ÅR 2015 SATTE VI ETT FÖRNYELSEMÅL:
OM 10 ÅR KOMMER MINST 50 PROCENT
AV AXEL JOHNSON BESTÅ AV SAKER
VI INTE GÖR IDAG.

16 %
FÖRNYELSE 2015-2017

VI ÄR ETT FAMILJEFÖRETAG SOM BYGGER OCH
UTVECKLAR LÖNSAMMA VERKSAMHETER INOM
HANDEL OCH TJÄNSTER
För oss på Axel Johnson är handel något som utvecklar
människor och bygger samhällen. Våra bolag träffar
över en miljon kunder dagligen, och ska vara en positiv
förändringskraft i de samhällen vi är en del av. Axville är
staden som förklarar vilka bolag som ingår i Axel Johnson.

 Axel Johnson International
är en industrigrupp som förvärvar
och utvecklar företag som tillhandahåller
produkter och tjänster till industriföretag.
 Axfood
är Sveriges näst största aktör inom
dagligvaruhandeln med ambitionen att
leverera bra och hållbar mat. I Axfoods House
of Brands-strategi ingår bland annat Willys,
Hemköp, Eurocash, mat.se, Middagsfrid och
varumärkena Tempo, Handlar'n och Direkten.
Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood
Snabbgross. Tack vare supportbolaget Dagab

erbjuder koncernen de egna matkoncepten
och företagskunder attraktiva sortiment för den
svenska marknaden.
 Dustin
är en av Nordens ledande återförsäljare
av IT-produkter med tillhörande tjänster och
lösningar.
 KICKS
är Nordens ledande skönhetskedja och
erbjuder ett helhetskoncept inom makeup,
doft, hudvård och hårvård.

 Martin & Servera
är Sveriges ledande restauranggrossist,
och levererar dagligen drycker, färskvaror,
livsmedel, tjänster, utrustning och kunskap
till restauranger och storkök.
 Novax
är en aktiv och långsiktig ägarpartner som
investerar i små- och medelstora tillväxtbolag.
 Åhléns
är Sveriges ledande varuhuskedja
med skönhet, hem och mode under ett
och samma tak.

 Våra entreprenörsdrivna bolag
Genom D-Ax investerar vi i digitala
tillväxtbolag, främst inom mat och handel,
och har nu ägande i sex bolag. Dessutom
är vi huvudägare i Amazing Brands, som
utvecklar och säljer produkter inom kosmetik,
doft och hygien. Vi är också delägare i Mitt
Liv, som är ett icke vinstdrivande företag som
genom mentorskap, utbildning och rekrytering
arbetar för ett inkluderande samhälle och en
arbetsmarknad som värdesätter mångfald.
Under 2017 förvärvade vi 70 procent av
Skincity, en hudvårdsklinik online.

”DEN RÖDA TRÅDEN I AXEL
JOHNSONS SNART 150-ÅRIGA
HISTORIA, SOM JAG SÅ OFTA
KOMMER TILLBAKA TILL, ÄR
FÖRÄNDRINGSKRAFTEN –
FÖRMÅGAN OCH VILJAN ATT
UTVECKLA NYA AFFÄRER”
CAROLINE BERG, ORDFÖRANDE

VIKTIGA HÄNDELSER
2017

.
Innehall
Ordförandeord 				
				76

Axel Johnson gör sitt bästa resultatAX hittills på 3 020 miljoner
kronor. Nettoomsättningen blir 77 174 miljoner kronor.
Axel Johnson International, Dustin och Novax gör sina bästa
resultat hittills. Axfood växer både organiskt och strukturellt,
och växer snabbare än marknaden i övrigt.
Under 2017 genomförs 26 förvärv och tre avyttringar i
koncernen. Till exempel förvärvar Axel Johnson
huvudägarskapet i Skincity, D-Ax investerar i Matsmart
och Axel Johnson International förvärvar 13 bolag.
Åhléns och Martin & Servera låter sina medarbetare delta i
Axfoundations mångfaldsprojekt ÖppnaDörren på arbetstid.
Axinsight, Axel Johnsons koncerngemensamma funktion
för datadriven affärsutveckling, skapas.
Axelerate Leadership, ett utbildningsprogram för personer
med internationell bakgrund, initieras.

 Resultat AX
Genomgående i denna årsberättelse anges resultat AX som resultat efter finansnetto
exklusive goodwillavskrivningar, justeringar av tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. Detta för att möjliggöra ökad
jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen,
och jämförelse mellan år.
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MOD ATT PRÖVA NYTT

Men kan vi, kan jag, som vuxit upp utan krig, svält
eller förtryck någonsin förstå?
– Det är klart du kan. Har du aldrig frusit? Har du
aldrig varit rädd? Har du aldrig varit hungrig?
Jo.
– Då så.
Men att hoppa över lunchen och inte hinna med
middagen är en sak. Att försöka ta sig över Medelhavet i en läckande gummibåt eller svälta som du
gjorde i koncentrationslägren är något annat.
– Hunger är hunger. Rädsla är rädsla. Använd
din erfarenhet och din empati och tänk dig in i
situationen. Det där är bara undanflykter.
Svaren är Hédi Frieds och frågorna kunde vara
mina. Hédi vet vad hon pratar om. När nazisterna
tog över makten under andra världskriget skedde
förändringarna gradvis. Förändringar och orättvisor normaliserades och som Hédi beskriver det;
det var illa, men livet var inte hotat. Så småningom
blev det värre. Hédi kom att fängslas, tillsammans
med sin familj, och fördes till koncentrationslägren i
Auschwitz och Bergen-Belsen. Hon överlevde. Det
gjorde inte hennes föräldrar, och inte heller sex
miljoner andra människor. När orättvisorna
kommer successivt, lite i taget, vänjer man sig och
fortsätter att hoppas att de ska ta slut och att allt
ska bli bättre igen. Det som Hédi upplevt får aldrig
glömmas bort. Alla bär ett ansvar för att inte vänja
sig vid orättvisor.
Idag står vi inför stora utmaningar i Sverige,
och i världen, när det gäller integration. Klyftorna
har blivit större och samhället mer segregerat.
Diskrimineringen ökar och nationalismen har fått
fäste på många håll. Sakta, som en glaciär, tycks
samhället förändras i sina grundvalar. Demokratins
ramar utmanas, en ny verklighet kryper närmare.
Synliga – och osynliga – barriärer ställer myndigheter och institutioner på prov. Inkludering och
integration är en av de viktigaste frågorna de
närmaste åren. Ingenting skadar oss så mycket som

 Vi får aldrig glömma
Axel Johnson initierade under 2017
ett projekt tillsammans med Natur
& Kultur och myndigheten Forum
för levande historia. Vi donerade en
miljon kronor med avsikten att
landets alla niondeklassare ska få
läsa Hédi Frieds ”Frågor jag fått om
förintelsen”. Böckerna når eleverna
hösten 2018. För de som ännu inte
läst boken, kan jag rekommendera
den varmt.

när människor känner utanförskap. Ord löser inte
problemen – utan handling.
På Axel Johnson är vi bestämda över att företagandet är en plats för just handling och förändring.
Axfood tar varje år emot flera hundra nyanlända och
asylsökande individer på praktik i sina butiker.
Bolaget har dessutom startat lärlingsprogrammet
Nyanländ i Axfood där nyanlända medarbetare har
anställts för att under ett år varva butiksarbete med
digitala utbildningar. Åhléns låter sina medarbetare på
arbetstid delta i Axfoundations projekt ÖppnaDörren,
ett initiativ där etablerade och nya svenskar möts –
och försöker nu också få kunderna att delta genom
särskilda aktivitetsdagar på vissa av varuhusen.
Martin & Servera har utbildat samtliga medarbetare i
mångfald. Vi har i koncernen cirka 1 700 medarbetare
från Samhall som arbetar runt om i våra butiker, lager
och kontor. Vi är delägare i Mitt Liv som arbetar med
integration. Vi har nyligen genomfört Axelerate
Leadership Program, ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för att identifiera och utveckla talanger
med internationell bakgrund. Aktivitetsnivån är hög
och vi ser styrkan i att ha medarbetare och chefer som
speglar våra kunder. Som Hédi Fried föreslår har vi
som ambition att fortsätta använda vår empati och
våra erfarenheter för att öppna dörrar. Vi har bråttom
och mycket kvar att göra.
Inom Axel Johnsons 145-åriga historia har det
alltid funnits en vilja och ett stort mod att pröva nytt.
Förnyelsekraften och förändringsviljan präglar hur vi
arbetar och är det yttersta uttrycket för vår långsiktighet. Den stora transformation som vi upplever just nu
inom handeln är full av möjligheter, men den kan
också vara lite skrämmande. Vi möter en miljon
kunder varje dag som ställer nya krav, sanden skiftar
under våra fötter, affärsModeller ställer om och nya
kundbeteenden utvecklas. Affärsutvecklings- och
förvärvstakten inom koncernen är just nu mycket hög.
Vi lägger stort fokus på digitalisering och teknikutveckling, och att utveckla våra kunderbjudanden.
Nyfikenhet och nya kundinsikter är en viktig
drivkraft. Det öppna och snabbfotade ledarskapet som
syns i koncernens bolag imponerar och insatserna som
våra medarbetare utför med ett engagemang utöver
det vanliga gör mig stolt.
Som familjeföretag fortsätter vi att tro på kombinationen av uthållighet och otålighet, långsiktighet
och förnyelse. Med mod och en stor förändringsvilja
fortsätter vi, med glädje, traditionen att pröva nytt.
Vi planerar för att finnas i minst 145 år till.

Caroline Berg
Ordförande

 Ett pris som gör mig stolt över
våra medarbetare
Under 2017 vann Axel Johnson
Samhalls hederspris ”Alla tiders arbetsgivare”.
Jag är mycket stolt över det här priset. Det är ett
bevis på att vi försöker skapa arbetsplatser där varje
medarbetare känner sig inkluderad. I Sverige uppger omkring
900 000 personer – närmare 15 procent – i arbetsför ålder att de
har någon form av funktionsvariation. Att arbetslösheten är högre i den
gruppen än bland personer som inte har någon funktionsnedsättning beror till
stor del på fördomar. Fördomar som innebär att företag riskerar att gå miste om
värdefull kompetens. Det vägrar vi gå med på. Därför har vi nästan 1 700 medarbetare
från Samhall i våra verksamheter.

KAPITELNAMN
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FOKUS OCH NYA SATSNINGAR
DRIVER OSS FRAMÅT
Axel Johnson gör ännu ett starkt år. Vår goda intjäning och vårt starka
kassaflöde fortsätter att ge oss styrka för utveckling framåt, och möjliggör
stora och avgörande satsningar. Detta är det "nya normala": ständigt
pågående och krävande affärsutveckling på allt tuffare marknader.

"Axel Johnson möter över en miljon
kunder varje dag, och vi har relation
med tusentals leverantörer över hela
världen. Vi har storlek, affärsfokus
och en stark finansiell ställning. Vi
har alla förutsättningar att vinna i
detta nya affärsklimat."

VÅR RÖDA TRÅD: FÖRÄNDRINGSKRAFTEN
Axel Johnson gör sitt bästa resultatAX hittills, med
ett resultat på över tre miljarder kronor. Vår goda
intjäning och starka kassaflöde fortsätter ge oss
styrka för fokus och utveckling framåt.
Den röda tråden i Axel Johnsons historia är
förändringskraften – förmågan och viljan att utveckla
nya affärer. I en tid då vi möter ökad konkurrens, en
mer oförutsägbar marknadsutveckling och accelererande teknikutveckling ska vi fortsätta vara ledande.
Vi har målet 10/50, att om tio år ska femtio procent av
omsättningen komma från saker vi inte gör idag.
Därför satsar vi på förnyelse, samtidigt som vi måste
fortsätta vara bäst i våra verksamheter idag, varje dag.
De främsta och största investeringarna görs i och
runt våra befintliga koncernbolag. Förvärv är en viktig
del av vår förnyelse, och förvärvstakten är och
kommer att vara fortsatt hög. Sedan 2015 har vi
genomfört 45 förvärv och sex avyttringar. Axel
Johnson International har det senaste året genomfört
13 förvärv. Axfood har förvärvat mat.se, Middagsfrid
och Eurocash, och möter nu kunderna med flera varumärken både fysiskt och digitalt. Dustin har genomfört flera förvärv, utvecklat nya egna varumärken
samt fokuserat på tjänsteutveckling. KICKS har
investerat i ny plattform för e-handel, nya flagshipbutiker och en ny grafisk identitet. Martin & Servera
har investerat i sin e-handel och sin lagerverksamhet
och breddat erbjudandet med förvärv som Diskteknik
och Chipsters. Novax har förvärvat Datema, en
ledande leverantör av självskannings- och mobilitetslösningar inom handel, industri, logistik och transport. Åhléns har förvärvat varumärket Carin Wester
och har investerat kraftigt i e-handel. D-Ax har
investerat i Matsmart, en näthandel som säljer
överskottsmat som annars skulle gått till spillo.
Detta är det ”nya normala”: att ständigt kunna
genomföra stora investeringar samtidigt som vi ökar
intäkterna och håller kassaflödet uppe.

omfattande verksamhet i koncernen, och de en miljon
kundmötena varje dag, har vi en stor fördel: mycket
och bra data. Vi har alla förutsättningar att vinna i
detta nya affärsklimat genom att skapa exceptionell
kundnytta och effektiva verksamheter.
Vi behöver också möta utmaningarna på nya sätt,
och starta och utveckla nya verksamheter. Därför har
vi bland annat initierat Axinsight. Axinsight är en
koncerngemensam funktion för datadriven affärsutveckling. Deltar gör Axfood, Dustin, KICKS, Martin &
Servera och Åhléns. Bara i ett av de avgränsade
experimenten som genomförts inom Axinsight
användes cirka 600 miljoner datapunkter från ett av
bolagen. Experimentet ökade värdet på försäljningen i
just den insatsen med cirka 20 procent. Genom att
använda data på detta och många andra sätt kommer
vi kunna skapa större värde för våra kunder och
minska kostnaderna, samtidigt som vi hanterar data
med omsorg och stor hänsyn till individens integritet.

AXEL JOHNSONS STRATEGI I ETT
NYTT AFFÄRSKLIMAT
I ett globalt perspektiv ser vi hur förutsättningarna
för företagandet förändras. På många sätt har data
blivit en ny avgörande tillgång för företag.
Axel Johnson möter över en miljon kunder varje
dag, och vi har relation med tusentals leverantörer
över hela världen. Vi har storlek, affärsfokus och en
stark finansiell ställning. Genom vår stora och

 Resultat AX
Genomgående i denna årsberättelse anges
resultat AX som resultat efter finansnetto exklusive
goodwillavskrivningar, justeringar av tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och
avvecklad verksamhet. Detta för att möjliggöra ökad
jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade
bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.
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VÅRT OCH KONCERNBOLAGENS RESULTAT 2017
Resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar,
jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet
blev 3 020 miljoner kronor, upp från 2 848 miljoner
kronor år 2016. Vi har fortsatt god tillväxt. Omsättningen blev 77 174 miljoner kronor, en ökning med
cirka sju procent jämfört med år 2016.
Axel Johnson International gör sitt bästa år
hittills sett till både resultat och omsättning. Omsättningen ökade med 15 procent, varav hälften var
organisk tillväxt. Under året förvärvades 13 bolag,
bland annat av Sternhammar, Berkshire Bearings och
IOW. Bolaget genomförde en omorganisation under
2017, allt för att komma närmare kunderna, minska
kostnader och skapa en dynamisk organisation.
Axfood fick en ny vd i Klas Balkow, och har under
året visat stark tillväxt, både genom förvärv och
organiskt. Allt fler kunder väljer att handla i Axfoods
butiker. Bolaget har en House of Brands-strategi som
innebär att varje matkoncept kan optimeras utifrån
sin profil, och den fortsatta satsningen på e-handel
innebar att Axfood stärkte sitt omnikanalerbjudande.
Dustin har under verksamhetsåret 2016/2017
haft hög tillväxt och redovisade sitt bästa resultat
hittills. Under året har Dustin också kompletterat
erbjudandet med fler och mer avancerade tjänster och
lösningar, och genomfört fem förvärv. 1 januari 2018
tillträdde Thomas Ekman som ny vd.
KICKS verkar på en allt mer konkurrensutsatt
marknad, och skönhetsmarknaden i Sverige accelererar nu mot en ökad andel e-handel. KICKS har
genomfört stora och avgörande satsningar för att
vinna i detta landskap, och har följaktligen lägre vinst

det här året än året innan, men är rustade för att
klara ökad tillväxt kommande år.
Martin & Servera redovisar ett lägre resultat 2017
jämfört med 2016. Detta beror i stort på omstruktureringskostnader relaterade till förändrad lagerhållning
och distribution samt kopplat till ett antal förvärv.
I slutet av 2017 sjösattes en ny organisation för att bättre
möta kundernas behov och hålla kostnaderna nere.
Novax gör ett rekordresultat, mycket tack vare
försäljningen av Medius. Den totala omsättning ökar i
Novax, driven av organisk tillväxt i de befintliga bolagen.
Under året förvärvade Novax Datema.
Åhléns uppvisar fortsatt negativt resultat, men
levererar enligt plan och bättre än föregående år,
och med försäljningstillväxt i jämförbara enheter.
E-handelsförsäljningen har överträffat budget med råge
och det nyförvärvade varumärket Carin Wester
lanserades framgångsrikt. En helt ny affärsverksamhet
– ”Åhléns Outlet” – presenterades, och lanseras under
våren 2018.
Inom våra entreprenörsdrivna bolag är aktivitetsnivån hög. D-Ax har investerat i Matsmart, ett snabbväxande e-handelsbolag som säljer mat som annars
gått till spillo. Amazing Brands och Mitt Liv utvecklas
väl. I december 2017 förvärvade vi 70 procent av
Skincity, en hudvårdsklinik online.
Under året blev Camilla Wideroth ny ekonomi- och
finansdirektör på Axel Johnson.

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2017

Axel Johnson ska vara en positiv förändringskraft i
samhället, och mångfald gör våra verksamheter
bättre. Genom mångfald förnyar vi oss smartare och
förstår våra kunder bättre.
Därför har vi mångfaldsmål. År 2020 ska bolagen
ha jämn könsfördelning bland ledare, och 20 procent
av ledarna ska ha internationell bakgrund. Glädjande
nog ökar andelen ledare med internationell bakgrund,
från 10 procent år 2016 till 13 procent år 2017.

VÅR VISON

FRAMÅT
Vi håller hög förnyelsetakt med 16 procents
förnyelse på tre år. Vi förnyas i smått som stort, med
en sak gemensamt: det är alltid våra medarbetare
som gör det. Med människan i fokus. Jag ser mycket
fram emot de kommande åren, att få utveckla våra
bolag med medarbetare, styrelsen och alla våra
kunder. Förutsättningarna och viljan finns. Tack för
det år som gått.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Nettoomsättning

Mia Brunell Livfors
Vd och koncernchef

MÅNGFALD EN AVGÖRANDE AFFÄRS- OCH
SAMHÄLLSFRÅGA
En av de viktigaste samhälls- och hållbarhetsfrågorna just nu är mångfald och integration. Bara de
senaste åren har vi fått upp emot 100 000 nya svenskar.

Resultat AX
i % av nettoomsättning
Resultat efter finansnetto före jämförelsestörande poster
Resultat efter finansnetto

2017

2016

2015

2014

2013

77 174

72 327

69 551

66 528

64 573

3 020

2 848

2 543

2 466

2 271

3,9

3,9

3,7

3,7

3,5

2 464

2 455

2 266

2 064

1 860

2 405

3 698

2 165

2 425

1 860

Balansomslutning

28 180

25 7711

23 221

22 378

20 252

Sysselsatt kapital

16 210

14 811

13 086

12 780

11 297

16,3

27,01

17,1

20,9

17,2

11 445

11 120

9 267

9 110

8 075

48,2

50

48,1

48,1

46,9

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Soliditet (%)
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)

0

0

0

0

0

Kassaflöde efter investeringar

377

3 326

768

2 061

1 561

20 358

19 342

18 471

19 190

18 894

Genomsnittligt antal årsanställda

1) Inkluderar realisationsresultat vid försäljning av Mekonomen (1 332 mkr)

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

Vi ska framgångsrikt bygga och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster.
Vi skapar förutsättningar för både människor och
företag att växa.

VÅR STRATEGI

FLERÅRSÖVERSIKT
Belopp i mkr

VD-ORD

VÅRA
VÄRDERINGAR
Vi
Vi
Vi
Vi

sätter kunden främst.
bygger och utvecklar hållbara affärer.
prövar nya idéer och förändrar oss.
ger frihet och ansvar till våra medarbetare.

Vi bygger lönsam och långsiktig tillväxt genom
utveckling och förnyelse. Om tio år kommer 50
procent av Axel Johnson att bestå av saker vi inte
gör idag.
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AXEL JOHNSONS HÅLLBARA
AFFÄRSSTRATEGI
Den hållbara affärsstrategin säkerställer vår förmåga att
styra och leda bolagen mot lönsam och långsiktig tillväxt.

Vi följer bolagens utveckling inom sex affärskritiska målområden: Värdefullt kunderbjudande;
Resurseffektiv, miljövänlig och kvalitativ verksamhet;
Förnyelse; Digital transformation; Hållbar och effektiv
produktion; Värdebaserat medarbetarskap och
ledarskap.
Strategin skapar förutsättningar för oss att nå
våra finansiella mål och i förlängningen vår vision.
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KVALITATIV
VERKSAMHET

TILLVÄXT

Vår strategi är lönsam och långsiktig tillväxt
genom förnyelse och utveckling. För år 2017 och framåt
arbetar vi utifrån vår nya hållbara affärsstrategi för att
åstadkomma detta. Affärsstrategin är holistisk, och
tar bort behovet av separata strategier inom till exempelvis hållbarhet och digital transformation då
dessa är direkt integrerade i varje del av verksamheten, och syftar till att säkra Axel Johnsons tillväxt
och hållbarhet över tid.
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FINANSIELLA MÅL
 Tillväxt högre än marknaden
 Resultat högre än föregående år
 Operativt kassaflöde för att klara
investeringar och utdelning
 Investeringar (exklusive förvärv) på en
nivå för att skapa önskad tillväxt

FÖ

E

LS

E
NY

13

HÅLLBAR AFFÄRSSTRATEGI

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2017

FÖRNYELSE

H
AT
ER P OC
AS
EB RSKA
RD
VÄ BETA SKAP
R AR
A
ED LED

KU VÄRD
ND
ER EFUL
BJU LT
DA
ND

E

M

VISION,
AFFÄRSIDÉ OCH
VÄRDERINGAR

RESURSEFFEKTIV,
MILJÖVÄNLIG OCH
KVALITATIV
VERKSAMHET

TILLVÄXT

HÅLLBAR OCH
EFFEKTIV
PRODUKTION

R

GA

RIN

E
ST

E

INV

KASSAFLÖDE

14

T
LTA

SU

RE

TR

AN DIGIT
SF
OR AL
MA
TIO

VI ÄR PÅ GOD VÄG ATT UPPFYLLA 10/50-MÅLET
År 2015 satte vi ett förnyelsemål: om 10 år kommer
minst 50 procent av Axel Johnson bestå av saker vi
inte gör idag.
Vår syn på förnyelse är tredelad. Förnyelse sker varje
dag, i våra verksamheter, av våra medarbetare, i
besluten vi tar när vi väljer att göra något lite bättre.
Sedan har vi affärsutveckling i och kring bolagen, som
när vi till exempel introducerar nya varumärken,
produktkategorier eller går in på nya marknader. Här
skapas den organiska tillväxten i våra bolag. Detta
kompletteras med förvärv av nya verksamheter. Trots
att de flesta förnyelseinitiativen sker dagligdags genom
verksamhetsnära förbättringar, omfattar 10/50-målet
affärsutveckling i och kring bolagen samt förvärv.
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Sedan 2015 har vi förnyat 16 procent av verksamheten, främst genom förvärv men också genom
affärsutveckling i och kring bolagen (se sid 16-17).

TRE STRATEGISKA PROJEKT
Under 2017 initierades tre strategiska projekt.
Axinsight är en koncerngemensam funktion för
datadriven affärsutveckling, där fem av koncernens
bolag medverkar (läs mer på motstående sida). Axpay
är ett öppet samarbete mellan flera bolag i koncernen
som syftar till kunskapsutbyte och skapande av "best
practise" gällande betalningslösningar. Axship är ett
projekt som ur ett koncernperspektiv analyserar
lagerlösningar, transporter och distribution i ett brett
perspektiv.

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2017

 Axinsight – koncerngemensam funktion för datadriven
affärsutveckling
Axel Johnson lanserade under hösten 2017 Axinsight, ett
koncernövergripande samarbete för datadriven affärsutveckling.
Projektet syftar till att stärka bolagens förmåga att tillvarata data
för att skapa ökad kund- och affärsnytta. Deltar gör Axfood,
Dustin, KICKS, Martin & Servera och Åhléns.
Axel Johnson har goda förutsättningar att vara ledande inom
datadriven affärsutveckling. Vi och våra verksamheter har redan
grundmurat förtroende hos kunderna. De vet att vi månar om
deras integritet. Samtidigt blir de mer och mer digitala och ställer
allt högre krav på service, bekvämlighet och relevans. För att
kunna möta dessa krav måste företagen bli mer datadrivna. Det
finns potential i hela värdekedjan, från kundmötet, via
bemanning och interna processer till lager, transporter och
inköp. Genom vår stora och omfattande verksamhet, och de en
miljon kundmötena varje dag, har vi en stor fördel: mycket och
bra data. Projektet leds av Sebastian Heimfors.
– I en fysisk butik har man decennier av erfarenhet att möta
kunden. Men när kunder idag utnyttjar digitala kanaler på så
många olika sätt förloras ofta den mänskliga kontakten. Men den
går att vinna tillbaka. Genom att se människorna genom
siffrorna. Genom data, säger Sebastian.
– Affärstänket i handel, oavsett data eller inte, är detsamma:
att förstå kunden och erbjuda rätt produkter med så få trösklar

Organisk tillväxt

FÖRVÄRV

10/50-målet

Förvärvad tillväxt

10/50-MÅLET: 50 PROCENT FÖRNYELSE MELLAN ÅR 2015 OCH 2024

AFFÄRSUTVECKLING
I OCH KRING BOLAGEN

VERKSAMHETSNÄRA
FÖRBÄTTRINGAR

Sebastian Heimfors (längst ned till vänster) i Axinsights "experimentverkstad".

HÅLLBAR AFFÄRSSTRATEGI

som möjligt. När jag var ung och jobbade i butik i Kalmar lärde
jag känna vissa kunder. Familjen som köpte vad de behövde
inför sportlovsveckan kom tillbaka senare på våren. Då kunde
jag hjälpa dem ännu bättre. Det dataanalysen tillåter är att skapa
denna personalisering och lärande på ett ännu mer värdefullt
sätt för kunden. Och i en e-handel kan detta göras nästan helt
automatiskt. Dataanalysen driver verksamheten framåt på det
mest värdeskapande sättet, helt enkelt, säger Sebastian.
Få svar om kunder är idag allmänna. Istället måste handlare
hitta specifika svar i data. För att klara det behöver vi pröva oss
fram. Det är en lång transformationsresa med hög energi i varje
del, varje dag. Det märker man inte minst i den experimentverkstad som är hjärtat i projektet.
– Inom Axinsight experimenterar vi oss fram till ökat värde.
Vi jobbar fort och avgränsat. I ett av experimenten tog vi cirka
600 miljoner datapunkter från ett av bolagen. Därefter gjorde ett
experiment med 30 000 kunder, då vi ställde det datadrivna
förslaget mot hur de brukade göra. Och det visade sig att det
datadrivna alternativet ökade värdet med cirka tjugo procent. Att
skala upp det här experimentet till reguljär verksamhet skulle
innebära rejält ökade intäkter för bolaget, säger Sebastian.
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PÅ VÄG MOT 50 PROCENT
FÖRNYELSE
FÖRNYELSETAKT
16 procent av det vi gör idag är sådant som vi inte
gjorde 2014. Vi definierar förnyelse som nya intäktsströmmar. Det kan vara etablering på marknader,
skapandet av nya produkter, nya koncept och nya
varumärken eller helt nya företag.

FÖRNYELSE 2015-2017

Sedan 2015 har det gjorts 45 förvärv och
sex avyttringar i koncernen. Under 2015 tog
vi ett stort förnyelsekliv då vi förvärvade
delar av bolag som Dustin, Academic Work
och ApoEx. Axel Johnson International har
gjort 24 av dessa förvärv, till exempel IOW,
Sternhammar och AHD. Axfood har till
exempel förvärvat mat.se, Eurocash och
Middagsfrid. Martin & Servera har bland
annat förvärvat Chipsters och Diskteknik,
och Dustin har gjort sju tilläggsförvärv under
dessa tre år.

Vi mäter det genom att sätta intäkterna för allt
detta nya i förhållande till omsättning. För att målet ska
vara uppfyllt ska alltså 50 procent av omsättningen år
2024 komma från verksamhet som inte fanns i koncernen år 2014.
MÅL FOR

2024

FÖRVÄRV
AFFÄRSUTVECKLING
I OCH KRING BOLAGEN
VERKSAMHETSNÄRA
FÖRBÄTTRINGAR

8%

11 %

14 %

1%

2%

FÖRVÄRV

50 %

Affärsutveckling i och kring bolagen sker på
många olika sätt. Ett exempel är produktoch varumärkesutveckling. Axfoods egna
varumärke Minstingen skapades 2016 och är
ett barnsortiment med bland annat blöjor,
våtservetter, torra tvättlappar och annat
anpassat för barn upp till tre år. Åhléns köpte
varumärket Carin Wester och erbjuder det nu
exklusivt i varuhusen och på ahlens.se.
Många av våra koncernbolag arbetar med
tjänsteutveckling, till exempel Martin &
Servera som ökar sin tjänsteförsäljning
genom förbättrat erbjudande i MOR Online,
restaurangmarknadens bästa restaurangekonomiprogram.

AFFÄRSUTVECKLING
I OCH KRING BOLAGEN

Varje dag arbetar våra medarbetare för att
göra verksamheten lite bättre. Det kan vara
insatser som antingen ökar intäkterna eller
minskar kostnaderna. Det är deras förtjänst
att vår grundaffär hela tiden växer sig
starkare. Till exempel utbildar KICKS sin
personal i "The KICKS Way": hur man ska
bemöta och ge service på bästa sätt.

2015

2016

2017

2024

Beräkningen är gjord baserad på helårsomsättning i befintlig verksamhet i Axel Johnson. Startpunkt för beräkningen är konsoliderad omsättning 2017 (cirka 77
miljarder kr), Därefter justeras omsättning utifrån vår ägarandel i respektive bolag. Som exempel inkluderar vi då 50 procent av Axfoods omsättning, 70 procent
av Martin & Serveras omsättning och 25 procent av Dustins. Omsättning från verksamheter som räknas som nya justeras till helår, trots att de kan ha förvärvats
under året. Exempelvis inkluderas Skincitys helårsomsättning för 2017 trots att förvärvet gjordes i december 2017. Omsättning i sålda verksamheter justeras bort,
till exempel Mekonomen år 2016.

VERKSAMHETSNÄRA
FÖRBÄTTRINGAR

HÅLLBAR AFFÄRSSTRATEGI
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 Åhléns satsar på omnihandel för att
bli branschledande
Idag kan kunderna via Åhléns e-handel
beställa ett sortiment som är betydligt större
än i de mindre Åhlénsvaruhusen. Under
2018 är målet att skapa ett erbjudande
motsvarande det som finns på Åhléns City i
Stockholm. Kunderna kan hämta upp sina
paket via click and collect i valfritt varuhus,
få expressleverans hem och enkelt betala
med Swish. Åhléns e-handel nominerades
till ”Årets digitala projekt” på CIO Awards
och ”Årets Omniaktör” av Habit.
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VÄRDEFULLT
KUNDERBJUDANDE
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KUNDEN FRÄMST
Kunden har makten idag. Genom ökad och ofta
global konkurrens och full pristransparens på
internet är det idag kunden som bestämmer vad, hur
och när den vill handla. Finns du inte där kunden är,
när den är där, med rätt svar på deras frågor går
kunden vidare. Inom Axel Johnson sätter vi kunden
främst eftersom vi vet att det är det enda sättet att
skapa uthållig och långsiktig tillväxt, särskilt när
marknaderna kontinuerligt förändras. Vi träffar över
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en miljon kunder dagligen, och vårt bemötande och
erbjudande avgör värdet av alla dessa möten. Vi ska ha
branschens nöjdaste kunder och vi ska ha konkurrenskraftiga varumärkespositioner på våra marknader.

HÅLLBART ERBJUDANDE
Vi vill att våra kunder i allt högre utsträckning
väljer mer och mer hållbara produkter. Därför har vi
ett mål att öka försäljningen av hållbara produkter.

MÅL
•
•
•

Bäst kundnöjdhet på marknaden
Konkurrenskraftig marknads- och
varumärkesposition
Öka andel försäljning av hållbara produkter

EXEMPEL PÅ MÅLUPPFYLLNAD

6,8 %

I Axfoods butiker står ekologiska varor
i dag för 6,8 procent av den totala försäljningen.
Målet är att nå 10 procent år 2020. 2017 var
försäljningen 9,5 procent på Hemköp (9,3
procent år 2016), 6,0 procent på Willys (6,0
procent år 2016) och 16,6 procent på mat.se.
För att stärka utvecklingen adderade Axfood
cirka 50 nya egna ekologiska produkter under
2017, och utgör nu totalt cirka 300 produkter.

 KICKS stärker sitt varumärke
För att attrahera fler kunder har KICKS
investerat i ett nytt kommunikationskoncept
”More of you”. Kärnan i konceptet är att
skönhet är unikt, lekfullt och kreativt och tar
alla tänkbara former och uttryck, och syftar
även till att stärka KICKS emotionella värden.
En ny grafisk identitet anpassad
för mobil kommunikation har också
implementerats.

HÅLLBAR AFFÄRSSTRATEGI
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KONCERNGEMENSAMT KLIMATMÅL
För att bättre styra och följa vårt arbete för att
minska vår klimatpåverkan tar vi under 2018 fram ett
koncerngemensamt klimatmål. Deltagande företag är
Axfood, Åhléns, KICKS, Martin & Servera, Filippa K
och Axel Johnson International.

MÅL
•
•
•
 Axel Johnson stöttar mat.se:s
projekt att fastställa klimatpåverkan på 90 procent av sortimentet
Studier visar att konsumenter kan
halvera sin klimatpåverkan från livsmedel
genom att de har kunskap om vilken klimatpåverkan olika livsmedel har. Målet för mat.se är
att ta position som det företag som driver klimatfrågan och vill bli den första butiken som online
förser sina kunder med ett kvitto på klimatpåverkan
för den mat som inhandlas. Kunden ska också kunna
följa förändringar av klimatpåverkan av inköp över tid och
få information om vad som skapar stor respektive liten
klimatpåverkan. Allt för att underlätta för konsumenten att
göra mer klimatsmarta val.
Med finansiellt stöd av Axel Johnson och Axfoundation
inledde mat.se ett projekt under 2017. Tillsammans med RISE,
Research Institutes of Sweden, en statlig aktör, tas klimatdata fram
för varje produkt med en så bra precision som möjligt. Målet är att
matcha klimatdata till minst 90 procent av livsmedelssortiment
inom mat.se. I det påbörjade arbetet är idag knappt 20 procent av
sortimentet matchat mot RISE:s klimatdatabas, vilken använts för
klimatberäkning av recept.

Hög energieffektivitet
Effektiva transporter
Minskat svinn

EXEMPEL PÅ MÅLUPPFYLLNAD

62 %

Martin & Serveras andel av förnybar energi i
transporter. Upp från 55 procent år 2016.
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Inom Axel Johnson strävar vi efter att använda
resurser effektivt och på ett sätt som minskar påverkan på miljön. Prioriterat för att minska miljöpåverkan
är att minska energiförbrukningen och utsläppen från
transporter. Genom ökad effektivitet av energianvändning i butiker, lager och kontor minskar vår
samlade klimatpåverkan. Effektiva transporter nås till
exempel genom ruttplanering, hög fyllnadsgrad i de
transporter vi använder samt utbildning av förare
inom så kallad eco-driving. Utöver det ökar vi användningen av förnybara bränslen.
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DIGITALISERING DRIVER VÅRA AFFÄRER FRAMÅT
Axel Johnson ska använda digitalisering och
teknologiutveckling för att ständigt vara ledande på de
marknader där vi har verksamhet. Det digitala ska
integreras i verksamheten där den kan skapa nytta i
alla delar av värdekedjan, allt från kundmöte, via
e-handeln till lagerhållning. Till exempel har Axfood
numera robotar som hanterar delar av den ekonomiska
hanteringen, vilket innebär att kostnader kan sänkas.
Som koncern ska vi samtidigt öka antalet nya
verksamheter som bygger på digitala affärsmodeller,
såväl genom förvärv som genom affärsutveckling.
Axel Johnsons verksamhet för investeringar i digitala
tillväxtbolag, D-Ax, syftar bland annat till att öka den
digitala transformationstakten i koncernen.
Under 2017 genomfördes i koncernen över 200
projekt med bäring på digitalisering, data och
teknologiutveckling.
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DATA I CENTRUM
Kunderna – oavsett vilka produkter och tjänster de
söker – blir mer och mer digitala och ställer allt högre
krav på service, bekvämlighet och relevans. För att
kunna möta dessa krav måste företagen bli mer
datadrivna och leverera lösningar baserat på de
insikter som skapas i kundmötet. Det är genom att
analysera, omvandla och använda data på ett affärsmässigt sätt som företag kan skapa en vinnande
kundnytta och kundupplevelse. Axinsight, Axel
Johnsons koncerngemensamma funktion för datadriven affärsutveckling, är ett initiativ som syftar till
att påskynda denna utveckling i koncernen (läs mer
på sid 15).

MÅL
Bransch-/marknadsledande inom:
• e-handel
• digital produktutveckling
• digitalt arbetssätt
• digital marknadsföring
• big data/analytics

EXEMPEL PÅ MÅLUPPFYLLNAD

CA

20 %

av intäkterna från koncernens hel- och delägda
koncernbolag kommer från e-handel. Sedan år
2015 har vi totalt adderat cirka elva miljarder
kronor i intäkter från e-handelsverksamheter.

 Skincity – en hudvårdsklinik online
I december 2017 förvärvade Axel Johnson sjuttio procent
av Skincity. Skincity är en hudvårdsklinik online som erbjuder
ett mycket noggrant utvalt sortiment av professionell hudvård
och hudvårdande makeup. Sedan starten 2011 har Skincity
haft en imponerande tillväxttakt, och bolaget omsatte cirka
280 mkr under 2017.
– Vårt unika koncept finns i detaljerna. Allt från de
specifika och personliga råden som någon av våra fyrtio
hudterapeuter ger våra kunder över telefon, mejl eller chat till
hur vi packar våra paket till våra kunder, säger Annica Forsgren
Kjellman, grundare och ansvarig för koncept.
– Kunskap, kvalitet och service. Det är våra ledord. I allt vi
gör. Och vi får rätt av våra kunder. En absolut majoritet av våra
kunder är återkommande, och kundnöjdheten är mycket hög,
säger Mikael Kjellman, vd.
Annica och Mikael startade bolaget hemma i gästrummet i
Täby år 2011. Noggrant och säkert har de byggt bolaget till
vad det är idag. Och framåt ska de.
– Skincity kan bli ännu bättre och ännu större. Tillsammans
med Axel Johnson kan vi nu ta stora steg, säger Mikael.

HÅLLBAR AFFÄRSSTRATEGI

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2017

H
AT
ER P OC
AS
EB RSKA
RD
VÄ BETA SKAP
R
R
DA LEDA
ME

HÅLLBAR OCH
EFFEKTIV
PRODUKTION

HÅLLBAR AFFÄRSSTRATEGI

R

GA

RIN

TE

ES

INV

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2017

KU VÄRD
ND
ER EFUL
BJU LT
DA
ND
E

VISION,
AFFÄRSIDÉ OCH
VÄRDERINGAR

RESURSEFFEKTIV,
MILJÖVÄNLIG OCH
KVALITATIV
VERKSAMHET

TILLVÄXT

HÅLLBAR OCH EFFEKTIV
PRODUKTION

KASSAFLÖDE

24

T
LTA

SU

RE

TR

AN DIGIT
SF
OR AL
MA
TIO

TYDLIGA KRAV OCH KONTINUERLIG UPPFÖLJNING
För att skapa handelsverksamheter med varor och
tjänster som kunderna efterfrågar krävs att vi har bra
leverantörer. Axel Johnson äger mycket få producerande verksamheter, utan arbetar istället med
tusentals leverantörer över hela världen. Vi vill uppnå
en etisk, socialt hållbar och miljövänlig produktion av
de varor och tjänster vi köper. Det huvudsakliga
verktyg Axel Johnson och koncernbolagen använder
för att säkerställa en hållbar och effektiv produktion
är uppförandekoder i kombination med effektiv
uppföljning. Målsättningen är att alla leverantörer
följer de krav inom miljö, sociala förhållanden,
arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och
motverkande av korruption som ingår i koncernbolagens uppförandekoder. En leverantör till våra
koncernbolag kan antingen välja att följa koncernbolagets uppförandekod, att följa en tredjepartsverifierad kod eller ha en egen likvärdig kod som
koncernbolaget som köpare väljer att acceptera.
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I högriskländer följs leverantörers efterlevnad av
uppförandekod regelmässigt upp genom särskilda
granskningar av verksamheten.

BSCI – SAMARBETE FÖR INSPEKTIONER OCH
UPPFÖLJNING
Axel Johnsons koncernbolag har uppförandekoder
som utgör grunden för arbetet med leverantörerna.
Bolagens koder är baserade på erkända konventioner
för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. För
att förstärka vår förmåga att följa leverantörernas
efterlevnad är Axel Johnson medlem i BSCI. BSCI är
en organisation där företag från hela världen tillsammans arbetar med att förbättra villkoren i
värdekedjan. Genom BSCI redovisar våra deltagande
koncernbolag de sociala revisionerna i en gemensam
databas och kan också ta del av andra revisioner.
Deltagande koncernbolag är Axfood, KICKS, Lagerhaus, Martin & Servera och Åhléns. 

Dustins uppföljning på plats gör skillnad
En stor del av alla IT-produkter tillverkas i högriskländer. För Dustin som
återförsäljare är det viktigt att engagera sig i arbetsvillkoren och miljön på
fabrikerna. Målet är att granska 80 utvalda fabriker fram till år 2020 för att
säkerställa att de följer de högt uppställda kraven.
Under 2016/17 utförde Dustin tolv fabriksrevisioner, varav tre oanmälda.
Vid varje inspektion granskas cirka 180 delkrav inom arbetsförhållanden,
miljö, arbetsmiljö och affärsetik. Dessutom förs samtal med arbetarna, i
grupp och enskilt.
Dustin delar in avvikelserna i fem nivåer, och beroende på
allvarlighetsgrad har tillverkaren ett visst antal dagar på sig för att
korrigera avvikelsen. Under inspektionerna 2016/17 identifierades
193 avvikelser. Majoriteten av avvikelserna var lindriga till sin
natur, men även grova och kritiska avvikelser konstaterades hos
samtliga fabriker. Inga nolltoleransavvikelser kom till Dustins
kännedom. Genom bland annat regelbundna
uppföljningsmöten kunde närmare 80 procent av
avvikelserna rättas till inom Dustins tidsramar
(30/60/90 dagar). Majoriteten av avvikelserna där
korrigeringsarbetet tagit längre tid beror främst på
externa faktorer. Endast i ett fall avslutades
samarbetet med fabriken. Orsaken till det
avslutade samarbetet var antalet avvikelser och
fabriksledningens inställning till korrigeringsoch åtgärdsarbetet.

MÅL
•

Alla leverantörer lever upp till koncernbolagens uppförandekoder som bland annat
reglerar leverantörers förhållande till miljö,
sociala förhållanden, personal, respekt för
mänskliga rättigheter och motverkande av
korruption
Andel granskade leverantörer per år samt
miniminivå på andel enheter som uppfyller
kraven

•

EXEMPEL PÅ MÅLUPPFYLLNAD

Utfall 2016

Mål 2017

Utfall 2017

Axel Johnson
International

Andel av omsättning från leverantörer som undertecknat
uppförandekod

58 %

80 %

69 %

Axfood

Andel leverantörer som undertecknat uppförandekod eller har
liknande egen kod

100 %

100 %

100 %

54

n.a.

77

Antal sociala revisioner
Dustin

Andel leverantörer som undertecknat uppförandekod
(leverantörer > 0,2 mkr volym)
Antal fabriksinspektioner i högriskländer

97 %

98 %

99,8 %2

01

122

122

n.a.

100 %

100 %

1

2

KICKS

Andel leverantörer som undertecknat uppförandekod
(leverantörer > 0,5 mkr volym)
Granskning av fabriker i riskområden inom 24 månader

n.a.

100 %

100 %

Martin & Servera

Antal leverantörer som bedömts för att bli varuleverantörer

n.a.

n.a.

102

Antal leverantörsrevisioner med fokus på hållbarhet och
matsäkerhet

19

n.a.

16

Andel leverantörer som undertecknat uppförandekod
(leverantörer > 0,5 mkr volym)

n.a.

100 %

100 %

Granskning av fabriker i riskområden inom
24 månader

n.a.

100 %

100 %

Åhlens

1)

Gäller för verksamhetsåret 2015/16

2)

Gäller för verksamhetsåret 2016/17
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VI VÄGRAR ENFALD
Vi vet att mångfald gör oss bättre. Genom mångfald skapar vi inkluderande och innovativa företag
som speglar och förstår våra kunder. Vi har därför
satt upp tydliga mål för mångfald med sikte på år
2020. Då ska bolagen ha jämn könsfördelning bland
ledare (balans 40/60 procent), och minst 20 procent
av ledarna ska ha internationell bakgrund. Vi följer
utvecklingen årligen.

Bäst personalnöjdhet i branschen
Lägst sjuknärvaro i branschen
Till år 2020 ska bolagen ha jämn könsfördelning bland
ledare (balans 40/60 procent), och minst 20 procent av
ledarna ska ha internationell bakgrund
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LÄRANDE ORGANISATIONER
Dagens affärsklimat ställer krav på handlingskraftiga, snabbrörliga och förändringsvilliga organisationer. Vi vill bygga organisationer som vågar
experimentera, och som lär av misstagen. Ledare
behöver bygga bolag som präglas av transparens,
förtroende och samarbete mellan funktioner. Målet
är att skapa lärande organisationer som kan jobba
lösningsorienterat och snabbrörligt.

RESURSEFFEKTIV,
MILJÖVÄNLIG OCH
KVALITATIV
VERKSAMHET

•
•
•

Styrelsesammansättningar i bolagen
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LEDARSKAPETS KRAFT
I ledarskapet ska vi utmana, visa mod och följa upp.
Vi ska motivera och utveckla våra medarbetare genom
att vara tydliga, tillgängliga och öppna. Vi är värderingsstyrda och ska visa tillit, och de vi rekryterar
ska vi behålla och utveckla med högsta kvalitet och
ambition i alla led. Vår ambition är att ha de bästa
ledarna. Handeln genomgår för närvarande kanske
större omvälvningar än någonsin. Att ha rätt individ
med rätt kompetens på varje plats är därför en
ständig utmaning eftersom behoven hela tiden
förändras. Våra bolag är och ska även fortsättningsvis vara attraktiva arbetsplatser.

HÅLLBAR AFFÄRSSTRATEGI
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ENGAGERADE MEDARBETARE VÄXER MED VÅRA
FÖRETAG
Axel Johnson har över 20 000 medarbetare som
varje dag träffar sammanlagt en miljon kunder. Varje
möte, varje situation betyder något. Därför är Axel
Johnson-koncernen en decentraliserad organisation.
Kraften, resurserna och kompetensen ska finnas i
bolagen, i affären, nära kunderna. Vi har ett litet
huvudkontor, och leder genom styrelserna. Vår kultur
präglas av frihet och ansvar med en stor tillit till
medarbetarna. Det är avgörande för medarbetarnas
motivation. Om människor växer, växer också företag.
Därför ska vi ha branschens nöjdaste medarbetare.

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2017

MÅL
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Utvecklingen mot bakgrund av de senaste två åren
rymmer både positiva och negativa tendenser. När det
gäller könsfördelningen ser vi att vi nått vårt mål i
ledande befattning förutom på högsta ledningsnivå.
Där har vi cirka en tredjedel kvinnor. När det gäller
internationell bakgrund ser vi att vi ökar andelen i
ledande befattning men det blir tyvärr färre på högsta
ledningsnivå. Vi behöver arbeta hårdare för att nå
vårt mål. Fokus framåt är att attrahera den bästa
kompetensen och rekrytera ur hundra procent av
talangpoolen.

EXEMPEL PÅ INITIATIV UNDER 2017
Martin & Servera fortsatte under 2017 sitt värderings- och mångfaldsarbete med internutbildningen
"Välkommen till jobbet". Nu har över 2 000 medarbetare gått utbildningen. Syftet är att alla, oavsett
exempelvis ålder eller bakgrund, ska känna sig
välkomna på sin arbetsplats.
Dustin nådde under verksamhetsåret 2016/17
delmålet för jämställdhet på alla nivåer inom organisationen. Största ökningen av kvinnor skedde inom
styrelsen, där andelen ökade med 21 procent och inom
koncernledningen med 19 procent. Under verksamhetsåret ledde nio av 13 externa chefsrekryteringar till en
kvinnlig slutkandidat.
Axfoundation driver ett initiativ som heter
ÖppnaDörren (www.oppnadorren.se). Genom fyra
olika delinitiativ får nya och etablerade svenskar
möjlighet att träffas. Sedan starten för cirka två
sedan har över 27 000 människor träffats. Under 2017
möjliggjorde Åhléns och Martin & Servera för sina
medarbetare att genomföra möten på arbetstid. För
Åhléns deltog totalt 15 dörröppnare under 2017 med
målet att genomföra 100 möten år 2018 och 300
möten år 2020. Dessutom har cirka 160 av de högsta
cheferna i Axel Johnson-koncernen genomfört möten
inom ÖppnaDörren.

Kvinnor

Män

Andel kvinnor

Axel Johnson AB

4

3

57 %

Axel Johnson International

4

1

80 %

Axfood

3

3

50 %

Dustin

3

4

43 %

KICKS

4

2

67 %

Novax

1

5

17 %

Martin & Servera

4

3

57 %

Åhléns

3

3

50 %

Totalt

26

24

52 %

Könsfördelning i Axel
Johnson-koncernen

2015
Kvinnor

80 %
kvinnor i styrelsen för industrigruppen
Axel Johnson International

2016

2017

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

60 %

40 %

56 %

44 %

58 %

42 %

Ledande befattning

46 %

54 %

56 %

44 %

45 %

55 %

Ingår i koncernbolagens
ledningsgrupper

35 %

65 %

33 %

67 %

35 %

65 %

Internationell bakgrund
i Axel Johnsonkoncernen

2015

2016

Internationell

Svensk

Internationell

Totalt

20 %

80 %

Ledande befattning

10 %

90 %

Ingår i koncernbolagens
ledningsgrupper

6%

94 %

2017
Svensk

Internationell

Svensk

19 %

81 %

22 %

78 %

10 %

90 %

13 %

87 %

11 %

89 %

8%

92 %

Ovan tabell avseende könsfördelning och internationell bakgrund i Axel Johnson-koncernen redovisar resultaten för Sverige. I
Sverige mäter vi företagens mångfald genom en anonymiserad analys av de anställdas personnummer med hjälp av SCB.
Internationell bakgrund definierar vi som en medarbetare som antingen är född utomlands eller har föräldrar som båda är
födda utomlands.
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 Axelerate Leadership Program
Hösten 2017 startade Axel Johnson ett nytt
skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för att
identifiera och utveckla talanger med internationell
bakgrund. 25 deltagare från 19 olika länder deltog
i första omgången. Programmet är kostnadsfritt för
deltagarna. Inga anställningar garanteras deltagarna, istället är syftet att våra koncernbolag ska
få upp ögonen för deltagarna, och att deltagarna i
sin tur får lära känna Axel Johnson-koncernen.
Projektet är ett samarbete med Mitt Liv, ett socialt
entreprenörsbolag som arbetar för mångfald och
integration på den svenska arbetsmarknaden.
Programmet består av nio utbildningsdagar på tre
moduler, utbildningen hålls på huvudkontoret och
på våra bolag, och alla deltagare har mentorer från
våra bolag.

Pia Anderberg, Direktör för HR och innovation på Axel Johnson,
tillsammans med deltagare i Axelerate Leadership Program.
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Axel Johnson bidrar genom målområdet
Värdefullt kunderbjudande till följande
globala utvecklingsdelmål:
 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar
förvaltning och ett effektivt nyttjande av
naturresurser.
 12.3 Till 2030 halvera det globala
matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska matsvinnet
längs hela livsmedelskedjan, även
förlusterna efter skörd.
 12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig
hantering av kemikalier och alla typer av
avfall under hela deras livscykel, i
enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt
minska utsläppen av dem i luft, vatten
och mark i syfte att minimera deras
negativa konsekvenser för människors
hälsa och miljön.
 12.5 Till 2030 väsentligt minska
mängden avfall genom åtgärder för att
förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall.
 12.8 Senast 2030 säkerställa att
människor överallt har den information
och medvetenhet som behövs för en
hållbar utveckling och livsstilar i harmoni
med naturen.
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Axel Johnson bidrar genom målområdet Resurseffektiv, miljövänlig och
kvalitativ verksamhet till följande globala
utvecklingsdelmål:
 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar
förvaltning och ett effektivt nyttjande av
naturresurser.
 12.3 Till 2030, halvera det globala
matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska matsvinnet
längs hela livsmedelskedjan, även
förlusterna efter skörd.
 12.5 Till 2030 väsentligt minska
mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga,
minska, återanvända och återvinna
avfall.
Bekämpa klimatförändringar är ett av de
sjutton globala utvecklingsmålen (mål 13),
och enligt artikel 4 i Parisavtalet är alla
åtgärder och policies som reducerar
växthusgaser viktiga för att uppnå klimatoch utvecklingsmål. Här inkluderas bland
annat utvecklingen av förnybara energikällor
och att stödja transportmedel med låga
utsläpp. Axel Johnson bidrar genom sin och
koncernbolagens verksamhet till att
bekämpa klimatförändringar, bland annat
genom att jobba för energieffektivitet,
effektiva transporter och minskat svinn.
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Axel Johnson bidrar genom målområdet
Förnyelse till följande globala utvecklingsdelmål:
 8.2 Uppnå högre ekonomisk
produktivitet genom diversifiering,
teknisk uppgradering och innovation,
bland annat genom att fokusera på
sektorer med högt förädlingsvärde och
hög arbetsintensitet.
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Axel Johnson bidrar genom målområdet
Digital transformation till följande globala
utvecklingsdelmål:
 8.3 Främja utvecklingsinriktad politik
som stödjer produktiv
verksamhet, skapande av anständiga
arbetstillfällen, företagande, kreativitet
och innovation samt uppmuntra att
mikroföretag liksom små och medelstora
företag växer och blir en del av den
formella ekonomin, bland annat genom
tillgång till finansiella tjänster.
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generationen
som
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Vi är den första generationen
kan avskaffa
fattigdome
ochkan
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sista som
kan stoppa klimatfö
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klimatförändringarna.
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och jämlik utbildning av god
raftig infrastruktur, verka för
för att bekämpa klimatförä
och jämlik utbildning av god
raftig infrastruktur, verka för
för att bekämpa klimatföränmakt.
kvalitet
och
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livslångt
en
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kvalitet och främja livslångt
en inkluderande och hållbar
dringarna och dess kon- dringarna och dess konlärande
för
alla.
industrialisering
och
främja
sekvenser.
lärande för alla.
industrialisering och främja
sekvenser.
innovation.
innovation.
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Läs mer om hur vi
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minskar vår klimatpåverkan
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Vi har analyserat vår verksamhet, och gör bedömningen att vi främst bidrar till hållbar utveckling inom fyra av
de globala utvecklingsmålen. De är:
• Mål 5 Jämställdhet
• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

KASSAFLÖDE

I september 2015 antog FN:s generalförsamling de
globala utvecklingsmålen (Sustainable Development
Goals, SDG), även kallad 2030-agendan. Ramverket
innehåller 17 mål och 169 delmål, och syftar till att säkra
en hållbar global utveckling i alla länder. En särskilt viktig
aspekt av ramverket är tydliggörandet av näringslivets
roll för uppfyllande av målen.

Främja hållbara

Vidta omedelbara åtgärder
Vi är den första
generatione
konsumtionsoch
för
att bekämpa
klimatföräs
v
produktionsmönster.
och
dess kan
kon- s
och dendringarna
sista
som
e
sekvenser.

Axel Johnson bidrar genom målområdet
Hållbar och effektiv produktion till följande
globala utvecklingsdelmål:
 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar
förvaltning och ett effektivt nyttjande av
naturresurser.
 12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig
hantering av kemikalier och alla typer av
avfall under hela deras livscykel, i
enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt
minska utsläppen av dem i luft, vatten
och mark i syfte att minimera deras
negativa konsekvenser för människors
hälsa och miljön.
 12.5 Till 2030 väsentligt minska
mängden avfall genom åtgärder för att
förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall.
 8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter
och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet
kvinnliga migranter, och människor i
otrygga anställningar.
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Axel Johnson bidrar genom målområdet
Värdebaserat medarbetarskap och ledarskap till följande globala utvecklingsdelmål:
 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt
deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det
politiska, ekonomiska och offentliga livet.
Genom Axel Johnsons uppförandekod
ställer Axel Johnson krav på att hållbara
arbetsförhållanden säkerställs, både
gällande miljömässiga- och sociala aspekter
och bidrar därmed till följande delmål:
 8.5 Senast 2030 uppnå full och
produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla kvinnor och män,
inklusive ungdomar och personer med
funktionsnedsättning, samt lika lön för
likvärdigt arbete.

Vara
koncernbolag
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KONCERNÖVERSIKT

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL
Axel Johnson International är en industrigrupp som förvärvar
och utvecklar företag som tillhandahåller tekniska produkter och
tjänster till industriföretag. Gruppen omfattar över 100 företag
fördelade över fyra affärsområden.
Nettoomsättning: 7 573 mkr
Resultat AX: 416 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 3 282
Ägarandel: 100 %

AXFOOD
Axfood är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln
med ambitionen att leverera bra och hållbar mat. I Axfoods
House of Brands-strategi ingår bland annat Willys, Hemköp,
Eurocash, mat.se, Middagsfrid och varumärkena Tempo,
Handlar'n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom kedjan
Axfood Snabbgross. Tack vare supportbolaget Dagab erbjuder
koncernen de egna matkoncepten och företagskunder attraktiva
sortiment för den svenska marknaden.
Nettoomsättning: 45 968 mkr
Resultat AX: 1 881 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 9 903
Ägarandel: 50 %

MARTIN & SERVERA
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och
levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning,
tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin &
Servera-koncernen består av moderbolaget Martin & Servera AB
samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel, Martin
& Servera Logistik, Grönsakshallen Sorunda, Fällmans Kött,
Galatea, Still Sparkling Solutions, Chipsters och Diskteknik.
Nettoomsättning: 14 475 mkr
Resultat AX: 318 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 3 196
Ägarandel: 70 %

NOVAX
Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i
små- och medelstora tillväxtbolag. Våra hel- och delägda bolag
inkluderar Academic Work, ApoEx, Apohem, Concept Motion,
Datema, Designtorget, Educations.com Media Group, Filippa K,
Hyper Island, Lagerhaus och RCO.
Total omsättning i Novax-bolagen: 8 388 mkr
Genomsnittligt antal anställda: cirka 5 800
Ägarandel: 100 %

DUSTIN
Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av ITprodukter med tillhörande tjänster och lösningar. Med kärnan i
e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas
stora utbud och kundernas behov.
Nettoomsättning: 9 306 mkr*
Resultat AX: 308 mkr*
Genomsnittligt antal anställda: 977
Ägarandel: 25 %

KICKS
KICKS är Nordens ledande skönhetskedja och erbjuder ett
helhetskoncept inom makeup, doft, hudvård och hårvård. Med
välutbildade skönhetsexperter och en modern omnikanalslösning, där fysisk butik och e-handel är integrerat, erbjuder
KICKS personliga och inspirerande skönhetstjänster och runt
25 000 produkter från 300 varumärken.

*Avser verksamhetsåret september – augusti

Nettoomsättning: 3 080 mkr
Resultat AX: 80 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 1 167
Ägarandel: 100 %

ÅHLÉNS

VÅRA ENTREPRENÖRSDRIVNA BOLAG

Åhléns är Sveriges ledande varuhuskedja med skönhet, hem
och mode under ett och samma tak. Kunderna erbjuds en smart
mix av prisvärda produkter och lösningar på ett inspirerande,
enkelt och lättillgängligt sätt. Det ska vara enkelt att göra bra och
medvetna val.
Nettoomsättning: 4 792 mkr
Resultat AX: -70 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 2 166
Ägarandel: 100 %

Genom D-Ax investerar vi i digitala tillväxtbolag, främst inom
mat och handel, och har nu ägande i sex bolag. Dessutom är vi
huvudägare i Amazing Brands, som utvecklar och säljer
produkter inom kosmetik, doft och hygien. Vi är också delägare i
Mitt Liv, som är ett icke vinstdrivande företag som genom
mentorskap, utbildning och rekrytering arbetar för ett
inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter
mångfald. Under 2017 förvärvade vi 70 procent av Skincity, en
hudvårdsklinik online.
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 Anställda driver på förnyelse
Medarbetare med omfattade teknisk expertis som
löser problem självständigt är en avgörande faktor bakom
utvecklingen av elektriska vinschar i Industrial Solutionsföretaget Jens S. Elektriska vinschar är ett mer miljövänligt
alternativ för Jens S kund TTS Marine, en ledande
konstruktör och leverantör av marin lasthanteringsutrustning för gods och passagerare.

AXEL JOHNSON
INTERNATIONAL
För industrigruppen Axel Johnson International präglades 2017 av
stark tillväxt och rekordresultat. Många av gruppens 100 företag har
vunnit marknadsandelar organiskt och gruppen förvärvade 13 bolag under
året. Omsättningen ökade med 15 procent jämfört med föregående år.

LEVERANTÖR AV TEKNISKA LÖSNINGAR
Bland Axel Johnson Internationals närmare 100
företag finns experter inom så skilda områden som
avancerade industriella pumpar, utrustning för tunga
lyft, lastsäkring vid transporter, kullager och transmissioner samt komponenter till tunga fordon. 2017
var ett år av förändring för Axel Johnson International.
För att bättre möta behoven hos kunderna har bolaget
omorganiserat sin koncernstruktur. Ett tydligare
affärsfokus, snabbare beslutsfattande och ökade
möjligheter till samarbete var de vägledande principerna, i kombination med ökade investeringar inom IT,
kommunikation och digitalisering.
Affärsområdet Transport Solutions gynnades av
den starkt växande transportmarknaden samt av en
fortsatt stor efterfrågan på tunga lastbilar och släp i
hela Europa. En hög efterfrågan inom segmenten
livsmedel, kemikalier och avloppsvatten låg bakom
tillväxten inom Fluid Handling Solutions. Lifting
Solutions gick stadigt framåt med stöd av tillväxten
inom europeisk industri. Tillväxten inom europeisk
industri gynnade också utvecklingen inom Industrial
Solutions, i synnerhet transmissionssegmentet.

marknadsnärvaron utan även tillförde värdefull
expertis. Med förvärvet av Klätterteknik tillfördes
Lifting Solutions kompetens och kunskaper inom
industriellt reparbete till sitt tjänsteerbjudande.

FORTSATTA INVESTERINGAR
Under 2018 och framåt avser Axel Johnson
International att ytterligare utveckla sina befintliga
verksamheter samt fortsätta att växa genom förvärv,
både inom nuvarande verksamhetsgrenar samt inom
nya nischade produktsegment. Bland betydande
koncernövergripande initiativ finns ett utökat arbete
med leverantörskedjan avseende egna varumärken,
med särskilt fokus på hållbarhet och kvalitetskontroll.
Fortsatta investeringar i digitala plattformar planeras
för att förbättra det digitala mötet med kunden.

ORGANISK OCH STRUKTURELL TILLVÄXT
De 13 bolagen som förvärvades under året utgör
också en betydande investering inför framtiden. Nya
företag tillkom i alla fyra affärsområdena, vilket
stärkte deras marknadspositioner. Fluid Handling
Solutions etablerade sig på de baltiska marknaderna,
medan Transport Solutions stärkte sin ställning på
den svenska marknaden för fordonskomponenter
genom förvärvet av Sternhammar. Förvärvet av IOW
Group i Östeuropa var ett viktigt tillskott till Industrial
Solutions drivelinesegment, vilket inte bara ökade

FAKTA

Axel Johnson International är en industrigrupp som förvärvar och
utvecklar företag som tillhandahåller tekniska produkter och
tjänster till industriföretag. Gruppen omfattar över 100 företag
fördelade över fyra affärsområden.

NYCKELTAL, MKR

2017

2016

Nettoomsättning

7 573

6 604

ResultatAX

416

378

Ägarandel: 100 %
Hemsida: www.axinter.com

Resultat efter finansnetto

269

262

3 282

2 944

Genomsnittligt antal anställda
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AXFOOD
Axfood växte under 2017, både organiskt och genom förvärv. Allt
fler kunder väljer Axfood, och den fortsatta satsningen på e-handeln
och förvärvet av mat.se innebar att Axfood stärkte sina omnikanaler.
Genom förvärvet av Eurocash kunde också positionen inom lågprissegmentet utökas. Klas Balkow tillträdde som ny vd.

AXFOOD TAR MARKNADSANDEL
Under år 2017 ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln exklusive alkohol i löpande priser med
2,1 procent enligt Handelns Utredningsinstitut och
Statistiska Centralbyrån. Axfood växte med 7,0
procent, och stärkte därmed sin position på den
svenska dagligvarumarknaden. Omsättningen ökade
genom högre försäljning i jämförbara butiker, såväl
genom nyetablering som förvärv. Tillväxten bidrog
till stabil lönsamhet. Rörelsemarginalen uppgick till
4,1 procent.
OMNIKANALSTRATEGIN ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN
Axfood har en House of Brands-strategi som
innebär att varje matkoncept kan optimeras utifrån
sin profil. Under året förvärvades nätbutiken mat.se.
Genom förvärv och fortsatt utrullning av e-handel
kunde över 5 miljoner konsumenter i slutet av 2017
handla mat via nätet hos någon av Axfoods tre
matkoncept. Även Axfood Snabbgross stärkte sin
omnikanal genom att byta ut e-handelsplattformen i
alla 24 butiker. Omnikanalkunder ökade i genomsnitt
sina inköp inom koncernen under året. Under 2017
stärkte också Axfood sin position inom lågpris med
att gå in i gränshandel. Genom förvärvet av Eurocash

fick koncernen åtta butiker vid gränsen till Norge.
Eurocash förvärvades gemensamt med Norgesgruppen, där Axfood är majoritetsägare med 51 procent.
Under året förvärvade Axfood också matkassebolaget
Middagsfrid, som grundades redan 2007 och därmed
var det första bolaget som erbjöd hemleverans av
färdigkomponerade middagar. Middagsfrid erbjuder
sju olika matkassar med fokus på hållbara råvaror och
hälsosam mat. Från 2018 ersätter Hemköp sina
matkassar med måltidslösningarna från Middagsfrid.
Genom förvärvet av Sabas lagerverksamhet av frukt
& grönt integrerade Axfood också vertikalt för ökad
kontroll av värdekedjan.

FOKUS PÅ TILLVÄXT
Axfood kommer att fortsätta stärka de positioner
som respektive varumärke har inom sitt segment.
Fokus inom sortimentsutvecklingen handlar om bra
och hållbar mat. Dagens konsumenter har en hög
medvetenhet om att mat ska vara prisvärd, bra både
för hälsa och miljö och producerad på ett ansvarsfullt
sätt. Samtidigt fortsätter investeringarna i näthandeln, moderniseringar och nya butiker.

Axfood är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln
med ambitionen att leverera bra och hållbar mat. I Axfoods
House of Brands-strategi ingår bland annat Willys, Hemköp,
Eurocash, mat.se, Middagsfrid och varumärkena Tempo,
Handlar'n och Direkten. Grossistförsäljning sker genom kedjan
Axfood Snabbgross. Tack vare supportbolaget Dagab erbjuder
koncernen de egna matkoncepten och företagskunder attraktiva
sortiment för den svenska marknaden.
Ägarandel: 50,1 %
Hemsida: www.axfood.se

NYCKELTAL, MKR
Nettoomsättning

 Ända fram till kylskåpet
Axfood stärkte sin omnikanalstrategi i början av året
genom att förvärva den renodlade nätbutiken mat.se. I och
med förvärvet fick Axfood tre kundplocklager och en flotta
med mindre lastbilar. Mat.se införde under året erbjudandet
att leverera matkassen ända in i kylskåpet hos kunden. En
service som är möjlig tack vare elektroniska lås.

2017

2016

45 968

43 355

ResultatAX

1 881

1 894

Resultat efter finansnetto

1 881

1 894

Genomsnittligt antal anställda

9 903

9 211

FAKTA
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DUSTIN
sitt bästa resultat någonsin. Fem förvärv genomfördes för att bredda
erbjudandet med mer avancerade tjänster och lösningar. 1 januari 2018
tillträdde Thomas Ekman som ny vd.

GYNNSAMMA MARKNADSTRENDER
Dustins marknad domineras av tre övergripande
trender. För det första ökar andelen försäljning av
IT-produkter och tjänster online. För det andra driver
teknikskiften – exempelvis molnlösningar – tillväxt
för mer avancerade produkter och tjänster. Och till
sist så är tillväxten relativt högre i mindre företag.
Alla dessa trender är gynnsamma för Dustin med sin
effektiva onlineplattform som bas och sitt huvudfokus
på små och medelstora företag. Under året har Dustin
också kompletterat erbjudandet med mer avancerade
tjänster och lösningar. Under året har Dustin investerat i säljorganisationen för att på sikt öka andelen
abonnemangsintäkter med högre marginal. Sedan
starten för ett år sedan har det skett en kraftig tillväxt
i antalet användare av bolagets standardiserade
molnbaserade abonnemangstjänster. Som ett led i att
renodla erbjudandet avyttrades IT-Hantverkarna.

kompetens stärker Dustin positionen på den nordiska
marknaden och blir en helhetspartner inom IT för
främst små och medelstora företag men också för
stora företag, offentlig sektor och konsumentmarknaden. Bolaget avser att fortsätta stärka och
komplettera sitt erbjudande med ytterligare förvärv
och förutspår en förvärvstakt om 3-5 förvärv per
verksamhetsår.

EGNA MÄRKESVAROR
Arbetet med egna märkesvaror har fortsatt
under året. Sortimentet har successivt utökats och
tagits väl emot av kunderna. Försäljningsandelen av
egna märkesvaror uppgick vid verksamhetsårets slut
till cirka 25 procent inom de lanserade produktkategorierna. Egna märkesvaror ger en bättre
kontroll över både produktkvalitet och produktion.
Ambitionen är att lansera ytterligare kategorier och
produkter under kommande år med målet att inom
tre år nå en årlig försäljning om 400 miljoner kronor.

EXPANSION GENOM FÖRVÄRV
Under 2017 genomfördes fem förvärv för att
bredda erbjudandet med mer avancerade tjänster och
lösningar. Genom förvärven har Dustin stärkt sin
kompetens inom hostinglösningar, datacenter,
IT-infrastruktur, backup och säkerhetslösningar samt
audio-/videolösningar. Genom att addera ytterligare

FAKTA

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

NYCKELTAL, MKR

Ägarandel: 25 %
Hemsida: dustin.se

ResultatAX

2016/17

2015/16

9 306

8 301

308

287

Resultat efter finansnetto

308

287

Genomsnittligt antal anställda

977

944

Nettoomsättning
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 Upp i molnen
Dustin har investerat i utvecklingen
av en onlinebaserad plattform för molnbaserade tjänster. Via plattformen kan
kunderna hantera sina Software-as-aService-tjänster och företagsapplikationer
på ett enkelt och säkert sätt. På plattformen
erbjuds ett stort urval av kvalitetskontrollerad programvara tillsammans med
garanterad support. Det ger kunden
möjlighet att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt administrera sina
abonnemang.

Dustin hade under verksamhetsåret 2016/17 en stark tillväxt och uppvisade

RESULTAT
Omsättningen för verksamhetsåret 2016/17 växte
med drygt 12 procent. Den organiska tillväxten
uppgick till 8,6 procent. Tillväxten var stark bland
såväl kundgruppen små och medelstora företag som
kundgruppen stora företag och offentlig sektor. Det
justerade rörelseresultatet (EBITA) steg med över 9
procent till 426 miljoner kronor, och är Dustins bästa
resultat någonsin. Resultatet påverkades positivt av
en ökad försäljning och ett högre bruttoresultat.

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2017

Avser verksamhetsåren sep 2015 - aug 2016 samt sep 2016 - aug 2017.
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KICKS
För att stärka kundupplevelsen och säkra KICKS position som Nordens
ledande skönhetskedja präglades 2017 av ett omfattande förändringsarbete. En rad viktiga satsningar har genomförts, som implementering
av ny e-handelsplattform, lansering av flagshipbutiker i Norden, nytt
kassasystem samt ny grafisk identitet.

UTMANANDE MARKNADSLÄGE
Trots en allt mer konkurrensutsatt skönhetsbransch ökade KICKS omsättning med 4 procent
under 2017. Resultatet minskade dock drivet av högre
kostnader och lägre bruttomarginal. Kostnader som
påverkat resultatet är främst kopplat till en rad
investeringar, som till exempel ett nytt kassasystem
och ny e-handelsplattform. Vidare står KICKS inför
ett utmanande marknadsläge till följd av ökad
konkurrens och ett förändrat konsumtionsmönster
mot digital handel.

FÖRSTÄRKT OMNIKANALSERBJUDANDE
Tre flagshipbutiker öppnades under året. I butikerna erbjuds ett exklusivt tjänsteutbud kombinerat med
ett brett sortiment i en unik butiksmiljö. Etableringen
möjliggjorde också lanseringen av 100 nya varumärken och 10 000 nya produkter, som även finns att köpa
via e-handeln och genom iPads i samtliga butiker.
KICKS lanserade i november en ny e-handelsplattform, som stöttar en modern omnikanalslösning.
Lanseringen innebar också att e-handel sjösattes i
Finland. Sajten är utvecklad utifrån ett mobilt
shoppingbeteende samtidigt som den har fått en
bättre prestanda och en mer användarvänlig design.
För att attrahera fler har KICKS investerat i ett
nytt kommunikationskoncept ”More of you”. Kärnan i
konceptet är att skönhet är unikt, lekfullt och kreativt
och tar alla tänkbara former och uttryck. En ny
grafisk identitet anpassad för mobil kommunikation
har också rullats ut. Den syftar även till att stärka
KICKS emotionella värden.
FRAMÅTBLICK
Digital transformation kommer ha stort fokus även
under 2018, vilket bland annat kommer märkas genom
mobila kassor. KICKS kommer fortsätta driva
verksamheten mot en mer upplevelsebaserad handel.
Ytterligare en flagship kommer öppnas. Parallellt med
expansionen av flagships kommer KICKS att jobba
vidare med att digitalisera de fysiska butikerna samt
optimera antalet. För att kunna ha ett unikt kunderbjudande kommer företaget fortsätta utveckla
KICKS egna varumärken och addera nya ensamrätter.

FAKTA

KICKS är Nordens ledande skönhetskedja och erbjuder ett
helhetskoncept inom makeup, doft, hudvård och hårvård. Med
välutbildade skönhetsexperter och en modern omnikanalslösning,
där fysisk butik och e-handel är integrerat, erbjuder KICKS
personliga och inspirerande skönhetstjänster och runt
25 000 produkter från 300 varumärken.

NYCKELTAL, MKR

2017

2016

Nettoomsättning

3 080

2 951

80

163

Ägarandel: 100 %
Hemsida: kicks.se

Genomsnittligt antal anställda

ResultatAX
Resultat efter finansnetto

7

150

1 167

1 037

 Medarbetarna avgörande i omnikanalstrategin
Kunder som kommer till butik eller kontaktar
kundtjänst vill ha hjälp och rådgivning. Utveckling av
medarbetarna är en viktig del av företages framgång.
2017 lanserade KICKS utbildningsskolan Beauty
Academy som syftar till att kompetensutveckla sina
medarbetare över lång tid. Skolan är både digital och
lärarledd. Satsningen innebär att KICKS kan
certifiera egna Makeupartister, Skincare Advisors
och Fragrance Experts.
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MARTIN & SERVERA
För Martin & Servera präglades 2017 av förstärkta säljinsatser, stora
investeringar och arbetet med att etablera en ny organisation. Genom
förvärv som breddar erbjudandet samt investeringar som driftsättning av
nytt lager i Enköping, fortsatt implementering av lagerstyrningssystem och
utveckling av ny e-handelsplattform stärker Martin & Servera sina
möjligheter att växa lönsamt de kommande åren.

OMSÄTTNING, RESULTAT OCH MARKNAD
Restaurangmarknaden har under 2017 haft en
lägre tillväxt än föregående år på 4,7 procent jämfört
med 6,8 procent år 2016. Detta trots att svenskarnas
disponibla inkomst inte minskat. I grossistledet var
tillväxten under året 2,3 procent. Till följd av engångs-, förvärvs- och investeringskostnader landade
årets resultat efter finansnetto på 256 miljoner kr
(359 milj år 2016). Koncernens försäljning uppgick
till 14,5 miljarder kr (13,3 miljarder kr år 2016).
Den negativa trenden för försäljningen till privata
restauranger som inledde året bröts under andra
halvåret. Den offentliga affären har bidragit med bra
tillväxt och god marginalförstärkning under hela året.
NYCKELHÄNDELSER 2017
Martin & Servera förvärvade inför 2017 två nya
verksamheter: den finska fisk- och färskvarugrossisten Chipsters samt Diskteknik, som är ledande
specialist inom disk, tvätt och städ. Under 2017 har ett
intensivt arbete pågått för att integrera båda
företagen in i Martin & Serveras struktur. Utöver det
har investeringar gjorts i logistikverksamheten. Fem
lager har blivit fyra: Halmstad, Norrköping, Umeå och
så det helt nya lagret i Enköping som ersatte lagerhusen i Årsta samt Västerås. Dessutom fortsatte
implementering av lagerstyrningssystem i Umeå. Det
avtalades också om en markoption för ett eventuellt
bygge av nytt lagerhus i Norrköping. Beslut om
investering fattas under 2018. En ny plattform för
e-handel och digital kommunikation har utvecklats.
Syftet är att hela tiden förbättra kundmötet i alla
digitala kanaler. Idag sker 63 procent av Martin &
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Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och
levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning,
tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin &
Servera-koncernen består av moderbolaget Martin & Servera AB
samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel, Martin &
Servera Logistik, Grönsakshallen Sorunda, Fällmans Kött, Galatea,
Still Sparkling Solutions, Chipsters och Diskteknik.
Ägarandel: 70 %
Hemsida: martinservera.se

Servera Restauranghandels försäljning via e-handel.
Dotterbolaget RP Frukts verksamhet delades.
Produktionsanläggningen för färdigskuret överläts
till Martin & Servera AB och distributionsverksamheten blev från årsskiftet 2017/18 Grönsakshallen Syd.

NY ORGANISATION OCH FORTSATT TILLVÄXT
En prioritering för det kommande året är att
implementera den nya koncernstrukturen som
beslutades under 2017. Bland de större förändringarna i den nya strukturen märks att moderbolaget delas i
tre bolag – Martin & Servera Restauranghandel, Martin
& Servera Logistik och koncernbolaget Martin &
Servera. Syftet med detta är att skapa en mer agil
organisation som möter kundernas behov ännu bättre,
samt att stärka logistikerbjudandet.
Grönsakshallen Sorunda, inklusive Fällmans Kött,
gjorde 2017 sitt bästa resultat någonsin och fortsätter
satsningen som färskvarugrossist. 2018 kompletteras
färskvarusatsningen med ett nytt bolag, ett specialistföretag inom färsk fisk.
Lönsam tillväxt, digital utveckling, höjd kundnöjdhet, effektiv logistik, bland annat genom fortsatt
utrullning av lagerstyrningssystem, och arbete kring
kultur och värderingar är prioriterade områden 2018.

NYCKELTAL, MKR
Nettoomsättning

2017

2016

14 475

13 343

ResultatAX

318

394

Resultat efter finansnetto

256

359

3 196

2 934

Genomsnittligt antal anställda

Martin & Serveras nya plattform för det digitala kundmötet
Med 63 procent av försäljningen via e-handel är det få svenska
företag som kan mäta sig med Martin & Servera Restauranghandel
på området. Och trenden pekar uppåt. Det ställer krav på
organisation och utveckling när en allt större del av kontakten med
kunder sker digitalt. Under 2017 har en ny plattform för e-handel och
digital kommunikation utvecklats.
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NOVAX
Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i små- och
medelstora tillväxtbolag. Novax strävar efter att vara det naturliga valet för
entreprenörer och företagsledare som har en tydlig och långsiktig vision när
de söker en partner för att ta nästa steg i sin utveckling. 2017 blev Novax
resultatmässigt bästa år hittills.

REKORDÅR FÖR NOVAX
Under 2017 uppgick den totala omsättningen i
Novax-bolagen till cirka 8 miljarder kronor, vilket
motsvarar en ökning med drygt 16 procent jämfört
med föregående år. Den starka tillväxten är framförallt driven av organisk tillväxt i de befintliga
bolagen. En annan milstolpe under 2017 var att Novax
konsoliderade EBT uppgick till cirka 328 miljoner
kronor, vilket motsvarar en ökning med drygt 104
procent jämfört med föregående år. Den höga
lönsamhetstillväxten är driven av starka resultat i
bolagen samt vinsten vid försäljningen av Medius.
NYA INVESTERINGAR
Under 2017 har Novax förnyat sin portfölj med två
bolag genom investeringar i Apohem och Datema, samt
ökat sitt ägande i det befintliga portföljbolaget RCO.
Apohem är ett nystartat nätapotek som gemensamt ägs av Novax, Axfood och e-handelsentreprenörerna bakom LensOn. Apohems vision är att bli
Sveriges ledande nätapotek genom att erbjuda ett
brett och attraktivt sortiment av apoteksvaror på
nätet till låga priser, med snabba trygga leveranser
och innovativa kringtjänster.
Datema, med huvudkontor i Solna, är en ledande
leverantör av självskannings- och mobilitetslösningar
för verksamheter inom handel, logistik och transport.
Datema ägs nu gemensamt av Novax, Datemas vd Erik
Larsen samt anställda i bolaget.

 Ny investering:
Datema
Datema är en ledande
leverantör av självskannings- och
mobilitetslösningar för verksamheter inom
handel, logistik och transport. Bolaget har bland
annat utvecklat en världsledande mjukvara för
självskanning inom detaljhandeln med referenskunder som
Citygross, Coop Norge och Metro Russia. Vidare har Datema en
ledande position i Norden som helhetsleverantör av handdatorer,
mjukvara och service till logistik- och transportbolag, med referenskunder
som PostNord och Posten Norge/Bring. Datema omsätter idag runt 100
miljoner kronor och har omkring 50 medarbetare i Sverige, Norge och
Storbritannien.

MEDIUS – ETT FRAMGÅNGSCASE
Under 2017 sålde Novax hela sitt innehav i Medius.
Sedan Novax kom in som ägare 2011 har bolaget
utvecklats från en lokal aktör med stor andel konsultintäkter från affärssystem och fasta installationer, till
en global leverantör av branschledande molnbaserade
lösningar för elektronisk fakturahantering. Genom
aktiv ägarstyrning, en tydlig strategi och en långsiktig
syn på värdeskapande, har Novax tillsammans med
övriga ägare gjort omfattande investeringar för att
bygga ett starkt bolag, rustat för fortsatt tillväxt.
Medius har under Novax ägande exempelvis utvecklat
en unik mjukvaruplattform, genomfört och implementerat det strategiska tilläggsförvärvet av Ascendo,
renodlat verksamheten genom försäljningen av
affärssystemdivisionen Medius Dynamics, ställt om
affärsmodellen till Software-as-a-Service, förflyttat
affären till molnet och vuxit internationellt. Medius
har idag mer än 2 000 kunder och 220 anställda
fördelade på kontor i Sverige, Polen, USA, Norge,
Danmark, Nederländerna, Malaysia och Australien.

FOKUS PÅ FORTSATT FÖRNYELSE UNDER 2018
För Novax står tillväxt fortsatt högst på agendan
och teamet utvärderar löpande nya spännande
investeringsmöjligheter. Organisationen växer och
består nu av ett kompetent och dedikerat team med
över 90 års aggregerad erfarenhet av investeringsverksamhet och verksamhetsstyrning i tillväxtbolag.

Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i
små- och medelstora tillväxtbolag. Våra hel- och delägda bolag
inkluderar Academic Work, ApoEx, Apohem, Concept Motion,
Datema, Designtorget, Educations.com Media Group, Filippa K,
Hyper Island, Lagerhaus och RCO.
Ägarandel: 100 %
Antal anställda: ca 5 800 i samtliga hel- och delägda bolag
Hemsida: novax.se

NYCKELTAL, MKR

2017

2016

649

646

217

204

408

388

129

135

Nettoomsättning

Majoritetsinnehav
Filippa K
RCO
Lagerhaus
Designtorget
Minoritetsinnehav
Academic Work
ApoEx
Concept*
Educations Media Group
Hyper Island
Total omsättning i Novax-bolagen
* Brutet räkenskapsår.

3 055

2 550

3 415

2 848

184

153

184

155

147

131

8 388

7 210
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ÅHLÉNS
Åhléns är mitt i en förändringsresa för att möta framtidens kundbehov
och konsumtionsmönster. Under 2017 slog e-handeln försäljningsrekord,
Åhléns City Stockholms nya modeplan öppnades, det förvärvade
varumärket Carin Wester lanserades framgångsrikt och en helt ny
affärsverksamhet ”Åhléns Outlet” presenterades.

FÖRÄNDRINGSARBETE PÅGÅR I EN FORTSATT
UTMANANDE BRANSCH
Marknadsläget för fysisk handel och för varuhus i
synnerhet är fortsatt utmanande. Trots det har
Åhléns haft tillväxt, med en positiv effekt från den
växande e-handeln. Omsättningen ökade genom
breddning av utbudet online, nya tekniska löningar
och tillförandet av varumärken, men påverkades
negativt av sex varuhusstängningar där volymtappet
från stängningarna motsvarade tillväxten online. Det
generella konkurrensläget fortsatte att pressa
lönsamheten men tack vare stort fokus på att sänka
kostnader har Åhléns förbättrat resultatet jämfört
med i fjol, och även tagit marknadsandelar inom
skönhet och mode. 2017 var ett år med negativt
resultat men förändringsarbetet löper på med
målsättning att leverera ett positivt resultat år 2020.
2017 ETT OMVÄLVANDE ÅR
Åhléns satsade stort på omnihandel under året och
e-handeln hade en utveckling över förväntan i såväl
funktionalitet som försäljning – med 300 procent
ökning mot föregående år. Steg togs för att bli
ledande genom att möjliggöra ett bredare sortiment
för kunden att välja "pick in store", möjlighet till
expressleverans och Swish-betalning. Utmaningar
med system och struktur anpassad för fysisk handel,
i synnerhet för den snabba tillväxten online och en
uppgradering av lagerstyrningssystemet, påverkade
verksamheten negativt under en period. Digitalisering av lojalitetsprogrammet med nu helt digitala
personliga erbjudanden för medlemmar lanserades
även framgångsrikt under våren. Det terrordåd som
tragiskt ägde rum 7 april, då en vansinnesfärd med
lastbil slutade i ett skyltfönster på Åhléns City i
Stockholm hade en stor påverkan under våren, och ett
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internt arbete för att stötta drabbade medarbetare
pågick under året. Dådets efterverkningar ledde till
tapp i besökare och omsättning under året.

MODERNISERING AV VARUHUS OCH VÄRDERINGSDRIVNA KAMPANJER
Flaggskeppet City Stockholm har ytterligare
moderniserats med ett nyöppnat modeplan och en ny
matdestination, genom tillskotten av Urban Deli,
Systembolaget och nyrenoverade Hemköp. Det nya
skönhetskonceptet rullades ut på flera varuhus,
liksom en större bredd av externa varumärken. De
första kollektionerna från samarbetet med modeskaparen Carin Wester lanserades framgångsrikt
med stark försäljningsutveckling. Åhléns har fortsatt
tagit ställning för jämlikhet, mångfald och hållbarhet
i flera värderingsdrivna kampanjer, som ”Öppet
Modehus” där 100 kunder fick vara modeller i vårens
modekampanj – ingen urvalsprocess skedde och
resultatet blev en fantastisk modekampanj med en
blandning av kvinnor i olika åldrar, storlekar och
bakgrunder.
ÅHLÉNS OUTLET ÖPPNAR OCH OMNIHANDELN
FORTSÄTTER UTVECKLAS
Under 2017 presenterades framtidssatsningen
Åhléns Outlet, som bygger på kundinsikten att fler
vill fynda varumärken till lägre priser. Våren 2018
öppnas de två första butikerna i Västerås och
Norrköping. Under 2018 fortsätter satsningen på omni
och den viktiga samverkan mellan digital och fysisk
handel genom nytt kassasystem för sömlöst kundmöte i butik och utveckling av nya leveranssätt.
Omfattande investering sker i ett helt nytt modernt
butikskoncept som lanseras i City-varuhusen i
Stockholm och Göteborg.

Åhléns är Sveriges ledande varuhuskedja med skönhet, hem
och mode under ett och samma tak. Kunderna erbjuds en smart
mix av prisvärda produkter och lösningar på ett inspirerande,
enkelt och lättillgängligt sätt. Det ska vara enkelt att göra bra och
medvetna val.

NYCKELTAL, MKR

2017

2016

Nettoomsättning

4 792

4 818

ResultatAX

-70

-114

Ägarandel: 100 %
Hemsida: ahlens.se

Resultat efter finansnetto

-70

-161

2 166

2 447

Genomsnittligt antal anställda

Carin Wester – succé från
förvärv till lansering
Carin Wester som förvärvades 2016 har
under året släppts i höst- och vinterkollektioner
och kundmottagandet har varit en succé med stark
försäljningsutveckling. Ett nära internt samarbete
mellan avdelningar möjliggjorde att lanseringen från
förvärv till varuhus endast tog åtta månader.
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VÅRA ENTREPRENÖRSDRIVNA BOLAG
Axel Johnson investerar i digitala tillväxtbolag och andra entreprenörsdrivna företag. De är motorer för vår utveckling in i framtiden, och hjälper
oss skapa kontakter med entreprenörer, testa nya sektorer och pröva nya
affärsmodeller.

x

D-AX
D-Ax har sedan 2013 fungerat som Axel Johnsons
arm för investeringar i mindre, snabbväxande digitala
företag med stor potential. Genom att investera i
relativt nybildade snabbväxande digitala bolag är
avsikten att genom förnyelse utveckla koncernens
verksamhet. Fokus för investeringar är inom mat och
handel, och särskilt inom e-handel, logistiklösningar,
försäljnings- och marknadsföringslösningar och data/
analytics. Axel Johnson är en långsiktig ägare. Det
innebär att vi blir ägare och partners till bolag som i
första hand är fokuserade på att bygga en långsiktigt
framgångsrik och lönsam affär. Vi söker exceptionella
entreprenörer som vill bygga och utveckla sitt bolag
tillsammans med Axel Johnson.
Under 2017 investerade D-Ax i Matsmart, ett
e-handelsbolag som säljer överskottsmat som annars
hade gått till spillo.

erbjudanden så att verksamheten nu inkluderar ledarskapsprogram, utbildningar, workshops och ett nytt
verksamhetsområde genom ”Mitt Liv Rekrytering”.

SKINCITY
I december 2017 förvärvade Axel Johnson sjuttio
procent av Skincity. Skincity är en hudvårdsklinik online
och erbjuder ett mycket noggrant utvalt sortiment av
professionell hudvård och hudvårdande makeup. Sedan
starten 2011 har Skincity haft en imponerande tillväxttakt, och bolaget omsatte cirka 280 mkr under 2017.
(Läs mer på sid 23.)

AMAZING BRANDS
Amazing Brands lanserade den första parfymen i
serien Zlatan Ibrahimovic Parfums år 2015. Sedan
dess har Amazing Brands lanserat ytterligare tre
parfymer i serien, skapat och lanserat parfym, tvål
och doftljus i Åhléns egna varumärke WERA, samt
blivit distributör för flera dofter i Sverige.

 Smart!
Matsmart säljer varor med 20-90
procents rabatt som i många fall annars hade
slängts. Orsakerna varierar, men ofta beror det
på förpackningsbyte, överproduktion samt kort
eller passerat bäst-före-datum. Under 2017
räddade bolagets kunder 2 022 ton mat från att
slängas.
D-Ax blev delägare i bolaget under 2017. För Axel
Johnson är det en strategisk investering: det är inom mat,
det är e-handel, det är lågpris och det är hållbar verksamhet.
Matsmart grundades av Ulf Skagerström (till vänster), Erik Södergren
(ej med på bild) och Karl Andersson (till höger) år 2012. Bolaget
omsätter idag över 200 miljoner kronor.

MITT LIV
Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett
inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som
värdesätter mångfald, och finns idag i Göteborg,
Stockholm, Norrköping, Linköping och Malmö.
Bolagets kärnverksamhet är ”Mitt Livs Chans”, som
är ett adept- och mentorprogram för personer med
utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande
kompetens och professionella kontakter och nätverk.
Programmet är kostnadsfritt för adepter och finansieras genom partnersamarbeten med näringsliv och
organisationer, som insett värdet och nyttan med
ökad mångfald på arbetsplatsen.
Effektrapporten för 2017 visar bland annat att 60
procent av adepterna fick arbete inom sex månader
efter programmets slut och 90 procent av dem som
fick jobb fick det inom sitt kompetensområde och 85
procent av mentorerna tänkte aktivt på att själv agera
mer inkluderande
Under år 2017 dubblerade Mitt Liv verksamheten:
dubblerade mentorprogrammet och antalet deltagare,
dubblerade organisationen och dubblerade antalet

För närvarande har D-Ax ägande i sex bolag: Auctionnet, Loop54,
Matsmart, PinMeTo, Virtusize och Winnow Solutions. Amazing
Brands utvecklar och säljer produkter inom kosmetik, doft och
hygien. Mitt Liv är ett icke vinstdrivande företag som genom
mentorskap, utbildning, rekrytering arbetar för ett inkluderande
samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.
Skincity är en hudvårdsklinik online.
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STYRELSEN

Från vänster till höger: Marie Ehrling, Caroline Berg, Mats Holgerson, Anders Dahlvig, Antonia Ax:son Johnson, Rasmus Tallén, Alexandra Mörner, Göran Ennerfelt,
Lilian Mårelius och Lars Olofsson.

CAROLINE BERG
Styrelseordförande sedan mars 2015 och ledamot av
styrelsen sedan 2014
Caroline är också ordförande för Martin & Servera
och Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk
ungdoms internationella studier. Caroline är vice
ordförande för Nordstjernan samt ledamot av
styrelsen i AxFast, Axfood, Dustin, Axel och Margaret
Ax:son Johnsons Stiftelse och Handelshögskolans
Advisory Board. Mellan 2006-2014 var Caroline
direktör för Human Development och Kommunikation
på Axel Johnson.
MARIE EHRLING
Vice ordförande, och ledamot av styrelsen sedan 2012
Marie är också styrelseordförande i Telia Company
och Securitas, och ledamot av styrelsen i Axel
Johnson International. Vidare är Marie ordförande i
Handelshögskolan SSE Advisory Board samt ledamot
av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och
Hedersdoktor vid SSE. Tidigare var Marie vd för Telia
Sonera Sverige, och dessförinnan arbetade hon för
SAS-koncernen under 20 år i olika roller, bland annat
som chef för SAS Airlines.

ANDERS DAHLVIG
Ledamot av styrelsen sedan 2010
Anders är också styrelseordförande i Inter Ikea
Holding BV och ledamot av styrelsen i H&M, Oriflame,
Resursbank, Kingfisher och Pret-A-Manger. Under tio
år, fram till 2009, var Anders vd och koncernchef för
IKEA.
GÖRAN ENNERFELT
Ledamot av styrelsen sedan 1975
Göran är också vd i Axel Johnson Holding samt
styrelseordförande i AxFast och kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus. Tidigare var Göran vd och
koncernchef för Axel Johnson (1979 – 2007) och bland
annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle (SNS), Utrikeshandelsföreningen (Sveriges
Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.
ANTONIA AX:SON JOHNSON
Ledamot av styrelsen sedan 1982, styrelseordförande
1982-2015
Antonia är styrelseordförande i Axel Johnson
Holding AB och Axel och Margaret Ax:son Johnsons
Stiftelse. Hon är ledamot av styrelsen i Axel Johnson
Inc., AxFast, Axfood och Axel och Margaret Ax:son
Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga ändamål samt
grundare och ledamot i Axfoundation. Antonia är
hedersdoktor på Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm samt på Middlebury College, USA.

ALEXANDRA MÖRNER
Ledamot av styrelsen sedan 2005
Alexandra är också arbetande styrelseordförande i
Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för
Miljö och Utveckling samt styrelseordförande i Axel
Johnson Inc. Alexandra är ledamot i flera styrelser
inom Axel Johnson Gruppen och har så varit sedan
mitten av 90-talet, och var tidigare chef för Axstores
Butikskedjor och dessförinnan Investment Manager
på Novax.
LARS OLOFSSON
Ledamot av styrelsen sedan 2013
Lars är också vice styrelseordförande i TCC, vice
ordförande i Axfood, vice ordförande i Smarteye och
ledamot av styrelsen i Bata Shoes och Compass LTD
samt Senior Adviser till SICPA SA. Tidigare var Lars
vd och ordförande i den franska livsmedelskedjan
Carrefour och vice vd i Nestlékoncernen.

 Ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer:

MATS HOLGERSSON
Ledamot av styrelsen sedan 2013 och arbetstagarrepresentant för Unionen
Mats är anställd och arbetstagarledamot i
Martin & Servera.
LILIAN MÅRELIUS
Ledamot av styrelsen sedan 2011 och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund
Lilian är anställd i Åhléns och är vice ordförande i
Handels avdelning 20, samt ledamot i Handelsanställdas Förbund och LO-distriktet i Stockholm.
RASMUS TALLÉN
Ledamot av styrelsen sedan 2000 och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund
Rasmus är anställd och arbetstagarledamot i
Martin & Servera, samt ordförande i Handels avdelning 20 i Stockholm.
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KONCERNLEDNINGEN
MIA BRUNELL LIVFORS
Vd och koncernchef
Mia tillträdde som vd för Axel Johnson 2015
och var dessförinnan rådgivare och styrelseledamot
i bolaget. Dessförinnan var Mia verksam inom
Kinnevik i 22 år varav de senaste åtta åren som vd
för Investment AB Kinnevik. Mia studerade på
Ekonomlinjen vid Stockholms universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axel Johnson
International, Axfood, Dustin Group AB, KICKS och
Åhléns, och ledamot av styrelsen i Martin & Servera,
Stena AB och Efva Attling Stockholm AB.
CAMILLA WIDEROTH
Ekonomi- och finansdirektör
Camilla har jobbat inom koncernen i åtta år, först
inom Axel Johnson International och de senaste tre
och ett halvt åren på Axel Johnson AB som Head of
group financial control. Innan dess jobbade Camilla i
15 år på KPMG, först som revisor och därefter som
konsult i samband med börsbolagens införande av
IFRS. Camilla studerade Internationella ekonomlinjen
vid Linköpings universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Axel Johnson
International, KICKS, Åhléns, Martin & Servera och
Amazing Brands.

Från vänster till höger: Camilla Wideroth, Mia Brunell Livfors, Kerem Yazgan, Pia Anderberg och Jacob Wall.

PIA ANDERBERG
Direktör HR och innovation
Pia började på Axel Johnson år 2014. Hon har
tidigare varit vd och delägare i Samsari samt partner
och delägare av Novare Human Capital. Pia började
sin karriär på BTS Group där hon under 14 år var
verksam i olika roller, senast som Global partner och
ansvarig BTS Europa. Pia är civilekonom från Uppsala
universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mitt Liv
samt styrelseledamot i Åhléns, Novax och Hyper
Island.

JACOB WALL
Direktör affärsutveckling
Jacob började på Axel Johnson år 2015 och är
ansvarig för affärsutveckling. Jacob var tidigare
partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG
Sundal Collier och dessförinnan vice vd och medgrundare till hedgefonden Alcur samt arbetade i
nio år som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier
och Alfred Berg. Jacob har studerat finansiell
ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap
vid Stockholms och Uppsala universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Novax och
Skincity samt styrelseledamot i Electra Gruppen,
New Moon och Odd Molly.
KEREM YAZGAN
Direktör kommunikation och hållbarhet
Kerem började på Axel Johnson år 2016 och är
ansvarig för kommunikations- och hållbarhetsfrågor.
Han var tidigare vd och delägare på analysföretaget
United Minds och seniorkonsult på Prime. Dessförinnan var han politisk sakkunnig i Regeringskansliet
och egenföretagare. Kerem har kandidatexamen från
Stockholms universitet.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Amazing
Brands samt styrelseledamot i KICKS, Skincity och
HUI Research.
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ÅRETS
RESULTAT:

2 405 mkr
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KONCERNENS
RESULTATRÄKNING
Belopp i mkr

2017

Nettoomsättning

AX

3 020 mkr

Resultat AX är resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad
verksamhet. Detta för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.

2016

77 174

72 327

-63 036

-58 819

14 138

13 508

Försäljningskostnader

-8 412

-8 006

Administrationskostnader

-4 249

-3 806

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Andelar i intresseföretags resultat

177

-59

Övriga rörelseintäkter

768

691

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

-49

-23

2 373

2 305

68

139

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Resultat efter skatt

ÅRETS
RESULTAT :
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152

75

-129

-64

2 464

2 455

-59

1 243

2 405

3 698

-602

-610

1 803

3 088

1 019

2 248

784

840

2 405
373
159
24
59
–

3 698
285
232
–
-1 243
-124

3 020

2 848

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmandeinflytande
Resultat AX
Resultat före skatt
Goodwillavskrivningar
Goodwillavskrivningar intresseföretag
Övriga justeringar
Jämförelsestörande poster
Avvecklad verksamhet

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2017
Goodwill

Övriga
immateriella

Materiella

Kostnad såld vara

-198

-174

-605

-977

Försäljningskostnader

-158

-32

-221

-411

-17

-146

-111

Administrationskostnader
Andelar i intresseföretags resultat

Intresseföretag

Summa

-274
-179

-179

-373

-352

-937

-179

-1 841

Goodwill

Övriga
immateriella

Materiella

Intresseföretag

Summa

Kostnad såld vara

-136

-154

-576

-866

Försäljningskostnader

-132

-20

-230

-382

-17

-81

-105

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2016

Administrationskostnader
Andelar i intresseföretags resultat

-285

-255

-911

-203
-288

-288

-288

-1 739
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KONCERNENS
BALANSRÄKNING
Belopp i mkr

2017-12-31

2016-12-31

Belopp i mkr

2017-12-31

2016-12-31

Resultat efter finansiella poster

2 405

3 698

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

1 491

368

3 896

4 066

Den löpande verksamheten

Goodwill

2 762

1 337

Övriga immateriella anläggningstillgångar

1 275

1 171

Materiella anläggningstillgångar

3 578

3 120

Andelar i intresseföretag

1 024

1 151

Andra långfristiga värdepappersinnehav

378

397

Uppskjutna skattefordringar

264

174

Övriga finansiella anläggningstillgångar

161

145

9 442

7 495

Betald skatt

-584

-554

3 312

3 512

Förändring varulager

-377

-333

Förändring rörelsefordringar

-217

-279

Förändring rörelseskulder

464

319

3 182

3 219

-1 527

-289

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Varulager m m

6 660

5 994

Kundfordringar

3 827

3 490

Kortfristiga fordringar

2 572

2 514

Kortfristiga placeringar

3 433

3 815

Förvärv av dotterföretag

Kassa och bank

2 246

2 463

Avyttring av dotterföretag

Summa omsättningstillgångar

18 738

18 276

SUMMA TILLGÅNGAR

28 180

25 771

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Förändring immateriella anläggningstillgångar
Förändring materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Innehav utan bestämmandeinflytande

Förändring låneskulder
11 445

11 120

2 128

1 757

13 573

12 877

Långfristiga räntebärande

2 141

1 351

Uppskjutna skatteskulder

899

823

Övriga räntefria långfristiga skulder

296

213

3 336

2 387

Summa eget kapital

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärandeskulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga räntefria skulder

–

77

-335

-265

-1 139

-875

196

1 459

-2 805

107

471

-103

Finansieringsverksamheten

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

ORGANISATION & RESULTAT

KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS

TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2017

495

584

6 143

5 634

4 633

4 289

Summa kortfristiga skulder

11 271

10 507

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28 180

25 771

Summa ställda säkerheter

396

545

Summa eventualförpliktelser

180

193

Förvärv av innehav utan bestämmandeinflytande
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

-267

–

-1 184

-1 482

-980

-1 585

-603

1 741

6 278

4 529

4

7

5 679

6 278
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AXEL JOHNSONS HISTORIA
I KORTHET 1873-2017
1873. Axel Johnson grundas
Sadelmakarsonen och handelsbokhållaren
Axel Johnson grundar A. Johnson & Co, en
agentur- och kommissionsaffär på Lilla Nygatan i
Stockholm.
1883. Räddar Avesta jernverk
Avesta Jernverk i kris. Vid rekonstruktionen
blir A. Johnson & Co delägare.
1890. Rederiaktiebolaget
Nordstjernan grundas
Ångfartyget Annie Thérèse, döpt efter
grundarens hustru, blir rederiets första fartyg.
Grunden till Johnson Line läggs.
1910. Generalkonsuln tar över
Axel Johnson avlider och hans äldste
son Axel Ax:son Johnson, även kallad
Generalkonsuln, tar över.
1928. Oljeraffinaderi och vägbolag
Axel Ax:son Johnson bygger Skandinaviens
första oljeraffinaderi i Nynäshamn för att förse
fartygen med diesel. Asfalt- och vägbolag
förvärvas för att tillvarata nya affärsmöjligheter.
1958. Tredje generationen tar över
Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson avlider
och lämnar efter sig över 100 bolag.
Nordstjernan blir stiftelseägt och tillförs
huvuddelen av Johnsonkoncernen. Sonen Axel
Ax:son Johnson, även kallad Bergsingenjören,
tar över som koncernchef i Nordstjernan och i
handelsbolaget A. Johnson & Co.

1971. Antonia börjar
Axel Ax:son Johnsons dotter Antonia börjar
arbeta i firman.
1979. Ny vd
Göran Ennerfelt blir vd efter Bergsingenjören
Axel Ax:son Johnson.

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

1982. Antonia blir ordförande
Nordstjernan omstruktureras. Affärssamverkan
mellan Nordstjernan och A. Johnson & Co minskar
successivt. Antonia Ax:son Johnson blir
ordförande i A. Johnson & Co.
1988. Satsning på konsumenthandel
Saba Gruppen förvärvas med bland andra
Åhléns, Dagab, Hemköp, B&W och Saba
Trading. A. Johnson & Co byter namn till Axel
Johnson.
1990. ”Det goda företaget”
Antonia instiftar begreppet med fokus på
kvalitet, miljö och hälsa.
1993. Stiftelse för miljö och utveckling
Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö
och Utveckling bildas.
1999. Investerar i tillväxtföretag
Novax bildas och blir plattformen för
investeringar i tillväxtföretag som Filippa K, RCO,
Academic Work och ApoEx.

2000. Axfood tar form
Axfood bildas genom sammanslagningar
av Hemköpskedjan, Dagab och D-gruppen.
Willys expansion startar och blir en rikstäckande
kedja.
2001. AxFast blir systerkoncern
Fastighetsbolaget AxFast köps ut ur Axel
Johnson och blir en framgångsrik systerkoncern.

2005. Fjärde och femte generationen
Två generationer arbetar tillsammans med att
utveckla koncernen.
2006. Nya förvärv
Axel Johnson International köper en rad
teknikhandelsföretag. Axel Johnson blir
huvudägare i Mekonomen Group. Svensk
Bevakningstjänst blir ett helägt koncernbolag till
Axel Johnson.

2015.
Caroline Berg
blir ordförande
Caroline Berg,
femte generationen, tar
över ordförandeklubban
i Axel Johnson.
2017. Hög förvärvstakt
2016 och 2017 genomförs
38 förvärv och 6 avyttringar
i koncernen.
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AXEL JOHNSON GRUPPEN
Axel Johnson är en av fyra fristående koncerner
inom Axel Johnson Gruppen. De övriga är amerikanska
Axel Johnson Inc., svenska fastighetsföretaget AxFast AB
och kapitalförvaltningsföretaget AltoCumulus AB.

AXEL JOHNSON AB

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

 Axel Johnson International
är en industrigrupp som förvärvar och
utvecklar företag som tillhandahåller
produkter och tjänster till industriföretag.
 Axfood
är Sveriges näst största aktör inom
dagligvaruhandeln med ambitionen att
leverera bra och hållbar mat.
 Dustin
är en av Nordens ledande
återförsäljare av IT-produkter med
tillhörande tjänster och lösningar.
 KICKS
är Nordens ledande skönhetskedja
och erbjuder ett helhetskoncept med
skönhetsprodukter inom makeup, doft,
hudvård och hårvård.
 Martin & Servera
är Sveriges ledande restauranggrossist,
och levererar dagligen drycker, färskvaror,
livsmedel, utrustning, tjänster och
kunskap till restauranger och storkök.
 Novax
är en aktiv och långsiktig ägarpartner
som investerar i små- och medelstora
tillväxtbolag.
 Åhléns
är Sveriges ledande varuhuskedja
med skönhet, inredning och
mode under ett och samma tak.
 Våra entreprenörsdrivna bolag
Genom D-Ax investerar vi i digitala
tillväxtbolag, främst inom mat och handel.
Dessutom är vi huvudägare i Amazing
Brands, som utvecklar och säljer
produkter inom kosmetik, doft och hygien.
Vi är också delägare i Mitt Liv, ett icke
vinstdrivande företag som arbetar för ett
inkluderande samhälle och en
arbetsmarknad som värdesätter mångfald.
Skincity är en hudvårdsklinik onlline.

AXEL JOHNSON INC.

AXFAST AB

Produkter och tjänster inom energi,
industri, miljö och medicinsk sektor i
Nordamerika. I koncernen ingår följande
bolag:

Fastighetsbolag specialiserad på
fastigheter för handel och logistik i Sverige
samt kontorsfastigheter i Stockholm.

 HighRes Biosolutions
är ledande inom design och konstruktion
av innovativa robotsystem och laboratorieartiklar som används av läkemedels-,
bioteknik- och akademiska forskningslaboratorier.

Arbetar med kapitalförvaltning
och har kontor i Stockholm och
Luxemburg.

ALTOCUMULUS AB

 Cadence
är en ledande kontraktstillverkare på
den medicintekniska marknaden vars
varumärken är kända för sin höga
prestanda och tillförlitlighet.
 ConforMIS
är ett medicintekniskt företag med fokus
inom ortopediska implantat.
 Kinetico Incorporated
producerar och säljer vattenreningsprodukter, både kommersiella och för
bostäder.
 Mountain Lumber
fokuserar på återanvändning av
återvunnet trä i produktionen av bostäder.
 Parkson Corporation
producerar och distribuerar system och
produkter för kommunal och industriell
vattenrening.
 Skjodt-Barrett
producerar världsledande mat- och
förpackningslösningar
 Sprague Operating Resources LLC
distribuerar och hanterar energiråvaror
och bulkgods via egna terminaler i nordöstra USA.
 Walk2Campus
är ett fastighetsbolag som förvärvar och
förvaltar bostäder i anslutning till
universitet och högskolor.

NORDSTJERNAN AB

Nordstjernan är ett familjekontrollerat
investeringsföretag, som genom aktivt
ägande i nordiska företag ska skapa
långsiktig, god värdetillväxt. Nordstjernans
noterade innehav är Attendo, Bonava,
Ekornes, NCC, Nobia, Ramirent och
Swedol. De onoterade innehaven är Dacke
Industri, Etac, Rosti, Salcomp och
Wingroup. Övriga bolag är Active Biotech,
Designonline, KMT, Lifco, LLENTAB och
Pricerunner. Axel Johnson Gruppens
ägarandel i Nordstjernan uppgår till
6 procent.

AXFOUNDATION

En fristående icke-vinstdrivande
verksamhet som arbetar konkret och
praktiskt för ett miljömässigt och socialt
hållbart samhälle. www.axfoundation.se.
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Axel Johnson
Box 26008 (Villagatan 6), 100 41 Stockholm
Tel: 08-701 61 00
www.axeljohnson.se

