Ledning
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Styrelse

Hans Dalborg med 
närproducerade äpplen  
från Grönsakshallen 
Sorunda, 115 kr för lådan.

Anders G. 
Carlberg med 
baguetter från 
PrisXtra,
2 st för 15 kr

Antonia Ax:son 
Johnson med
kopp Anita, från 
Åhléns, 79 kr

Peggy Bruzelius  
med vas Bubbla,  
Lagerhaus, 139 kr

Lou-Lou Wall och 
Gunnel Tegnér med 
linstropp med öglor 
från Certex,  
308 kr brutto/ 
1,5 meter



Alexandra 
Mörner med 
kudde Jakten 
från Design-
Torget, 275 kr

Marcus Storch med 
komplett däck och 
fälg, Fulda Exelero. 
Mekonomen, 2 670 kr

Göran Ennerfelt 
med matkassar 
från Willys – 
Sveriges billigaste

Nils-Erik Johansson 
med Fuji Finepix F70 
EXR, rekommenderat   
butikspris 2 995 kr

Rasmus Tallén 
med grönsaks- 
buljong för  
storkök och 
restauranger, 
Serveras egna 
märke,  
66:13 kr/kg 

Per Bystedt 
med Filippa K- 
väska, herr,  
2 300 kr

53
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ANToNIA Ax:SoN JoHNSoN
Ordförande sedan 1982. Styrelse-
ordförande i Axel Johnson Inc. och 
Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
Stiftelse. Vice ordförande i Nord-
stjernan AB. Ledamot av styrelsen i 
Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, 
Axfood AB, Mekonomen AB, AxFast 
AB, NCC AB, World Childhood 
Foundation, m fl. Första vice ordf. i 
kommunstyrelsen i Upplands Väsby.

ANDERS G. CARLBERG
Ledamot av styrelsen sedan 1992. 
Styrelseordförande i Höganäs 
AB. Ledamot av styrelsen i Axel 
Johnson Inc., AxFast AB, Beijer 
Alma AB, Mekonomen AB, Sapa 
AB, Sweco AB, Svenskt Stål AB 
(SSAB), SäkI AB, m fl. Tidigare var 
Anders G Carlberg bland annat vd 
och koncernchef för Axel Johnson 
International AB.

PEGGy BRUzELIUS
Ledamot av styrelsen sedan 1998. 
Styrelseordförande i Lancelot Asset 
Management AB. Ordförande i 
Högskoleverket, vice ordförande i AB 
Electrolux samt ledamot av styrelsen 
i Axfood AB, Scania AB, Akzo Nobel 
NV, Syngenta AG, Husqvarna AB, 
Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälles (SNS) Förtroenderåd, 
Diageo plc., Handelshögskolefören-
ingen, Näringslivets Börskommitté, 
m fl. Tidigare var Peggy Bruzelius vd i 
ABB Financial Services samt vice vd i 
Skandinaviska Enskilda Banken AB. 

HANS DALBoRG
Ledamot av styrelsen sedan 2001. 
Styrelseordförande i Nordea Bank 
AB, Kollegiet för Svensk Bolags-
styrning och Uppsala universitet. 
Tidigare ordförande i IVA och Kung-
liga Operan. Ledamot av styrelsen 
i Stockholm Institute of Transition 
Economics (SITE), Stockholm Insti-
tute for Financial Research (SIFR) 
och ledamot i European Financial 
Services Round Table (EFR).   

GöRAN ENNERFELT
Vice ordförande sedan 2007. 
Ledamot av styrelsen sedan 1975, 
vd i Axel Johnson Holding AB. 
Styrelseordförande i AxFast AB. Le-
damot av styrelsen i Axel Johnson 
Inc., Svenska Handelsbanken AB, 
Internationella Handelskammaren 
samt i flera andra organisationer 
inom näringslivet. Göran Ennerfelt 
var tidigare vd och koncernchef i 
Axel Johnson AB (1979 – 2007) och 
bland annat ordförande i Studie-
förbundet Näringsliv och Samhälle 
(SNS), Utrikeshandelsföreningen 
(Sveriges Allmänna Exportförening) 
samt i Svensk Handel.

NILS-ERIK JoHANSSoN
Ledamot av styrelsen sedan 1999. 
Styrelseordförande i Heberleins i Bå-
stad AB, Leksands IF Holdingbolag, 
Leksands Fastighetsbolag, Leksands 
Strand AB, United Power och Willab 
AB samt ledamot av styrelsen i AJ 
Produkter AB, Milko AB och Svenskt 
Sigill. Tidigare var Nils-Erik Johansson 
vd för Hemköpskedjan AB.

MARCUS SToRCH
Vice ordförande och ledamot av 
styrelsen sedan 1997. Ordförande 
i Nobelstiftelsen och stiftelsen Min 
Stora Dag samt vice ordförande i 
Axfood AB och Mekonomen AB. 
Ledamot i styrelserna Nordstjer-
nan AB, NCC AB och Hannells 
Industrier samt ledamot av Kungl. 
Vetenskapsakademien och Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien. 
Marcus Storch var tidigare vd och 
koncernchef i AGA AB.

ALExANDRA MöRNER 
Ledamot av styrelsen sedan 2005. 
Chef för Åhlénsgruppens Butiks-
kedjor och dessförinnan Investment 
Manager på Novax AB. Styrelseord-
förande i Antonia Ax:son Johnsons 
Stiftelse för Miljö och Utveckling 
samt styrelseledamot i Högskole-
styrelsen för Konstfack. 

PER BySTEDT
Ledamot av styrelsen sedan 2000. 
Styrelseordförande i AIK Fotboll 
AB, Labero Entertainment Group 
AB,  Versity Music AB, New Bridge 
Capital AB, Bahia Beach Real Estate 
Holding AB samt Neonode Inc., där 
Per Bystedt också är vd.

Ledamöter utsedda av  
arbetstagarorganisationer
 
RASMUS TALLéN
Ledamot av styrelsen sedan 2000. 
Rasmus Tallén är anställd i Servera 
R&S AB och arbetstagarrepresen-
tant för Handelsanställdas förbund.

LoU-LoU WALL
Ledamot av styrelsen sedan 2005. 
Lou-Lou Wall är anställd i Åhléns 
AB och arbetstagarrepresentant för 
Unionen.

GUNNEL TEGNéR
Ledamot av styrelsen sedan 1999. 
Gunnel Tegnér är anställd i Åhléns 
AB och arbetstagarrepresentant för 
Handelsanställdas förbund.

Suppleanter
ANDERS ERNHJELM
Styrelsesuppleant sedan 2007.
Anders Ernhjelm är anställd i 
Servera R&S AB och arbetstagar-
representant för Handelsanställdas 
förbund.

LILIAN MÅRELIUS
Styrelsesuppleant sedan 2003.
Lilian Mårelius är anställd i Åhléns 
AB och arbetstagarrepresentant för 
Handelsanställdas förbund.

ANN-MARIE PERSSoN
Styrelsesuppleant sedan 2006.
Ann-Marie Persson är anställd i 
Servera R&S AB och arbetstagar-
representant för Unionen.

Styrelse

Ledning

Affärsledning

FREDRIK PERSSoN
Vd och koncernchef. Fredrik Persson är civil-
ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 
Tidigare var Fredrik analyschef på Aros Securities 
och han har även ett förflutet inom ABB:s finans-
verksamhet. Fredrik har arbetat inom koncernen 
sedan år 2000 och var tidigare vice vd och CFO 
för Axel Johnson AB. Styrelseuppdrag: Styrel-
seordförande i Axel Johnson International AB, 
Novax AB, Servera R&S AB, Svensk Bevaknings-
Tjänst AB, Åhléns AB, Mekonomen AB samt i 
Axfood AB. Vice ordförande i Svensk Handel och 
ledamot av styrelserna i AxFast AB, Svenska  
Handelsbanken Regionbanken Stockholm, Svenskt 
Näringsliv samt Lancelot Asset Management AB.

LILLIAN FoSSUM
Vice vd och CFO. Lilian Fossum är civilekonom 
från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare 
arbetade Lilian på AB Electrolux, bland annat 
som medlem i koncernledningen med ansvar för 
personalfrågor och organisationsutveckling samt 
som ansvarig för strategisk prissättning inom 
affärsområdet Major Appliances i Europa. Lilian 
har även ett förflutet som vice vd och CFO på 
Spendrups Bryggeri AB, och som management-
konsult på McKinsey & Company. Styrelse-
uppdrag: Ledamot av styrelsen i Axel Johnson 
International AB, Novax AB, Servera R&S AB, 
Svensk BevakningsTjänst AB, Åhléns AB, Holmen 
AB, Oriflame Cosmetics S.A. samt i RNB AB.

CARoLINE BERG
Direktör human resources och kommunikation. 
Caroline Berg har en B.A. från Middlebury  
College i USA och mångårig erfarenhet från olika 
verksamheter inom media, film och tv i både 
Sverige och USA. Caroline har varit verksam i 
styrelser inom Axel Johnson Gruppen sedan mit-
ten av 90-talet, och har arbetat på Axel Johnson 
AB sedan 2005. Styrelseuppdrag: Ledamot av 
styrelsen i Axel Johnson International AB, Servera 
R&S AB, Åhléns AB samt Axel Johnson Inc., USA.

Fredrik Persson, vd och koncernchef, Axel Johnson AB; Lilian Fossum, vice vd och CFO, Axel Johnson AB; Caroline Berg, direktör human resources och  
kommunikation, Axel Johnson AB; Anders Lönnebo, vd Svensk BevakningsTjänst AB; Anders Slettengren, vd Novax AB; Anders Strålman, vd Axfood AB;  
Christer Lind, vd Servera R&S AB; Håkan Lundstedt, vd Mekonomen AB; Mats R. Karlsson, vd Axel Johnson International AB;  Thomas Axén, vd Åhléns AB.
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Ledning

Fredrik Persson 
med en randig 
halsduk, Åhléns, 
149 kr

Lilian Fossum 
med rött glitter, 
Åhléns, 20 kr/
5 meter

Caroline 
Berg med 
lax. Ej röd-
listad, från 
Hemköp,  
119 kr/kg



AxEL JoHNSoN GRUNDAS

Sadelmakarsonen och handels-
bokhållaren Axel Johnson grundar 
A. Johnson & Co, en agentur- och 
kommissionsaffär på Lilla Nygatan 
i Stockholm.

Milstolpar

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

1873

RÄDDAR AVESTA 
JERNVERK

Avesta Jernverk i 
kris. Vid rekon-
struktionen blir 
A. Johnson & Co 
delägare. 

1883

REDERIAKTIEBoLAGET NoRDSTJERNAN GRUNDAS

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

1890

TAR öVER 
AVESTA JERNVERK

A. Johnson & Co blir 
helägare. 

1905

1873 SVERIGE FÅR KRoNoR oCH öREN

Skandinavisk myntunion. Kronor och ören ersätter  
riksdaler som myntenhet i Sverige och Danmark. 
Norge ansluter sig till unionen 1876.

GENERALKoNSULN 
TAR öVER

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

1910

EN MoDERN FLoTTA

Johnsonlinjen har värl-
dens första dieseldrivna 

oceanflotta. 

1925

1914 FöRSTA VÄRLDSKRIGET BRyTER UT 

Exportförbud på vissa varor och prisstopp  
på livsmedel införs.

1929 DEPRESSIoNEN

Börsen på Wall Street kollapsar den 24 oktober 
och drar med sig världsekonomin i en recession 
som präglar stora delar av 1930-talet.

oLJERAFFINADERI 
oCH VÄGBoLAG

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

1928

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

2:a generationen – Industrialisten 1910 –1958                                                                                    
Axel Johnson, även kallad Generalkonsuln, expande-
rade koncernen kraftigt.

1871 ANDRA INDUSTRIELLA REVoLUTIoNEN

Den andra industriella revolutionen börjar.  
Serietillverkning av allt mer komplicerade varor  
banar väg för ökad handel över nationsgränserna.
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Milstolpar

1939 ANDRA  
VÄRLDSKRIGET  
BRyTER UT

Allmänt prisstopp  
införs för första gången  
i Sverige 1942.

NyA UPPKöP

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

1936

TREDJE GENERATIoNEN TAR öVER  

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

1958

ANToNIA BöRJAR

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

1971

Ny VD

Göran Ennerfelt blir vd 
efter Bergsingenjören 
Axel Ax:son Johnson.

1979

ANToNIA BLIR oRDFöRANDE

Nordstjernan omstruktureras. 
Affärssamverkan mellan Nordstjer-
nan och A. Johnson & Co minskar 
successivt. Antonia Ax:son Johnson 
blir ordförande i A. Johnson & Co.

1982

SATSNING PÅ  
KoNSUMENTHANDEL

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

1988

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

1994

INVESTERAR I  
TILLVÄxTFöRETAG

Novax bildas och blir plattfor-
men för investeringar i tillväxt-
företag som DesignTorget, 
BevakningsTjänst och WeSC.

1999

NyA FöRVÄRV

Axel Johnson International 
köper en rad teknikhandels-
företag. Axel Johnson blir 
huvudägare i Mekonomen.
Svensk BevakningsTjänst 
blir ett helägt koncernbolag 
till Axel Johnson AB. 

2006

1973 oLJEKRISEN

Oljekrisen pressar upp priset på olja 
med minskande ekonomisk tillväxt och 
internationell handel som följd.

1992 SoVJETUNIoNEN UPPLöSES

Den sovjetiska planekonomin kollapsar 
och leder till att östblocket upplöses.  
Det kalla kriget upphör.

1990 FASTIGHETSKRIS

Bank-, finans- och fastighetskris. Avregleringarna av  
kreditmarknaden i slutet av 80-talet leder till en kraftigt 
stigande utlåning. Fallande bostadspriser och minskad 
konsumtion präglar början av decenniet.

2000
AxFooD TAR FoRM

Axfood bildas genom 
sammanslagningar av Hemköps- 
kedjan, Dagab och D-gruppen.  

Willys expansion startar  
och blir en  

rikstäckande kedja.

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

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

1960 SVERIGE  
GÅR MED I EFTA

Frihandelsavtalet öppnar 
upp för ökad handel med 
industriprodukter i Europa.

2008 FINANSKRIS

En global recession 
sprider sig snabbare än 
någonsin tidigare.
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Siffror

Belopp i Mkr 2009 2008 2007 2006 2005

Nettoomsättning 20 073 19 881 19 557 18 467 13 820

Resultat efter finansnetto 916 909 1 314 1 087 826

i % av nettoomsättning 4,6 4,6 6,7 5,9 6,0

Balansomslutning 10 426 10 738 9 440 8 795 8 473

Sysselsatt kapital 7 173 7 304 6 323 5 474 5 601

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 13,2 14,2 23,0 20,4 18,9

Eget kapital 6 258 5 894 5 573 4 721 4 461

Soliditet (%) 60,8 55,7 60,0 54,4 52,8

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0 0 0 0 0

Kassaflöde efter investeringar 1 022 81 1 466 316 286

Genomsnittligt antal årsanställda 8 595 8 415 7 740 7 222 5 301

Flerårsöversikt
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Siffror

Belopp i Mkr 2009 2008

Nettoomsättning 20 073 19 881

Kostnad för sålda varor -14 935 -14 675

Bruttoresultat 5 138 5 206

Försäljningskostnader -3 891 -3 807

Administrationskostnader -882 -875

Andelar i intresseföretags resultat 459 411

Övriga rörelseintäkter 106 89

Övriga rörelsekostnader -16 -31

Rörelseresultat 914 993

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 13 -112

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 28 89

Räntekostnader och liknande resultatposter -39 -61

Resultat före skatt 916 909

Skatt på årets resultat -312 -390

Minoritetens andel i årets resultat -3 -4

Årets resultat 601 515

Koncernens resultaträkning
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Siffror

Koncernens balansräkning
Belopp i Mkr 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 756 969

Materiella anläggningstillgångar 923 911

Finansiella anläggningstillgångar 1 382 1 339

Omsättningstillgångar

Varulager mm 2 340 2 546

Kortfristiga fordringar 2 156 2 404

Kortfristiga placeringar 2 001 1 664

Kassa och bank 868 905

Summa tillgångar 10 426 10 738

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6 258 5 894

Minoritetsintresse 83 83

Avsättningar 361 355

Långfristiga skulder 290 395

Kortfristiga skulder 3 434 4 011

Summa eget kapital och skulder 10 426 10 738

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 1 722 1 784

Ansvarsförbindelser 71 66
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Siffror

Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i Mkr 2009-12-31 2008-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 916 909

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 236 542

1 152 1 451

Betald skatt -167 -240

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 985 1 211

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 79 -243

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 265 -66

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -71 11

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 258 913

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -2 -303

Avyttring av dotterföretag 3 –

Förvärv av rörelsegren -13 –

Avyttring av rörelsegren – 5

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -23 -32

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar – 2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -248 -248

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 12 9

Förvärv av finansiella tillgångar -13 -265

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 48 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -236 -832

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 32 636

Amortering av lån -530 -90

Utbetald utdelning -4 -89

Lämnade koncernbidrag -217 -39

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -719 418

Årets kassaflöde 303 499

Likvida medel vid årets början 2 569 2 058

Kursdifferens i likvida medel -3 12

Likvida medel vid årets slut 2 869 2 569



Axel Johnson
Gruppen
Axel Johnson AB AxFast ABAxel Johnson Inc.

Axel Johnson AB är en av tre fristående koncerner inom Axel Johnson Gruppen. 
De andra två är amerikanska Axel Johnson Inc. och svenska fastighetsföretaget AxFast AB.

Uppdragsgivare Axel Johnson AB, Kommunikationsdirektör Caroline Berg, Projektledare Sofia Gustafsson. Produktion Spoon Publishing AB,  
Redaktör Erik Wannelid, Creative Director Melker Forsén, Art director Vidar Hekkelstrand, Designer Johan Mogren, Projektledare Gabriella Wiiala, Foto Peter Cederling.  
Tryck Rolf Tryckeri Papper Munken Polar

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

Nordstjernan AB
Nordstjernan är ett investeringsföretag 
som genom aktivt och långsiktigt 
ägande i nordiska företag ska skapa 
värdetillväxt. Nordstjernan är 
huvudägare i NCC, Ramirent, KMT, 
Salcomp, Ekornes, Active Biotech, 
Exel, Etac, Välinge, Waterjet, 
Composites och Stella Plastics. 
Axel Johnson Gruppens ägarandel är 
sex procent.

Bygger och utvecklar verksamheter inom 
handel och tjänster.

Axel Johnson International
Teknikhandelskoncern med fokus på 
industri- och konsumentprodukter i 
Europa.

Axfood
Ett av Nordens största börsnoterade bolag 
inom dagligvaruhandel.

Mekonomen
Skandinaviens ledande bildelskedja, 
noterad på Stockholmsbörsen.

Novax
Utvecklar och investerar i tillväxtföretag.

Servera
Ledande grossist och specialist inom 
restaurang och storkök.

Svensk BevakningsTjänst
Erbjuder kompletta säkerhetslösningar för 
företag och privatpersoner.

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

Produkter och tjänster inom energi och 
miljö i Nordamerika.

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

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

Kinetico Incorporated
Produktion och försäljning av 
vattenreningsprodukter.

NewtrAx
NewtrAx investerar i och utvecklar 
tillväxtbolag.


