
Handel  
ar mer ...



 � Axel Johnson International
är en industrigrupp som utvecklar och förvärvar 
företag som tillhandahåller produkter och tjänster 
till industriföretag.

 � Axfood
är en ledande koncern inom dagligvaruhandel 
i Sverige och består av en familj av särskiljande 
matkoncept som samverkar. I koncernen ingår 
butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, 
Handlar’n och Direkten som är handlarägda. 
Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood 
Snabbgross. Supportbolaget Dagab ansvarar för 
koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I 
Axfood-familjen ingår även Mat.se, Middagsfrid och 
Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. 

För oss på Axel Johnson är handel något som utvecklar 
människor och bygger samhällen. Våra bolag träffar över en 
och en halv 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.

VI ÄR ETT FAMILJEFÖRETAG SOM BYGGER 
OCH UTVECKLAR VERKSAMHETER INOM 
HANDEL OCH TJÄNSTER

 � Dustin 
är en ledande onlinebaserad IT-partner som 
säljer IT-produkter och tjänster, med verksamhet 
i Norden och Nederländerna.

 � 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 en marknadsplats med ett brett och noga 
utvalt sortiment som förenklar och förgyller 
livet. Med integrerad omnihandel via varuhus 
och åhlens.se erbjuds en smart mix av egna 
och externa varumärken inom skönhet, hem 
och mode. Åhléns Outlet är ett dotterbolag där 
kunden kan fynda kända varumärken.

 � Våra entreprenörsdrivna företag
D-Ax investerar i digitala tillväxtbolag och har nu 
ägande i fyra bolag. Skincity är en hudvårdsklinik 

online, som erbjuder ett noggrant utvalt sortiment 
av professionell hudvård och hudvårdande 
makeup. Amazing Brands utvecklar och säljer 
produkter inom kosmetik, doft och hygien. 
Mitt Liv är ett icke vinstdrivande företag som 
genom mentorskap, utbildning och rekrytering 
arbetar för ett inkluderande samhälle och en 
arbetsmarknad som värdesätter mångfald. 



psu

… ÄN ATT VAROR OCH 
PENGAR BYTER HÄNDER. 
HANDEL FINNS DÄR 
MÄNNISKOR FINNS. DET 
ÄR ETT SÄTT ATT MÖTAS, 
ATT HJÄLPA VARANDRA, 
ATT BYGGA SAMHÄLLE 
OCH GEMENSKAP.

VIKTIGA HÄNDELSER
2018
Axel Johnson gör sitt bästa resultatAX hittills på 3 021 mkr. 
Nettoomsättningen blir 82 354 mkr.

Axfood levererar sitt bästa resultat någonsin, och tar  
marknadsandelar varje kvartal under 2018.

Axel Johnson International gör 16 förvärv, och levererar sitt 
bästa resultat någonsin. 

Novax blir huvudägare i friskvårdsföretaget STC samt Revide, 
verksamt inom retail software. 

Axbeautyhouse skapas, en enhet som ansvarar för skönhets-
inköp åt koncernbolagen Åhléns och KICKS.

Axel Johnson ökar ägarandelen i Dustin, och äger idag 26 
procent av bolaget. 

Åhléns bygger om City-varuhusen i Stockholm och Göteborg 
och öppnar tre nya Åhléns Outlet.
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 � ResultatAX

Genomgående i denna årsberättelse anges resultatAX som resultat efter finansnetto 
exklusive goodwillavskrivningar, justeringar av tilläggsköpeskillingar, jämförelse-
störande poster och avvecklad verksamhet. Detta för att möjliggöra ökad 
jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, 
och jämförelse mellan år.

FLERÅRSÖVERSIKT
Belopp i mkr 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 82 354 77 174 72 327 69 551 66 528 

ResultatAX 3 021 3 020 2 848 2 543 2 466 

i % av nettoomsättning 3,7 3,9 3,9 3,7 3,7

Resultat efter finansnetto före jämförelsestörande poster 2 194 2 464 2 455 2 266 2 064 

Resultat efter finansnetto 2 094 2 405 3 698 2 165 2 425 

Balansomslutning 29 661 28 180 25 771 23 221 22 378 

Sysselsatt kapital 16 325 16 210 14 811 13 086 12 780 

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 14 16 27 17 21

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 839 11 445 11 120 9 267 9 110 

Soliditet (%) 44 48 50 48 48

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0 0 0 0 0

Kassaflöde efter investeringar 983 377 3 326 768 2 061 

Genomsnittligt antal årsanställda 21 569 20 358 19 342 18 471 19 190 

På framsidan ser ni Caroline, som jobbar på Willys i Söderköping. Hon representerar en av alla tusentals människor i
vår koncern som med vänlighet, öppenhet och nyfikenhet varje dag möter våra kunder. Caroline möter du på sid 22-23,
och genom denna årsberättelse kommer du möta fler av våra medarbetare som bidrar till att handel är mer.
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VI FÖRNYAR OCH  
FÖRDJUPAR OSS

Axel Johnson har alltid varit en del av mitt liv och 
under min uppväxt var affärerna ständigt närvarande 
runt middagsbordet. Att vara familjeföretagare är en 
livsstil och ett livsval. Den starkaste drivkraften har 
alltid varit att bygga och utveckla, göra nytt och 
förändra. Under vår långa historia, drygt 145 år, har 
affärerna ständigt omformats och omprövats. Vi har 
genomgått många skiften och utvecklas ständigt in i 
nya områden. Sedan några år tillbaka genomgår 
handeln den största transformeringen genom tiderna. 
Digitaliseringen och teknikutvecklingen påverkar hur 
vi arbetar och genererar nya affärsmodeller. Relatio-
nerna med kunderna ändrar skepnad och vi ersätter 
gamla sätt att jobba med nya. Våra affärer och 
åtaganden som företag kräver en hög utvecklings- 
och innovationstakt. 

Sverige har ett bra innovationsklimat, men det 
finns samtidigt stora utmaningar när det gäller brist 

på kompetens inom det digitala området. Utöver de 
många och stora satsningar på utbildningar som 
genomförts inom koncernen under året, har vi därför 
även medverkat till initiativet Forum för Omställning, 
en plattform där vi kraftsamlar från näringsliv, 
fackliga organisationer och akademi. Syftet är att 
sprida kunskap och lösningar för att klara omställ-
ningen i Sverige. Vi vill engagera oss konkret för att 
stärka Sveriges förutsättningar att bejaka struktur-
omvandlingen, samtidigt som samhället hålls ihop. 
Det kommer att kräva mer flexibla utbildningssystem 
och snabbspår för kompetensutveckling inom 
bristyrken. Men vi behöver också inspirera till ett 
livslångt lärande och odla en kultur med stor aptit 
för ny kunskap och personlig utveckling. 

Som ägarfamilj har vi en grundmurad tro på 
företaget som en positiv förändringskraft i samhäl-
let. Affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand, 
bildar ett starkt rotsystem som förser oss med 
näring och driver oss att arbeta med hållbarhet som 
en integrerad del av företagets strategi. Vi investerar 
och utvecklar, mäter och följer upp. För oss som 
handelskoncern har en minskad miljö- och klimatpå-
verkan stått i fokus under många år, likväl som 
arbetet med hållbarhet i produktionsledet och 
utveckling av fler hållbara produkter och tjänster. 
Vår roll i samhället expanderar också in i nya 
områden och de senaste åren har integration och 
mångfald stått i centrum för många nya satsningar. 
Det handlar om att ta tillvara på all kompetens och 
att vi vill ha medarbetare och ledare som speglar 
våra kunder – och samhället i stort. Vi vill också 
bidra till en ökad integration och att minska utanför-
skapet i samhället. Utöver de hundratal aktiviteter 
som pågår inom koncernen för att öka mångfalden, 
ingick vi under året ett nytt partnerskap med The 
Global Village som varje år genomför Järvaveckan. 
Syftet är att skapa broar och minska avståndet 
mellan näringsliv, civilsamhället, medborgare och 
politiker. Järvaveckan 2018 hade 30 000 besökare 
och skapade nya former av möten och samtal. Dessa 
möten och samtal vill vi vara en del av.

För att fortsätta tidigare generationers värv i ett 
anrikt familjeföretag krävs ett aktivt och genom-
tänkt beslut att vilja och våga. Min ambition är att 
Axel Johnson ska finnas kvar i minst 145 år till. Jag 
känner mig stolt och tacksam över de avtryck som 
våra chefer och medarbetare gör dagligen genom att 
utveckla våra affärer.

Caroline Berg
Ordförande

Integration i fokus
Axel Johnson är huvudpartner till Järvaveckan, en mötesplats för lokal-
invånare, politiker, näringsliv och civilsamhället. Järvaveckan anordnades 
under 2018 för tredje året i rad med syftet att minska avståndet mellan 
politiken och medborgarna och motverka utanförskap i förorterna. Åtta  
bolag från Axel Johnson-koncernen närvarade under årets vecka, som 
lockade 30 000 besökare. Genom vårt partnerskap vill vi bidra till att skapa 
Sveriges viktigaste mötesplats för frågor om mångfald och inkludering.
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nya Åhléns Outlet-butiker, KICKS har skapat två nya 
skönhetsvarumärken, och Martin & Servera har öppnat 
Fiskhallen Sorunda för att nämna några exempel. 
Därutöver driver vi förnyelse genom förvärv, och under 
2018 genomfördes 22 förvärv, varav 16 gjordes av Axel 
Johnson International. Dustin gjorde tre förvärv och 
gick in på en ny marknad, Holland. Novax förvärvade två 
nya bolag och Skincity ett bolag i England. 

Vi står samtidigt inför ett antal frågeställningar  
till följd av den snabba utvecklingen i samhället. Dessa 
delas av alla koncernbolag, och kräver nytänkande.  
För att skapa kraft i förändringsarbetet har vi initierat 
”Axjalla” – ett koncerngemensamt initiativ för 
strategisk förnyelse. Jalla är arabiska, och betyder 
”skynda”. Inom Axjalla finns ett antal projekt, där vi 
nyttjar data för att skapa bättre kunderbjudanden, 
effektivisera vårt interna arbete samt bygga bättre 
funktionalitet inom betalningar och transporter. Alla 
initiativ syftar till att sätta data och kundinsikt i 
centrum, och där tror vi att vår skala och samlade 
kompetens kan vara till stor fördel. 

KONCERNBOLAGENS RESULTAT 2018
Axel Johnson International gör sitt bästa rörelse- 
resultat någonsin (610 mkr). Omsättningen växte med 
30 procent, främst tack vare förvärv och delvis gynn-
samma valutaomräkningar, men också stark organisk 
tillväxt. Bolaget genomförde 16 förvärv under året. 

Axfood gör sitt bästa resultat någonsin (2 016 mkr), 
och växte omsättningen mer än marknaden. Främst 
visade Willys och Axfood Snabbgross en stark utveck-
ling. E-handeln växte kraftigt. Under året har Axfood 
öppnat ett första automatiserat lager, och tagit beslut 
om omfattande investeringar i lagerautomation för att 
kombinera hög servicegrad och kostnadseffektivitet. 

Dustin växer såväl organiskt som genom förvärv, och 
har under året etablerat sig i Holland genom förvärvet 
av Vincere. Bolaget genomförde en nyemission om cirka 
700 miljoner kronor för att realisera framtida förvärvs- 
ambitioner. Axel Johnson tecknade sin pro rata-andel, 
och har också under året ökat sitt ägande i bolaget. Axel 
Johnsons ägarandel är nu 26 procent. Dustin rapport- 
erade ett rörelseresultat (EBITA) på 532 miljoner kronor 
(441 mkr) för de senaste rapporterade fyra kvartalen. 

KICKS fick under året en ny vd i Freddy Sobin. 
Bolaget verkar på en mycket konkurrensutsatt 
marknad som är under stor omställning. Under året 
har ett nytt affärssystem lanserats och en flagship- 
butik i Stockholm öppnats. För att stärka positionen 
inom en växande marknad för skönhet har Axel Johnson 

under året skapat Axbeautyhouse, som ansvarar för 
skönhetsinköp åt Åhléns och KICKS. KICKS omsättning 
ökade med 4 procent medan rörelseresultatet under 
året sjönk till 15 miljoner kronor (80 mkr) som en följd 
av stora omställningar i bolaget. 

Martin & Servera gör ett förbättrat rörelseresultat 
på 360 miljoner kronor (318 mkr), under ett år som får 
kategoriseras som ett utvecklingsår. Bolaget har infört 
en ny koncernstruktur och etablerat en ny fisk- och 
skaldjursverksamhet. 

Novax har investerat i två nya bolag; Revide och STC. 
Den totala omsättningen i Novax-bolagen uppgick till 
cirka 11 miljarder kronor, en ökning med 25 procent 
jämfört med föregående år.

Fysisk handel i allmänhet, och varuhus i synnerhet, 
är pressade av strukturomvandlingen. 2018 var ännu 
ett svårt år för Åhléns, med negativt resultat även 
detta år. Åhléns har en given plats i det svenska 
handelslandskapet, och vi fortsätter att investera i 
framtidens Åhléns. Under året har Åhléns renoverat 
City-varuhusen i Stockholm och Göteborg, öppnat 
upp tre nya Åhléns Outlet-butiker, samt beslutat att 
lansera en lågpriskedja för Skönhet, Beauty Bargain. 

Våra entreprenörsdrivna bolag Skincity och Mat- 
smart fortsätter visa stark tillväxt. Mitt Liv fyllde tio 
år under 2018, och under dessa år har drygt 1 500 
adepter gått mentorprogrammet Mitt Livs Chans. 

HANDEL ÄR MER
Människan kommer alltid spela roll i handeln. För oss 
är det något som alltid består, även när alla förutsätt-
ningar förändras. Vi får inte tappa betydelsen av 
individen, av att handel är mer än att enbart möta 
kunden på det mest effektiva sättet. Handel är ett sätt 
att hjälpa varandra, att bygga samhälle och gemen-
skap. I den här årsberättelsen får ni möta några av 
alla tusentals människor i vår koncern som bevisar 
detta. Även om inte alla medarbetare får plats att 
presenteras här, vet jag att alla spelar en betydelsefull 
roll. Jag vill därför passa på att tacka alla våra 
medarbetare, och också våra kunder och styrelsen för 
ert stöd under det år som gått. 

Mia Brunell Livfors
Vd och koncernchef

ÄNNU ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR
AXEL JOHNSON STÅR STARKT
Vi möter över en och en halv miljon kunder varje dag. Vi 
är Sveriges femte största arbetsgivare, och vi har över 
20 000 medarbetare i koncernen. Vi har relationer med 
tusentals leverantörer över hela världen, och hos oss 
jobbar en bredd av människor; olika yrken, olika 
bakgrunder, olika framtider. Vi finns i människors liv, 
och vi påverkar människors liv. 

2018 var ett mycket bra år. Omsättningen uppgick 
till 82 miljarder kronor (77 mdr kronor), en ökning med 
7 procent. Vårt rörelseresultat landade på 3 021 
miljoner kronor, i linje med förra årets rörelseresultat 
(3020 mkr), men förra årets resultat inkluderade en 
reavinst på 255 mkr efter försäljningen av Medius. 
Därmed visar det underliggande resultatet en positiv 
utveckling.  Resultat efter finansnetto för 2018 blev  
2 094 miljoner kronor (2 405 mkr). Det lägre resultatet 
efter finansnetto återspeglar ett mycket aktivt 
förvärvsår, och inkluderar cirka 825 miljoner kronor i 
goodwillavskrivningar. 

FÖRNYELSE
För att fortsätta vara ledande när marknader, samhällen 
och konsumentbeteenden förändras krävs förnyelse. 
Målet 10/50, som vi satte upp för fyra år sedan, innebär 
att om tio år ska 50 procent av omsättningen komma 
från nya saker. Glädjande nog håller vi den takt vi har 
satt, och sedan 2014 kommer 20 procent av vår omsätt-
ning från nya intäktskällor. Stor del kommer genom 
affärsutveckling inom bolagen. Åhléns har öppnat tre 

VD-ORDVD-ORD

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

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi ska framgångsrikt bygga och utveckla verksamheter  
primärt inom handel och tjänster i Norden, övriga Europa  
och inom vissa sektorer globalt, för att både företag och 
människor ska växa.

VÅR STRATEGI
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. 

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

Genomgående i denna årsberättelse anges resultatAX 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.

2 094 mkr

3 021 mkr
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Vår strategi är lönsam och långsiktig tillväxt genom 
förnyelse och utveckling. Detta säkerställer vi genom 
vår hållbara affärsstrategi. Affärsstrategin är 
holistisk och tar bort behovet av separata strategier 
inom till exempelvis hållbarhet och digital trans- 
formation, då dessa är direkt integrerade i varje del av 
verksamheten. Genom strategin följer vi bolagens 

utveckling inom sex affärskritiska målområden: 
Värdefullt kunderbjudande; Resurseffektiv, miljö- 
vänlig 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.

FINANSIELLA MÅL 
 � Tillväxt tre procent högre än inflationen, över en 

konjunkturcykel
 � Soliditet minst 30 procent
 � Tio procents avkastning på sysselsatt kapital 
 � Värdetillväxt högre än Stockholmsbörsens index för 

OMXS30

-
.
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MÅL 
• Bäst kundnöjdhet på marknaden
• Konkurrenskraftig marknads- och 

varumärkesposition
• Öka andel försäljning av hållbara produkter
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EXEMPEL PÅ MÅLUPPFYLLNAD

22 %
Axfoods utbud av vegetariska varor har under 
året breddats. Axfoods egna varumärke Garant 
lanserade cirka 40 nya vegetariska varor, till 
exempel den veganska burgaren med en köttig 
textur som blöder av rödbetssaft. På butiksnivå 
lyfts de proteinrika varorna fram. Hemköp 
placerar vegetariska alternativ bredvid populä-
ra köttvaror med uppmaningen att Variera med 
vego. Willys skapar tillgänglighet med kampan-
jen Vego för alla. Under 2018 ökade försäljningen 
av kylda och frysta vegetariska proteinersättare 
med 22 procent.

   "Ska du inte köpa tomater också?" 
I ett av experimenten inom Axinsight togs ett säljverktyg fram till Martin & Serveras 
säljare. Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist, och trots att mycket 
av handeln idag sker på e-handelsplattformen är personlig säljkontakt fortfarande 
helt avgörande för affären. Syftet var att skapa ökad kundnytta genom att använda 
data och prediktiv analys. Verktyget kombinerar olika typer av data och ställer ett 
antal frågor, till exempel: Om de köpte säsongsrelaterade produkter för ett år sedan, 
köper de i år också? Till detta togs ett enkelt grafiskt gränssnitt fram, som gör att 
säljaren på ett visuellt sätt ser vad de kan erbjuda som analysen anser är bäst.  
Detta experiment var så framgångsrikt att det nu rullas ut och används av  
samtliga säljare i organisationen.

DATA LÅTER OSS SE KUNDEN OCH MÄNNISKAN
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 konti- 
nuerligt förändras. Vi möter över en och en halv miljon 
kunder dagligen, och vårt bemötande och erbjudande 
avgör värdet av alla dessa möten. Vårt mål är att ha 
branschens nöjdaste kunder och vi ska ha konkurrens-
kraftiga varumärkespositioner på våra marknader. 

Makten har förflyttats, från handlare till kund. 
Genom ökad och ofta global konkurrens och full 
pristransparens tack vare 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 svar 
på deras frågor går kunden vidare. 

Samtidigt lämnar kunderna digitala spår efter sig, 
och tack vare kundernas välvilja att dela med sig av 
data har vi mycket stora möjligheter att förstå deras 
behov. Vi kan därmed ge kunden vad den vill ha på ett 
ännu bättre sätt. 

Inom Axinsight jobbar vi med data- och kund- 
insiktsdriven affärsutveckling. Initiativet inkluderar 
fem koncernbolag och täcker många frågeställningar 
där dataanalys kan bidra till ökat kundvärde, men 

också ökad effektivitet i exempelvis bemannings- 
planering och logistik. Med hjälp av till exempel 
avancerad dataanalys försöker vi förutspå vad som 
kommer att hända, snarare än att fokusera på vad 
som har hänt. Då krävs ofta mycket och kvalitativ data 
från olika källor som nyttjas i avancerade analys- 
processer. Under året har vi genomfört fler än 15 
större experiment i koncernbolagen. 

HÅLLBART ERBJUDANDE
Vi vill att våra kunder i allt högre utsträckning väljer 
mer hållbara produkter. Därför har vi ett mål att öka 
försäljningen av hållbara produkter. 
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Mitt i Killhult, i Svensköpsbygden på sköna Linderödsåsen i Skåne, ligger Lina & Evas 
Lanthandel. Butiken, som ingår i Handlar’n, drivs av de två vännerna Lina Hultgren och 
Eva Andersson, som har ett engagemang utöver det vanliga. Med en positiv attityd och 
kreativa lösningar är butiken välbesökt året om.

De två butiksinnehavarna söker hela tiden nya sätt att erbjuda ännu bättre service 
till sina kunder, och utöver att erbjuda dagens lunch och närproducerade alternativ i 
nästan varenda varukategori, anordnar de ofta olika evenemang.

En gång i månaden, mellan april till augusti, anordnar Lina och Eva grillkväll utanför 
butiken. Arrangemanget har blivit en verklig attraktion och de upp emot 500 
besökarna, som kommer från hela Skåne, kommer inte sällan i gamla traktorer, 
mopeder och veteranbilar. 

- Det är fantastiskt att det finns sådana krafter i en liten by. Jag har varit på några 
grillkvällar och förundras över alla människor som kommer – inte bara närmaste 
bybor utan folk flera mil ifrån Killhult, säger Britt-Marie Abrahamsson, en av 
butikens många nöjda kunder. 

Till varje grillkväll låter man även lokala leverantörer komma till butiken för att visa upp 
sina mathantverk inne i butiken. Grillkvällarna ledde till att Lina och Eva 2018 fick ta 
emot pris för ”Årets Initiativ” under Axfood Närlivs Servicehandelsdagar. 

- Har man en idé så tveka inte, utan bara kör. För då vet man i alla fall – funkar det 
inte så funkar det inte, men har man aldrig provat, hur ska man då kunna veta? 
säger Eva Andersson.

    HANDEL ÄR MER

Lina & Evas  
    lanthandel
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RESURSEFFEKTIV, MILJÖ-
VÄNLIG OCH KVALITATIV 
VERKSAMHET
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AXEL JOHNSONS KLIMATMÅL
• Axel Johsons långsiktiga mål är att vara 

klimatneutrala till år 2030. Som en del i att  
nå detta är målet att minska de totala 
klimatutsläppen inom koncernen med 25 % 
till år 2020 (basår 2016, och i relation till 
omsättning).
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AXFOOD ÅHLÉNS DUSTIN KICKS MARTIN & 
SERVERA 

AXEL JOHNSON 
INTERNATIONAL 

FILIPPA K AXEL JOHNSON-
KONCERNEN

UTSLÄPP PER MKR OMSÄTTNING OCH BOLAG 2016-2030 (KG CO2E/MSEK)

Bolagen i koncernen strävar efter att använda resurser 
effektivt, och på ett sätt som minskar påverkan på 
miljön. Prioriterat för att minska miljöpåverkan är att 
minska energiförbrukningen i butiker, på kontor och 
lager samt minska utsläppen från transporter. Genom 
ökad effektivitet av energianvändning samt inköp av 
grön el  minskar vår samlade klimatpåverkan. Effektiva 
transporter nås till exempel genom ruttplanering, hög 
fyllnadsgrad i de transporter vi använder samt utbild-
ning av förare inom så kallad eco-driving. Utöver det 
försöker vi öka användningen av förnybara bränslen. 

KONCERNGEMENSAMT KLIMATMÅL 
Under 2018 tog Axel Johnson fram ett koncerngemen-
samt klimatmål. Deltagande företag är Axfood, Axel 
Johnson International, Filippa K, KICKS, Martin & 
Servera och Åhléns. Då Dustin har tydliga klimatmål i 
linje med resten av koncernen, har vi även inkluderat 
deras mål i koncernens totala klimatmål. 

Axel Johnson använder sig av det så kallade 
GHG-protokollet för att förstå, kvantifiera och 
redovisa utsläppen av växthusgaser. GHG-protokollet 
kategoriserar utsläppen i olika områden. Axel Johnson 

väljer att i målsättningen inkludera utsläppen från 
hela område 1, som inkluderar förbränning av fossila 
bränslen för till exempel tillverkning i egenägda 
fabriker eller utsläpp från egenägda eller leasade 
fordon, hela område 2, som inkluderar förbrukning av 
el, fjärrvärme och fjärrkyla samt två delar av område 
3, vilket omfattar tjänsteresor samt transporter, 
ingående och utgående, egna och uppköpta.

   Axfood först med nya gaslastbilar
Som första livsmedelsföretag satte Axfood under 2018 ut fem nya 
fossilfria lastbilar i trafik. Lastbilarna, som körs på flytande biogas, 
levererar mat från Dagab till bland annat Willys, Hemköp och Tempos 
butiker. Axfood och dess kedjor jobbar för fossilfria transporter och 
för användning av hållbara drivmedel. Flytande biogas tillverkas i 
första hand av sopor, inte minst matavfall. En stor fördel med flytande 
biogas är att den kan ersätta dieseln i de största lastbilarna som kör 
längst sträckor och förbrukar mest energi. 



AXEL JOHNSONS HÅLLBARA AFFÄRSSTRATEGI      AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2018

18

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2018 AXEL JOHNSONS HÅLLBARA AFFÄRSSTRATEGI     

19

FÖRNYELSE  

 

 

DIGITAL  

TRANSFORMATION
FÖRNYELSE

HÅLLBAR OCH  
EFFEKTIV  

PRODUKTION

RESURSEFFEKTIV,  
MILJÖVÄNLIG OCH  

KVALITATIV  
VERKSAMHET

VÄRDEBASERAT  

MEDARBETARSKAP OCH  

LEDARSKAP

VÄRDEFULLT  

KUNDERBJUDANDE

VISION, 
 AFFÄRSIDÉ OCH  
VÄRDERINGAR

INVESTERINGAR

KA
SS

AF
LÖ

DE

RESULTA
T

TILLVÄXT

FÖRVÄRV

AFFÄRSUTVECKLING 
I OCH KRING BOLAGEN

VERKSAMHETSNÄRA  
FÖRBÄTTRINGAR

O
rg

an
is

k 
til

lv
äx

t 
Fö

rv
är

va
d 

til
lv

äx
t 

10/50
-m

ålet

10/50-MÅLET: 50 PROCENT FÖRNYELSE MELLAN ÅR 2015 OCH 2024 
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VI ÄR PÅ GOD VÄG ATT UPPFYLLA 10/50-MÅLET
År 2015 satte vi ett förnyelsemål: om tio år kommer 
minst 50 procent av Axel Johnson bestå av saker vi 
inte gör idag. Det innebär minst 5 procents förnyelse 
varje år.

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. 
Det är ofta det lilla initiativet – i butiken, på kontoret 
eller lagret – som kan få stor betydelse.

Affärsutveckling i och kring bolagen är när vi till 
exempel introducerar nya varumärken, produktkate-
gorier eller går in på nya marknader. Under 2018 
öppnades till exempel tre nya Åhléns Outlet-butiker, 
ett helt nytt lågpriskoncept. Martin & Servera 
öppnade Fiskhallen Sorunda, Stockholms nya 
specialistgrossist inom fisk- och skaldjur, och en 
systerverksamhet till Grönsakshallen Sorunda. 
KICKS skapade två nya skönhetsvarumärken bara för 
försäljning på KICKS, MON|SUN och Skintreat. 

Förvärv av nya verksamheter är också viktig  
för vår förändring. Under året har totalt 22 förvärv 
gjorts, varav 16 av dem har gjorts inom Axel Johnson 
International.

10/50-målet omfattar affärsutveckling i och kring 
bolagen samt förvärv, och sedan 2015 har vi förnyat 
ungefär 20 procent av verksamheten. Det innebär  
5  procents förnyelse per år. Även detta år klarar vi 
målet för vår förnyelsetakt. 

AXJALLA – VÅRA KONCERNGEMENSAMMA INITIATIV FÖR 
STRATEGISK FÖRNYELSE
För att driva på koncernens förnyelse och bli mer 
kund- och datadrivna har vi initierat ett antal projekt 
under paraplyet Axjalla. Jalla är arabiska, och betyder 
”skynda”. Inom Axjalla finns ett antal delprojekt. 
Axinsight är en koncerngemensam funktion för 
kund- och datadriven affärsutveckling, bestående av 
affärsutvecklare och data scientists, som agerar som 
en intern motor till förmån för bolagen. Axpay är ett 
öppet samarbete mellan flera bolag i koncernen som 
syftar till kunskapsutbyte och skapande av "best 
practice" inom finansiella tjänster. Axship är ett 
projekt som ur ett koncernperspektiv analyserar 
lagerlösningar, transporter och distribution i ett brett 
perspektiv. 

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 50 procent av Axfoods omsättning, 70 procent av Martin & Serveras 
omsättning och 26 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.

   Axlab
Axlab är en innovationsplattform för alla medarbetare i 
koncernen. Syftet är att få fram idéer som skapar framtida 
kundvärde. Axlab genomfördes första gången 2015 och igen 
under 2018. Under 48 timmar, mellan den 7-9 mars, fick alla 20 000 
medarbetare i Axel Johnson möjlighet att komma in med, kommentera, 
betygssätta och gilla idéer. 467 idéer lämnades in totalt, och de från 
respektive bolag som fick högst betyg granskades av en expertgrupp bestående 
av medarbetare från koncernen. Till sist presenterades de främsta idéerna på Axel 
Johnsons årsmöte i april, där alla deltagare fick rösta. Flest röster i 2018 års upplaga 
av Axlab fick ”Prisninja”, som presenterades av Valentin Romanov från Axfood. Flera 
av idéerna förverkligas under 2018/19, bland annat Beauty Bargain på Åhléns, ett nytt 
lågpriskoncept för skönhet, online och i butik.

17 %

3  %
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DIGITALISERING DRIVER VÅRA AFFÄRER FRAMÅT
Axel Johnson använder digitalisering och teknologi-
utveckling 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 och digitala verktyg på 
arbetsplatsen. 

Denna digitala transformation är ständigt pågående. 
Inom Axel Johnson och gentemot våra koncernbolag 
driver vi digital transformation i huvudsak i två fåror. 

VI BYGGER KUNSKAP OCH UTVECKLAR LEDARSKAP 
Vi vet att det är människor som skapar förändringen. 
Inom Axel Johnson förstår vi att den digitala trans- 
formationen innebär att roller förändras, och vi ser 
behov av nya roller och kompetenser. Därför satsar vi 
mycket resurser på utbildningar och stöd till befintli-
ga medarbetare. Under 2018 har vi till exempel skapat 
koncerngemensamma utbildningar för befintliga 
medarbetare inom dataanalys. Detta omfattar både 
en data translator-utbildning och en grundutbildning 
inom data science, där övergripande teori blandades 
med kodningsövningar.

VI DRIVER DIGITALA FÖRÄNDRINGSPROJEKT
Axjalla – våra koncerngemensamma initiativ för 
strategisk förnyelse – har alla data och digitalisering i 
sin kärna (läs mer på sid 19). Utöver det genomgår 
samtliga av våra koncernbolag en brant digitalise-
ringsutveckling, och genomför investeringar i system 
som syftar till att skapa försprång på marknaden. 
KICKS har under 2018 fortsatt att utveckla sin
e-handel med nya funktioner och leveranssätt, Åhléns 
är på gång med att skapa en digital marknadsplats för 
externa varumärken och Dustin har utvecklat sin 
onlinebaserade plattform för molnbaserade tjänster.

Som koncern ska vi samtidigt öka antalet nya 
verksamheter som bygger på digitala affärsmodeller, 
såväl genom förvärv som genom affärsutveckling. 
Novax har i linje med detta under 2018 blivit huvud- 
ägare i Revide, som tillhandahåller programvara till 
handelsverksamheter. Axel Johnsons verksamhet  
för investeringar i digitala tillväxtbolag, D-Ax, syftar 
bland annat till att öka den digitala transforma-
tionstakten i koncernen. 

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

EXEMPEL PÅ MÅLUPPFYLLNAD

 ~ 20 %
av intäkterna från koncernens hel- och delägda 
koncernbolag kommer från e-handel. År 2014 
var motsvarande siffra 10 procent. 

   Våra medarbetare växer med oss
Niclas Nordberg, på bilden ovan, jobbar som 
affärsutvecklare på Dustin och var en av de som 
under hösten genomgick en koncerngemensam data 
translator-utbildning.

- De främsta lärdomarna handlar om mindset och 
kommunikation, eftersom de kan praktiseras direkt i min nuvarande 
roll. Det finns en stor potential för oss och vår affär om vi kan bemästra 
avancerad dataanalys och få ut nyttan i vår verksamhet, säger Niclas. 

En data translator kan beskrivas som länken mellan data scientists (dataanalytiker) 
och den övriga organisationen. Data translatorns uppgift är att applicera affärslogik och 
kundnytta på den data och de modeller som dataanalytikern utvecklar. 

Emil Nilsson arbetar som analytiker på Axfood, och var en av de koncernmedarbetare som gick en 
grundutbildning inom data science, där övergripande teori blandades med kodningsövningar. 

- Analysarbetet har tidigare inneburit att man tagit fram data som visat ”förra veckan sålde vi så här mycket”. 
Nu är uppgiften istället att ta fram data som visar ”så här mycket kommer vi att sälja nästa vecka”. Tidigare togs 
prognoser fram manuellt, men med de nya modellerna blir det en samverkan mellan människa och maskin, där vi får ett 
bättre beslutsunderlag och kan fokusera på att lägga sista touchen för hand.



    HANDEL ÄR MER

Caroline ar     
  Sveriges basta 
kassorska 

  

-
-

-

Caroline Willnäs förmåga att se varje kund och få dem på gott humör är några av de 
egenskaper som ligger bakom att hon numera kan titulera sig ”Sveriges bästa kassörska”. 
Priset, som delas ut av tidningen Hemmets Journal, instiftades för att synliggöra 
yrkesgrupper som sällan får så mycket uppmärksamhet. 

För att träffa Sveriges bästa kassörska får man bege sig till Willys butik i Söderköping, där 
Caroline Willnäs har arbetat i 13 år. Att hon skulle börja arbeta i butik var ingen självklarhet. 
Men det visade sig vara ett helt perfekt jobb för Caroline.

- Jag kan känna väldigt starkt för den äldre damen eller farbrodern som kanske inte har 
så många andra sociala kontakter under dagen. Då ger jag gärna ett par minuter extra 
av min tid. Jag minns en dam som verkade så ledsen. Det visade sig att hennes enda 
släkting gått bort. För mig var det självklart att ge henne en kram, även om vi inte direkt 
känner varandra, säger Caroline.

Carolines engagemang lämnar ingen oberörd. ”Alla som lämnar hennes kassa gör det med 
lätta steg och ett leende på läpparna”, intygar en kund som nominerade henne till Sveriges 
bästa kassörska.
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TYDLIGA KRAV OCH KONTINUERLIG UPPFÖLJNING
Axel Johnson äger mycket få producerande verksam-
heter, 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 in. 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 mänsk-
liga 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. I högriskländer följs leverantörers efter- 
levnad av uppförandekod regelmässigt upp genom 
särskilda granskningar av verksamheten.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN GENOM CIRKULÄRA  
AFFÄRSMODELLER
En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med 
den privata konsumtionen. En växande befolkning och 
ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser 
allt snabbare. För att konsumtionens negativa 
klimat- och miljöpåverkan ska minska måste konsum-
tionen förändras.

Ett svar på detta problem är att övergå till cirkulära 
affärsmodeller istället för linjära. Det innebär att 
råmaterial designas och går till produktion, distribu-
tion och konsumtion. Produkter och material samlas 
därefter in och återvinns för att gå in i ny produktion 
(återtillverkning), och konsumtionen baseras på 
återanvändning och reparation. På detta sätt finns 
det inget avfall i den cirkulära ekonomin, bara 
återvunnet material som ska användas igen för ny 
produktion. 

Under 2018 genomförde Axel Johnson en cirkulär 
diagnos. Den visade att vi inte i tillräckligt hög grad 
tar tillvara de resurser som används i våra verksam-
heter. Endast en liten del av förpackningarna tas 
tillvara i en ny produktionscykel. Det mesta för-
bränns. Axel Johnson och våra bolag har inte full 
rådighet över dessa frågor, då det inbegriper stora 
materialflöden och många parter. Till exempel bidrar 
konsumenterna till förbränning av plastförpackning-
ar genom att lägga dem i hushållssoporna istället för 
att återvinna. Men vi tar allt fler initiativ i koncernen 
för att utveckla fler cirkulära produktions- och 
konsumtionsströmmar. 

MÅL 

• Alla leverantörer lever upp till koncern-
bolagens 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

Utfall 2017 Mål 2018 Utfall 2018

Axel Johnson 
International

Andel av omsättning från leverantörer som undertecknat 
uppförandekod

69 % 80 % 74 %

Antal fabriksinspektioner i högriskländer 5 n.a. 20

Axfood Andel leverantörer som undertecknat uppförandekod eller har 
liknande egen kod

100 % 100 % 100 %

Antal sociala revisioner 77 n.a. 95

Dustin Andel leverantörer som undertecknat uppförandekod 
(leverantörer > 0,2 mkr volym)

99,8 %1 100%2 99,8 %2

Antal fabriksinspektioner i högriskländer 121 232 192

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

99,8 % 100 % 99,8 %

Granskning av fabriker i riskområden inom 24 månader 12 23 19

Martin & Servera Antal leverantörer som bedömts för att bli varuleverantörer 102 n.a. 75

Antal leverantörsrevisioner med fokus på hållbarhet och 
matsäkerhet

16 30 37

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

100 % 100 % 100 %

Granskning av fabriker i riskområden inom  
24 månader

100 % 100 % 100 %

EXEMPEL PÅ MÅLUPPFYLLNAD

24

1) Gäller för verksamhetsåret 2016/17  2) Gäller för verksamhetsåret 2017/18

   Från spännband till fashionabelt mode
Axel Johnson International och Filippa K har initierat ett samarbete  
där man testar att framställa polyestertyg av uttjänta spännband  
och rundsling från Axel Johnson Internationals verksamheter. 
Spännband och rundsling utgör en betydande avfallsström och 
består till 100 procent av polyester, en utmärkt resurs för 
modeindustrin. 

Tomasz Kowalski på IOW Service i Polen kontollerar 
delarna från en demonterad momentomvandlare
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ENGAGERADE MEDARBETARE VÄXER MED VÅRA 
FÖRETAG
Axel Johnson har över 20 000 medarbetare som varje 
dag möter sammanlagt över en och en halv 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. Axel 
Johnson 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.

VÅRA ANSTÄLLDA ÄR VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG
Handeln är i sin största transformation någonsin. Ska 
Axel Johnson fortsätta vara ledande behöver vi ha 
rätt kompetens och rätt människor för att klara den 
förändringen. Vi ska fortsätta utveckla en företags-
kultur av proaktivitet, utblickande och förändring. 
För detta krävs en lärande organisation full av modiga 
och nyfikna människor. 

Ska vi lyckas förnya oss behöver vi också anställa 
människor som för in nya perspektiv. Då behöver vi 
rekrytera ur hela talangpoolen, och inte bara utifrån 
väntade mönster. 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 
(se redovisning på motstående sida).

LÄRANDE ORGANISATION
Dagens affärsklimat ställer krav på handlings- 
kraftiga, snabbrörliga och förändringsvilliga organi-
sationer. 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. 

Axel Johnson som koncern fortsätter att bygga 
plattformar där personer från olika bolag och 
funktioner träffas, utbyter erfarenheter och experi-
menterar ihop för att vi snabbt ska röra oss framåt 
som en helhet. Det har gjort att många nya tvärfunk-
tionella grupper skapats, många möten och experi-
ment genomförts och stora satsningar på kompetens-
utveckling inletts. 

AXIOM 10 ÅR
Axiom är ett unikt årligt ledarutvecklingsprogram för 
koncernens topptalanger. Sedan starten 2009 har 140 
deltagare genomfört programmet. Axiom omfattar 
utbildning och övningar i bland annat ledarskap, 
strategi, ekonomi och presentationsteknik. Stor vikt 
läggs på att koppla lärandet till den verkliga affären. 
Syftet med utbildningen är bland annat att deltagarna 
ska få ökad förståelse för hur konkurrensen ser ut och 
påverkar våra bolag, ytterligare insikter i Axel 
Johnson-gruppens strategiska agenda, kunskap om 
våra värderingar och vår strategi samt verktyg att 
arbeta innovativt med affärsutveckling. Programinne-
hållet uppdateras löpande för att rusta deltagarna för 
nutida affärsutmaningar och idag läggs stor vikt vid 
den digitala transformationen och ledarskap kopplat 
till denna.

MÅL

• 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 

Styrelsesammansättningar i bolagen Kvinnor Män Andel kvinnor

Axel Johnson  5 5 50%

Axel Johnson International 4 1 80%

Axfood 4 4 50%

Dustin 3 4 43%

KICKS  3 2 60%

Novax 1 4 20%

Martin & Servera 5 2 71%

Åhléns  3 3 50%

Totalt  28 25 53%

Könsfördelning i Axel 
Johnson-koncernen 2016 2017 2018

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Totalt   56 % 44 % 58 % 42 % 58 % 42 %

Ledande befattning   56 % 44 % 46 % 55 % 49 % 51 %

Internationell bakgrund
i Axel Johnson-
koncernen

2016 2017 2018

Internationell Svensk Internationell Svensk Internationell Svensk

Totalt   19 %   81 %   22 %   78 % 24 % 76 %

Ledande befattning   10 %   90 %   11 %   89 % 13 % 87 %

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.

53 %
kvinnor totalt sett i koncernbolagens styrelser

2018 var tionde gången Axel Johnsons ledarutvecklingsprogram för koncernens 
topptalanger, Axiom, genomfördes. Detta firades med stor middag då samtliga 140 
alumner bjöds in.



AXEL JOHNSONS KOPPLING TILL 
DE GLOBALA UTVECKLINGSMÅLEN

Vi har analyserat vår verksamhet, och gör bedömningen 
att Axel Johnson 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

Utöver det har vi under 2018 anslutit oss till mål 17, 
Genomförande och globalt partnerskap. Vi har ett antal 
partnerskap som bidrar till vår och vår omvärlds hållbara 
utveckling:

BRILLIANT MINDS
Axel Johnson är partner till tech- och framtidskonferens- 
en Brilliant Minds. Brilliant Minds anordnades första 
gången 2015 med syfte att sätta Sverige på kartan inom 
tech, innovation och kultur. 

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA/NATUR & KULTUR
Hösten 2018 genomförde Axel Johnson ett projekt 
tillsammans med Forum för levande historia och bokför-
laget Natur & Kultur, där vi skänkte Hédi Frieds bok  
”Frågor jag fått om förintelsen” till samtliga niondeklas-
ser i Sverige. Dessutom fick samtliga klasslärare en 
handledning som ska vara ett stöd i arbetet med boken. 

100 000 böcker skänktes till skolorna för att kunna 
användas i klasserna under flera år.

FORUM FÖR OMSTÄLLNING
Forum för Omställning (FfO) bildades 2018 i syfte att 
hjälpa till att stärka Sveriges förutsättningar att möta de 
förändringar som sker inom digitalisering, automatise-
ring och nya affärsmodeller. Axel Johnson är ett av de 
bolag som via FfO bidrar till dialog och konkreta förslag 
för en framgångsrik strukturomvandling.

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
Sedan 2010 är Axel Johnson partnerföretag till Handels-
högskolan i Stockholm och dess Center for Retailing 
(CFR). Vid CFR bedrivs utbildning och forskning i nära 
samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret 
ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga 
kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson 
deltar. 

THE GLOBAL VILLAGE (JÄRVAVECKAN)
Politikerveckan Järva (Järvaveckan) är ett initiativ som 
startades år 2016 av Ahmed Abdirahman, grundaren av 
den ideella föreningen The Global Village. Järvaveckan 
skapades utifrån en vision att minska avståndet mellan 
politiken och medborgarna och motverka utanförskap i 
förorterna. Axel Johnson gick år 2018 in som huvudpart-
ner till Järvaveckan.

AXFOUNDATION – EN 25-ÅRIG INNOVATÖR
Innovation och företagande som förändringskraft är
Axfoundations ingångsvärden för att nå en transformativ
förändring. Verksamheten omfattar täta samarbeten  
med företag, forskare och civilsamhälle och spänner över 
fyra programområden. Här följer några exempel på 
Axfoundations arbete under 2018.

HÅLLBAR PRODUKTION OCH KONSUMTION
Den svenska konsumtionen påverkar klimatet, miljön och
sociala levnadsförhållanden i andra delar av världen. 
För att minska negativ påverkan driver Axfoundation
olika samarbeten. I Kina, Bangladesh och Thailand får 
fabriksanställda träning i rättigheter och skyldigheter i 
samarbete med företaget QuizRR. I Pakistan driver man ett 
projekt tillsammans med Axfood och Oxfam  för att stärka 
risbönders rättigheter.  En faktor som ofta undergräver 
hållbar produktion är bristen på transparens och spårbar-
het i komplexa leverantörsled. Axfoundation har därför 
initierat ett samverkansprojekt med livsmedelsbranschen 
för att utvärdera blockkedjeteknikens potential för ökad 
spårbarhet och transparens. 

CIRKULÄR EKONOMI
Jordens ändliga resurser kräver att vi blir resurseffektiva
och utvecklar cirkulära affärsmodeller. Axfoundation
arbetar därför med att identifiera cirkulära flöden inom och
utanför koncernen. Under 2018 gjordes en kartläggning av 
koncernens materialflöden, vilket bland annat resulterat i 
ett projekt tillsammans med Axel Johnson International 
och Filippa K med syfte att framställa polyestertyg av 

uttjänta spännband från Axel Johnson Internationals 
verksamheter. Spännbanden består till 100 procent av 
polyester, en utmärkt resurs för modeindustrin.

FRAMTIDENS MAT
Jordbruket och livsmedelsproduktionen står inför enorma 
hållbarhetsutmaningar. Axfoundations utvecklingscentrum 
för framtidens hållbara livsmedel, Torsåker gård, är en så 
kallad do-tank där bönder, forskare, förädlare, kockar, 
grossister och handel samlas för att gemensamt skapa 
transformativ förändring i riktning mot ett hållbart mat- 
system. Några av 2018 års projekt handlar om hållbart 
cirkulärt foder gjort på insekter, provodlingar av perent 
vete samt odling och produktutveckling av svenska 
baljväxter.

INKLUDERANDE SAMHÄLLE
I Sverige förmedlas sju av tio jobb med hjälp av kontakter.
Att det ser ut så är ett samhällsproblem både för nya
svenskar som söker jobb och arbetsgivare som inte når hela
talangpoolen när de ska rekrytera. En viktig nyckel till
jobbskapande är möten och breddade nätverk. Under 2018
matchades fler än 10 000 personer för personliga möten
genom ÖppnaDörren, som utgörs av de fyra partnerorgani-
sationerna Yrkesdörren, Invitationsdepartementet,
Kompisbyrån och Svenska med baby. Inför valet 2018
genomförde ÖppnaDörren #integrationsutmaningen, som
fick sju av åtta partiledare att öppna dörren och hjälpa 
nyanlända att bredda sina nätverk.

Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, 
och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

Avskaffa all form av 
fattigdom överallt. 

Uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egen-
makt.

Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörjn-
ing, uppnå en bättre ko-
sthållning och främja ett 
hållbart jordbruk.

Säkerställa att alla kan leva 
ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbefin-
nande i alla åldrar.

Säkerställa en inkluderande 
och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla.

Säkerställa tillgång till och 
hållbar vatten- och sanitets-
förvaltning för alla.

Säkerställa att alla har till-
gång till tillförlitlig, hållbar 
och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Verka för en inkluderande 
och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning 
med anständiga arbets-
villkor för alla.

Bygga upp en motståndsk-
raftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation.

Minska ojämlikheten inom 
och mellan länder.

Städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och håll-
bara.

Främja hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster.

Vidta omedelbara åtgärder 
för att bekämpa klimatförän-
dringarna och dess kon-
sekvenser.

Bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett 
hållbart sätt i syfte att uppnå 
en hållbar utveckling.

Skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem 
och hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald.

Främja fredliga och rättvisa 
samhällen för hållbar ut-
veckling, samt bygga upp 
effektiva och inkluderande 
institutioner på alla nivåer.

Stärka genomförandem-
edlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för 
hållbar utveckling.

Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, 
och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

Avskaffa all form av 
fattigdom överallt. 

Uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egen-
makt.

Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörjn-
ing, uppnå en bättre ko-
sthållning och främja ett 
hållbart jordbruk.

Säkerställa att alla kan leva 
ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbefin-
nande i alla åldrar.

Säkerställa en inkluderande 
och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla.

Säkerställa tillgång till och 
hållbar vatten- och sanitets-
förvaltning för alla.

Säkerställa att alla har till-
gång till tillförlitlig, hållbar 
och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Verka för en inkluderande 
och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning 
med anständiga arbets-
villkor för alla.

Bygga upp en motståndsk-
raftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation.

Minska ojämlikheten inom 
och mellan länder.

Städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och håll-
bara.

Främja hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster.

Vidta omedelbara åtgärder 
för att bekämpa klimatförän-
dringarna och dess kon-
sekvenser.

Bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett 
hållbart sätt i syfte att uppnå 
en hållbar utveckling.

Skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem 
och hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald.

Främja fredliga och rättvisa 
samhällen för hållbar ut-
veckling, samt bygga upp 
effektiva och inkluderande 
institutioner på alla nivåer.

Stärka genomförandem-
edlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för 
hållbar utveckling.

Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, 
och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

Avskaffa all form av 
fattigdom överallt. 

Uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egen-
makt.

Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörjn-
ing, uppnå en bättre ko-
sthållning och främja ett 
hållbart jordbruk.

Säkerställa att alla kan leva 
ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbefin-
nande i alla åldrar.

Säkerställa en inkluderande 
och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla.

Säkerställa tillgång till och 
hållbar vatten- och sanitets-
förvaltning för alla.

Säkerställa att alla har till-
gång till tillförlitlig, hållbar 
och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Verka för en inkluderande 
och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning 
med anständiga arbets-
villkor för alla.

Bygga upp en motståndsk-
raftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation.

Minska ojämlikheten inom 
och mellan länder.

Städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och håll-
bara.

Främja hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster.

Vidta omedelbara åtgärder 
för att bekämpa klimatförän-
dringarna och dess kon-
sekvenser.

Bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett 
hållbart sätt i syfte att uppnå 
en hållbar utveckling.

Skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem 
och hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald.

Främja fredliga och rättvisa 
samhällen för hållbar ut-
veckling, samt bygga upp 
effektiva och inkluderande 
institutioner på alla nivåer.

Stärka genomförandem-
edlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för 
hållbar utveckling.

Läs mer om hur vi ökar 
mångfalden i lednings-
grupper och styrelser  

på sid 26-27

Läs mer om hur vi arbetar 
för att säkerställa anständiga 

arbetsvillkor hos våra 
leverantörer på sid 24-25Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, 

och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

Avskaffa all form av 
fattigdom överallt. 

Uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egen-
makt.

Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörjn-
ing, uppnå en bättre ko-
sthållning och främja ett 
hållbart jordbruk.

Säkerställa att alla kan leva 
ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbefin-
nande i alla åldrar.

Säkerställa en inkluderande 
och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla.

Säkerställa tillgång till och 
hållbar vatten- och sanitets-
förvaltning för alla.

Säkerställa att alla har till-
gång till tillförlitlig, hållbar 
och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Verka för en inkluderande 
och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning 
med anständiga arbets-
villkor för alla.

Bygga upp en motståndsk-
raftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation.

Minska ojämlikheten inom 
och mellan länder.

Städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och håll-
bara.

Främja hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster.

Vidta omedelbara åtgärder 
för att bekämpa klimatförän-
dringarna och dess kon-
sekvenser.

Bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett 
hållbart sätt i syfte att uppnå 
en hållbar utveckling.

Skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem 
och hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald.

Främja fredliga och rättvisa 
samhällen för hållbar ut-
veckling, samt bygga upp 
effektiva och inkluderande 
institutioner på alla nivåer.

Stärka genomförandem-
edlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för 
hållbar utveckling.

Läs mer om hur vi  
minskar vår klimatpåverkan  

på sid 16-17

Läs mer om hur vi erbjuder 
hållbara produkter till våra 

kunder på sid 12-13

VI BIDRAR TILL FEM GLOBALA UTVECKLINGSMÅL

Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, 
och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

Avskaffa all form av 
fattigdom överallt. 

Uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egen-
makt.

Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörjn-
ing, uppnå en bättre ko-
sthållning och främja ett 
hållbart jordbruk.

Säkerställa att alla kan leva 
ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbefin-
nande i alla åldrar.

Säkerställa en inkluderande 
och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla.

Säkerställa tillgång till och 
hållbar vatten- och sanitets-
förvaltning för alla.

Säkerställa att alla har till-
gång till tillförlitlig, hållbar 
och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Verka för en inkluderande 
och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning 
med anständiga arbets-
villkor för alla.

Bygga upp en motståndsk-
raftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja 
innovation.

Minska ojämlikheten inom 
och mellan länder.

Städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och håll-
bara.

Främja hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster.

Vidta omedelbara åtgärder 
för att bekämpa klimatförän-
dringarna och dess kon-
sekvenser.

Bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett 
hållbart sätt i syfte att uppnå 
en hållbar utveckling.

Skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem 
och hejda förlusten av biolo-
gisk mångfald.

Främja fredliga och rättvisa 
samhällen för hållbar ut-
veckling, samt bygga upp 
effektiva och inkluderande 
institutioner på alla nivåer.

Stärka genomförandem-
edlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för 
hållbar utveckling.

Läs om våra partner-
skap nedan och på 
motstående sida. 

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.

AXFOUNDATION – VÅRT 
NÄRMASTE PARTNERSKAP
Det mest omfattande partnerskapet för Axel Johnson är med 
Axfoundation – en fristående, icke vinstdrivande verksamhet inom  
Axel Johnson Gruppen som arbetar konkret och praktiskt för ett mer 
miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Utbildning (QuizRR Workers Engagement) för att förbättra 
social dialog hos Axfoods producenter i Kina.

På Torsåker gård odlas den proteinrika sötlupinen i ett utvecklings- 
projekt för att hitta hållbara alternativ till kött och soja.



I Hedemora skapar Hemköp möten mellan kulturer. Initiativet som startades redan 
2013, av dåvarande butikschef Mari Wall, gör det möjligt för nyanlända som bor i 
orten att laga mat från sina hemländer till butikens kunder. Projektet blev oerhört 
uppskattat och än idag kommer nyanlända till butiken varje bonuskundsträff, ca fem 
gånger per år, och bjuder på mat gjord på råvaror som Hemköp bjuder på. 

- Det är fantastiskt roligt vilken respons det gett, både från Röda Korset, de 
nyanlända, våra kunder och vår personal. Vi människor är så rädda för det 
okända, men genom detta vågade man börja prata med varandra och ställa 
frågor. För varje människa vi förändrar har vi tagit ett steg framåt, säger Mari Wall.

Att projektet har varit viktigt för hela orten är tydligt. Gunborg Morén, ordförande i 
Röda Korset i Hedemora, pratar varmt om samarbetet: 

- Det här är ett så otroligt fint projekt, och så mycket viktigare än man kanske tror. 
Våra nyanlända säger till oss vilken skillnad det har gjort i deras liv. De känner att 
de kan ge något till Hedemoras befolkning, och man blir alldeles varm i hjärtat när 
de berättar om hur stolta de blir när folk känner igen dem och kommer fram till 
dem på stan för att tacka för den mat de bjudit på. 

..

Mor och son Yasna Sadat Ibadi och Said Mahdi från  
Afghanistan bjuder kunderna på hemlagad mat.

    HANDEL ÄR MER

All varldens mat i Hedemora-



Vara 
koncern-

bolag
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ÅHLÉNS
Åhléns är en marknadsplats med ett brett och noga utvalt 
sortiment som förenklar och förgyller livet. Med integrerad 
omnihandel via varuhus och åhlens.se erbjuds en smart mix av 
egna och externa varumärken inom skönhet, hem och mode. 
Åhléns Outlet är ett dotterbolag där kunden kan fynda kända 
varumärken.

Nettoomsättning: 4 809 mkr
ResultatAX: -131 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 1 882
Ägarandel: 100 %

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

Nettoomsättning: 3 198 mkr
ResultatAX: 15 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 1 400
Ägarandel: 100 %

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL
Axel Johnson International är en industrigrupp som utvecklar 
och förvärvar företag som tillhandahåller tekniska produkter och 
tjänster till industriföretag. Gruppen omfattar över 110 företag 
fördelade över fem affärsområden.

Nettoomsättning: 9 869 mkr
ResultatAX: 610 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 4 094
Ägarandel: 100 %

AXFOOD
är en ledande koncern inom dagligvaruhandel i Sverige och 
består av en familj av särskiljande matkoncept som samverkar. I 
koncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, 
Handlar’n och Direkten som är handlarägda. Grossistförsäljning 
sker genom kedjan Axfood Snabbgross. Supportbolaget Dagab 
ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. 
I Axfood-familjen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli 
samt delägda Apohem och Eurocash. 

Nettoomsättning: 48 085 mkr
ResultatAX: 2 016 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 10 215
Ägarandel: 50,1 %

DUSTIN
Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet 
i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med 
tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och 
privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag.

Nettoomsättning: 10 300 mkr*
ResultatAX: 385 mkr*
Genomsnittligt antal anställda: 1 152
Ägarandel: 26%

*Avser verksamhetsåret september – augusti

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 
samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel, Martin 
& Servera Logistik, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda, 
Fällmans Kött, Galatea, Chipsters och Diskteknik.

Nettoomsättning: 14 597 mkr
ResultatAX: 360 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 3 145
Ägarandel: 70 %

NOVAX
Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar 
i små- och medelstora tillväxtbolag. Hel- och delägda bolag 
inkluderar Academic Work, ApoEx, Apohem, Concept Motion, 
Datema, Designtorget, Educations Media Group, Filippa K, 
Hyper Island, Lagerhaus, RCO, Revide och STC.

Total omsättning i Novax-bolagen: cirka 11 000 mkr
Genomsnittligt antal anställda: cirka 6 000
Ägarandel: 100 %

KONCERNÖVERSIKT

VÅRA ENTREPRENÖRSDRIVNA BOLAG
D-Ax investerar i digitala tillväxtbolag, främst inom mat 
och handel, och har nu ägande i fyra bolag. Skincity är en 
hudvårdsklinik online, som erbjuder ett noggrant utvalt sortiment 
av professionell hudvård och hudvårdande makeup. Amazing 
Brands utvecklar och säljer produkter inom kosmetik, doft 
och hygien. Mitt Liv är ett icke vinstdrivande företag som 
genom mentorskap, utbildning och rekrytering arbetar för ett 
inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter 
mångfald. 
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STARK UNDERLIGGANDE EFTERFRÅGETILLVÄXT PARAD 
MED HÖG FÖRVÄRVSTAKT 
Stark efterfrågan inom alla kundsegment och geo- 
grafier har kraftigt ökat Axel Johnson Internationals 
försäljning, vilket ledde till stark organisk tillväxt  
(11 procent, varav hälften var relaterat till valuta- 
effekter). Under 2018 genomfördes 16 förvärv i Axel 
Johnson International, de flesta som tilläggsförvärv. 
Förvärv gjordes i tolv länder, inklusive ett förvärv 
med huvudsäte i Nya Zeeland/Australien: Brown 
Brothers Engineers/Kelair Pumps inom affärsområdet 
Fluid Handling Solutions. Vid årsskiftet 2018/19 
genomförde Axel Johnson International ett förvärv  
av det svenska produktbolaget OCS Overhead 
Conveyor Systems, med huvudkontor i Borås och  
egna säljbolag i flera europeiska länder.

Inför 2019 ser vi att höjda räntor och politisk 
osäkerhet i delar av Europa kan ge en svag avmattning 
i industrikonjunktur, men förväntningarna är att Axel 
Johnson International fortsatt möter god efterfrågan.

SJU PRODUKT-/MARKNADSPLATTFORMAR ORGANISERA-
DE I FEM AFFÄRSOMRÅDEN
Axel Johnson International är sedan januari 2019 
indelat i fem affärsområden: Fluid Handling Solutions, 
Lifting Solutions, Transport Solutions, Industrial  
Solutions samt det nybildade Power Transmission 
Solutions.

Power Transmission Solutions består av verksam-
heter som tidigare var del av affärsområdet Industrial 
Solutions som tillhandahåller tekniska lösningar med 
fokus på industriella transmissioner, kullager och 
tätningar till tillverkande, process-, maskin- samt 
tung fordonsindustri. Affärsområdet har vuxit  
snabbt de senaste åren, till stor del genom förvärv. 

Power Transmissions omsatte proformamässigt  
1,9 miljarder kr under 2018.

Affärsområdet Fluid Handling Solutions gynnades 
2018 av stark underliggande tillväxt i stora delar av 
Europa inom nyckelsegment som livsmedel, kemi, 
energi, vattenrening samt läkemedel. Omsättningen 
ökade med 28 procent till 2,2 miljarder kr. 

Bolagen inom affärsområdet Transport Solutions 
säljer lastsäkringsprodukter såväl som nischade 
tillbehör till tunga fordon, framförallt lastbilar och 
släpvagnar. Omsättningen uppgick 2018 till 1,9 
miljarder kr.

Lifting Solutions med omsättning om 3,1 miljarder 
kr och verksamhet i 15 länder är Europas största 
distributör av stållinor, vajrar, krokar, schacklar samt 
lyftutrustning avsedda för tunga lyft inom industrin. 
Förutom lyftprodukter erbjuds även underhåll, 
inspektion, förnödenheter och helhetslösningar för 
arbeten på hög höjd. 

Industrial Solutions samlar verksamheter som är 
under stark utveckling och med en ambition om att på 
sikt kunna ta formen av ett självstående affärsområde.  
Inom området ryms idag till exempel Axel Johnson 
Internationals dotterbolag inom Mobile Drivelines- 
området. Nyförvärvet OCS är även det en del av 
Industrial Solutions. Verksamheten i de fem affärsom-
rådena drivs genom decentraliserat ledarskap med 
starkt fokus på gruppens värderingar som ramverk. 
Gemensamma strategiska fokusområden för gruppen 
och bolagen är ökad digitalisering, utvecklingen av en 
mer hållbar affär, aktiv kunskapsdelning samt 
förmågan att erbjuda kunderna tekniska lösningar.

AXEL JOHNSON 
INTERNATIONAL
2018 var ett nytt rekordår för Axel Johnson International. Gruppen växte 
omsättningen med 30 procent jämfört med föregående år, varav  
elva procentenheter var organisk tillväxt, där hälften var relaterat till 
valutaeffekter. Under året genomfördes 16 förvärv – också det rekord – 
varav merparten var tilläggsförvärv till befintliga bolagsplattformar. 

Axel Johnson International är en industrigrupp som förvärvar och 
utvecklar företag som tillhandahåller tekniska produkter och 
tjänster till industriföretag. Gruppen omfattar över 110 företag 
fördelade över fem affärsområden. 

Ägarandel: 100 % 
Hemsida: www.axinter.com

NYCKELTAL, MKR 2018 2017

Nettoomsättning 9 869 7 573 

ResultatAX 610 416 

Resultat efter finansnetto 326 269 

Genomsnittligt antal anställda 4 094 3 282 

   Industriell automation
I slutet av 2018 förvärvade Axel Johnson International det svenska 
produktbolaget OCS. OCS utvecklar och säljer hängande conveyor-system, ett 
växande produktområde som drivs av trenden mot alltmer automatiserade 
tillverkningsprocesser. Bolaget, vars slutkunder finns inom automotive, flyg 
och generell tillverkande industri har de senaste fem åren dubblat sin 
omsättning helt organiskt. Industriell automation är nytt för Axel Johnson 
International, och bedömningen är att automationstrenden kommer  
fortsätta, vilket bör kunna leda till spännande framtida utvecklings- 
möjligheter, såväl genom organisk expansion som genom 
kompletteringsförvärv. 
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AXFOOD TAR MARKNADSANDEL 
Enligt det nya dagligvaruindexet från Svensk Daglig-
varuhandel, som följer utvecklingen både i fysisk butik 
och på nätet, ökade marknaden 2018 med 3 procent i 
löpande priser. 

Under 2018 ökade Axfood butiksomsättningen med 
5,3 procent, och stärkte därmed sin position på den 
svenska dagligvarumarknaden. Omsättningen ökade 
genom högre försäljning i jämförbara butiker och 
nyetableringar. Tillväxten inom jämförbara butiker 
bidrog tillsammans med en positiv utveckling av egna 
varor till en ökad lönsamhet. Rörelsemarginalen 
uppgick till 4,2 procent. 

OLIKA MATKONCEPT FÖR ATT MÖTA OLIKA TRENDER 
Axfood är en familj av varumärken som är väl positio-
nerade inom sitt segment. Olika matkoncept svarar på 
olika trender som präglar branschen. Allt fler konsu-
menter söker sig bekvämligheten att äta på restau-
rang eller handla färdiglagade rätter i butik. Axfood 
ökade fokus på försäljningen till caféer och restau-
ranger, vilket ledde till att Axfood Snabbgross kunde 
rapportera en stark tillväxt på 9 procent. För allt fler 
kunder är prisvärde viktigt, något som visade sig i 
Willys höga tillväxt om 7 procent. En ökad försäljning 
och en lyckad integrering av Eurocash inom Willys 
bidrog till Willys ökade lönsamhet. Hemköps kunder 
har hög medvetenhet om djuromsorg, miljömässiga 
och sociala aspekter. Kunderna handlar i hög ut- 
sträckning svenska varor, vilket är bra för de svenska 
bönderna efter sommarens torka. Axfood tar ansvar 
genom att förtydliga exponeringen av svenska varor i 
butik och trycka på med kampanjvaror. I slutet av året 
tog Axfood med färskvarulagret i Jönköping första 
steget i en ökad automatiseringsgrad i koncernen.

FRAMTIDENS DAGLIGVARUKONCERN
En framtida högre automatisering kommer att leda till 
nya processer och arbetssätt i hela Axfoods värdeked-
ja; allt från administration, kontor, lager och butik. 
Axfood har påbörjat planeringen av ett högautomati-
serat lager i Stockholm. Lagret kommer att hantera 
både butik och e-handel, vilket skapar flexibilitet 
oberoende av tillväxttakten inom e-handel. Syftet är 
att förstärka kunderbjudandet, förbättra leverans- 
kvalitet och service genom moderna och effektivare 
lagerprocesser. Enheten kommer även att skapa sam- 
ordningsvinster och öka produktiviteten. Ambitionen 
är att ha lagret i drift 2023. 

Samtidigt kommer Axfood att fortsätta stärka de 
positioner som respektive varumärke har inom sitt 
segment genom investeringarna i näthandeln, 
moderniseringar och nya butiker. 

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandel i Sverige. 
Axfood består av en familj av särskiljande matkoncept som 
samverkar. I koncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, 
liksom Tempo, Handlar’n och Direkten som är handlarägda. 
Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross. 
Supportbolaget Dagab ansvarar för koncernens produktutveck-
ling, inköp och logistik. I Axfood-familjen ingår även Mat.se, 
Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. 
Tillsammans når Axfood över 4 miljoner kunder varje vecka.  

Ägarandel: 50,1 % 
Hemsida: www.axfood.se

AXFOOD
2018 var ett framgångsrikt år för Axfood. Koncernen växte mer än 
marknaden, nådde ett rörelseresultat om över 2 miljarder kronor och 
tog viktiga steg i utvecklingen av logistiken genom att bland annat 
inviga det första automatiserade lagret. Framförallt var utvecklingen 
inom Willys och Axfood Snabbgross stark.

NYCKELTAL, MKR 2018 2017

Nettoomsättning 48 085 45 968 

ResultatAX 2 016 1 881 

Resultat efter finansnetto 2 016 1 881 

Genomsnittligt antal anställda 10 215 9 903 

   Fortsatt tillväxt av vegetariska produkter
2018 genomförde Axfood för tredje gången sin Vegobarometer. 
Den visar att svenskarna äter allt oftare och mer vegetarisk mat.  
24 procent äter vegetariskt minst två gånger i veckan, upp från 19 procent 
sedan 2016. En fjärdedel av svenskarna planerar att äta mindre kött under det 
närmaste året. Det främsta skälet är miljö- och klimathänsyn. Vegotrenden 
avspeglas i Willys och Hemköps försäljning, men också i ett utökat sortiment. Garant, 
Axfoods eget varumärke, har under 2018 lanserat såväl mjölkfria mejerivaror som 
exempelvis kokosghurt, vegetariska alternativ till klassiker som chorizo, köttbullar och 
pyttipanna, samt spetsigare produkter som vegansk pesto och Juicy Vegan Burger, en 
vegansk burgare för köttälskare.
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    HANDEL ÄR MER

AxFlow Youth  
   Tournament

”Föräldrar kommer fram till mig och tackar för att vi gör detta möjligt”, säger Auke de 
Visser, marknadschef på AxFlow i Lelystad, Holland. 

AxFlow Youth Tournament är en årlig fotbollsturnering för barn mellan fem och tolv år i 
holländska Lelystad. Under de fem åren som AxFlow har stöttat turneringen har den växt 
från att vara en lokal begivenhet till att idag attrahera 110 lag från hela Holland. ”Idag 
deltar omkring 1 500 barn i turneringen, och det kom till och med två lag från England i 
år”, säger Auke de Visser, som är initiativtagare till samarbetet och en av sex kollegor på 
AxFlow som idag är engagerade i arbetet med turneringen. 

AxFlow, som är en del av Axel Johnson International, satsar stort på ungdomsidrott och 
hade tidigare stöttat andra lokala idrottsevenemang för barn och ungdomar.

- Idrott främjar hälsa, men ökar också den sociala sammanhållningen. Ungdomar 
är samhällets framtid. Vi stödjer turneringen då vi är övertygade om att ungdomars 
idrottande bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Auke.

Men samhällsengagemanget stannar inte enbart vid en fotbollsturnering. Medarbetarna 
har tillsammans genomfört flera projekt till stöd för olika välgörande ändamål, där ett av 
de mer udda innebar att medarbetarna fick springa i ett jättehjul för att samla in pengar 
till cancerforskning.

- Vår framgång är beroende av vårt hårda arbete, men också av samhället. Genom 
vårt sociala engagemang kan vi ge tillbaka till samhället, avslutar Auke.
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DUSTIN

HÖG OMSÄTTNING
Nettoomsättningen för verksamhetsåret 2017/18 ökade 
med 10,7 procent till 10,3 miljarder kronor. Den organis-
ka tillväxten inom Dustins huvudsegment små och 
medelstora företag (SMB) utvecklades starkt och 
uppgick till 9,6 procent. Den totala organiska tillväxten 
mattades av något, vilket är relaterat till utvecklingen 
för kundgruppen offentlig sektor inom segmentet stora 
företag och offentlig sektor (LCP). Inom detta segment 
valde Dustin att vara mer selektiva och inte delta i 
upphandlingar där marginalerna bedöms bli låga.

STARKT RESULTAT
Bruttomarginalen ökade till 15,9 procent jämfört med 
14,8 procent året före. EBITA ökade till 501 miljoner 
kronor från 426 miljoner kronor. Det är flera faktorer 
som ligger bakom den positiva utvecklingen, där en 
gynnsam försäljningsmix med en större andel mer 
avancerade produkter och tjänster samt förvärvade 
bolag har bidragit positivt. Försäljningen av Dustins 
egna märkesvaror har utvecklats mycket bra och nya 
produkter som lanserats har mottagits väl av 
kunderna.

GEOGRAFISK EXPANSION
Dustin förvärvade i slutet av verksamhetsåret 
nederländska Vincere, som är specialiserade på 
managerade tjänster med fokus på molnlösningar och 
säkerhet. Förvärvet ökar Dustins adresserbara 
B2B-marknad från 162 till 262 miljarder kronor, på en 
marknad som strukturellt är väldigt lik den nordiska. 
Bolagen kompletterar varandra väl och Dustin 
kommer på sikt att lansera onlineplattformen även i 
Nederländerna.

ÖKAD FÖRVÄRVSTAKT FÖR BREDARE ERBJUDANDE
Dustin har under verksamhetsåret förvärvat ytter- 
ligare fem nordiska bolag, specialiserade inom mer 

avancerade tjänster och lösningar, för att ytterligare 
bredda kunderbjudandet. Förvärven inkluderar 
danska Norriqs affärsområde för hosting och out- 
sourcing, ITaito som är en IT-partner för små och 
medelstora företag i Finland, norska Core Services som 
är specialiserade på den nya generationens datacenter-
lösningar samt svenska JML-System och DAV Partner 
med verksamhet inom audio/videolösningar. 

FÖRETRÄDESEMISSION
Efter verksamhetsårets slut genomfördes en företrä-
desemission om cirka 700 miljoner kronor. Genom 
företrädesemissionen skapas flexibilitet och möjlig- 
heter att fortsätta förvärvsstrategin. Dustin ser stor 
aktivitet på marknaden med många potentiella 
förvärvskandidater och möjligheter att fortsätta vara 
aktiva i den konsolidering som pågår. Med förvärv 
breddar bolaget sitt erbjudande inom mer avancerade 
tjänster och lösningar vilket stärker både marginal 
och marknadsposition.

ÖKAT HÅLLBARHETSFOKUS
Dustin har fem fokusområden för hållbarhetsarbetet 
som bolaget kontinuerligt följer upp och utvecklar. 
Förutom att hjälpa sina kunder att göra mer hållbara 
val arbetar Dustin med transparens inom värdeked-
jan och tar ett ansvar för hur produkterna tillverkas. 
Genom att själva vara på plats och leda fabriksinspek-
tioner kan bolaget koppla resultatet till inköpsverk-
samheten och tillsammans med fabriken arbeta med 
att vidta åtgärder för att korrigera eventuella brister.

Dustins marknad präglas av flera underliggande 
trender som både förväntas driva den underliggande 
tillväxten för bolagets B2B-marknad samt skapa 
förutsättningar för ett mer hållbart företagande. 

Dustin uppvisade en stark tillväxt och sitt bästa resultat någonsin under 
verksamhetsåret 2017/18. Bolaget har under året stärkt sin position som en 
onlinebaserad IT-partner i Norden och expanderat geografiskt till 
Nederländerna, vilket ökade den adresserbara marknaden från 162 till 262 
miljarder kronor. Dessutom har bolaget genomfört fem förvärv i Norden.

Dustin Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med 
verksamhet i Norden och Nederländerna.

Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och 
lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med 
huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som 
en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov.

Ägarandel: 26 % 
Hemsida: dustin.se

Avser verksamhetsåren sep 2016 - aug 2017 samt sep 2017 - aug 2018.

NYCKELTAL, MKR 2017/18 2016/17

Nettoomsättning 10 300 9 306 

ResultatAX 385 308 

Resultat efter finansnetto 385 308 

Genomsnittligt antal anställda 1 152 977 

   Gammalt blir nytt
Ansvarsfull resursanvändning är ett av Dustins fokusområden. 
Som IT-partner vill Dustin driva en positiv utveckling genom att 
uppmuntra kunderna att lämna tillbaka uttjänta produkter till 

återanvändning eller återvinning. I första hand säkerställs att 
produkter som fungerar återanvänds och säljs vidare och får 

förlängd livslängd. Produkter som inte kan återanvändas 
återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Under 2017/18 

fördubblades antalet återtag jämfört med året innan och 
sedan 2014/15 har Dustin återtagit sammanlagt 64 

288 produkter. En av orsakerna till det goda resultatet 
är att tjänsten för återtag lanserats online på 

samtliga marknader i Norden. 
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KICKS

FRAMTIDENS BUTIKUPPLEVELSE MER ÄN BARA HANDEL
2018 har varit ett utmanande år för detaljhandeln till 
följd av den snabba digitaliseringen. Liksom andra 
detaljhandelsföretag har KICKS fysiska butiker 
tappat i antalet besökare. Däremot ser bolaget en 
ökning i snittköp, vilket är extra tydligt i flagship- 
butikerna där både sortimentet och tjänsteutbudet 
 är bredare än i övriga butiker. Här ser vi också en  
ökning i antal besökare, vilket bekräftar att upplev- 
elser och ett unikt sortiment blir allt viktigare. 
Uppmuntrad av den fina utvecklingen öppnades i 
slutet av året ytterligare en flagshipbutik, denna gång 
i Stockholm. Till följd av stora omställningar sjönk 
bolagets resultat under året, men omsättningen 
ökade med 118 miljoner kr mot föregående år. 

E-HANDEL MED NYA FUNKTIONER I FOKUS
KICKS har under 2018 fortsatt att utveckla sin 
e-handel med nya funktioner och leveranssätt. 
E-handeln slog i år försäljningsrekord och jäm- 

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

Ägarandel: 100 % 
Hemsida: kicks.se

NYCKELTAL, MKR 2018 2017

Nettoomsättning 3 198 3 080 

ResultatAX 15 80 

Resultat efter finansnetto -38 7

Genomsnittligt antal anställda 1 400 1 167 
   Flera egna skönhetsvarumärken

En del av KICKS tillväxtstrategi är att utveckla och etablera nya egna 
skönhetsvarumärken. Under 2018 har bolaget lanserat två nya 
varumärken, MON|SUN och Skin Treat, som båda fått ett varmt 
mottagande av kunderna samtidigt som de uppvisat en stark 
försäljningstillväxt som överträffat budget. 

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2018

Under 2018 har KICKS framgångsrikt lanserat egna varumärken, 
e-handeln har slagit försäljningsrekord och en ny enhet, Axbeautyhouse, 
har skapats för att möta en växande och mer konkurrensutsatt marknad. 
Trots utmanande marknadsläge för detaljhandeln har KICKS fysiska 
handel fortsatt att öka sin omsättning, primärt drivet av bolagets 
flagshipbutiker. I september tillträdde Freddy Sobin som ny vd för bolaget.

Freddy Sobin – Vd, KICKS  

fört med föregående år ökade försäljningen med  
36 procent. KICKS har även tagit över driften av 
e-handelslagret, vilket medfört ett kostnadseffektiv- 
are arbetssätt och ett lagerstyrningssystem som 
säkrar snabba leveranser, och bolaget erbjuder idag 
även sammadagsleveranser i Storstockholmsområdet.

NY ENHET FÖR ETT STARKARE KUNDERBJUDANDE
För att stärka koncernens position inom den växande 
skönhetsmarknaden skapade Axel Johnson i decem-
ber en helt ny enhet, Axbeautyhouse, som är en 
sammanslagning av KICKS och Åhléns inköpsavdel-
ningar för skönhet och som placerats inom ramen för 
KICKS organisation. Den nya enheten ska framöver 
ansvara för de båda bolagens skönhetsinköp med 
målet att skapa än starkare kunderbjudanden för att 
möta dagens och morgondagens skönhetskunder.

STOR FRAMGÅNG FÖR KICKS NYA SKÖNHETS- 
VARUMÄRKEN
En del av KICKS tillväxtstrategi är att utveckla och 
etablera nya egna skönhetsvarumärken. Under året 
har bolaget lanserat två nya varumärken, MON | SUN 
och Skin Treat, som båda mottagits mycket väl av 
kunderna samtidigt som försäljningen överträffat 
budgeten för året. 

FORTSATT STARK SATSNING PÅ DIGITALISERING 
KICKS möter det nya året med full kraft och stor 
entusiasm. Bolaget kommer fortsätta att investera i 
digitalisering, såväl mot kund som internt. Det 
pågående kanalskiftet från fysisk butik mot e-handel 
gör också att företaget kommer att stärka och 
utveckla sitt omnikanalserbjudande ytterligare. En 
central satsning framåt är också Axbeautyhouse, som 
möjliggör ett ännu starkare sortiment och kunderbju-
dande samtidigt som bolaget kommer fortsätta att 
utveckla fler egna varumärken de kommande åren. 
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MARTIN & SERVERA 

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT RESULTAT
Restaurangmarknaden visar en positiv tillväxt på  
2,6 procent trots en viss avmattning, bland annat för 
att dagligvaruhandeln tagit andelar när det gäller 
färdigmat. I grossistledet var tillväxten under året  
3,6 procent. 

Martin & Serveras omsättning uppgick till  
14,6 miljarder kr (14,5 miljarder kr) och resultatet  
förbättrades jämfört med föregående år. 

NY STRUKTUR FÖR FORTSATT TILLVÄXT 
Martin & Servera fick under året en ny koncernstruk-
tur med ett säljbolag, Martin & Servera Restaurang-
handel, och ett separat bolag för logistiken. Den nya 
koncernstrukturen, som också inkluderar övriga 
bolag i koncernen, ger goda förutsättningar för 
fortsatt tillväxt och samarbetssynergier. 

Martin & Servera Restauranghandel har satt fokus 
på säljkårens roller och arbetssätt. Resultatet är en 
plattare organisation med säljare som har ett tydligt 
och delegerat mandat och lokalt affärsansvar. 

ETABLERING AV FISKHALLEN OCH NY E-HANDEL
Under året har koncernens verksamhetsområde 
Färskvaror utökats med Fiskhallen Sorunda. Lokaler, 
service och erbjudande utvecklades i nära samarbete 
med kunder. Nu finns Sveriges mest moderna och 
kompletta fisk- och skaldjursgrossist i Västberga, 
Stockholm.

Den e-handelsplattform som lanserades i januari 
2018 har mottagits väl av kunderna. Försäljningen via 
e-handel har under året växt med 5 procent. E-handeln 
har utvecklats löpande under året och verktyg för 
ökade kundinsikter och analys har gjort säljbudskap 
och kampanjer mer relevanta för kunderna.

EXTREMTORKA PÅVERKADE ÅRET 
Sommarens torka påverkade branschen på flera sätt. 
För lantbrukarna var bristen på nederbörd ett stort 
problem. Martin & Servera agerade snabbt för att 
hjälpa Sveriges bönder genom ökade inköp och 
kommunikationsinsatser för att öka försäljningen av 
svenska produkter. 

Vädret hade dock positiva effekter på restaurang-
ers försäljning av sommarprodukter som drycker, 
glass och liknande. Många restauranger med uteser-
vering slog rekord under sommaren.

Jordbruksverket utannonserade projektbidrag för 
ökad produktion och konsumtion av ekologiska 
livsmedel. Martin & Servera tilldelades, som enda 
näringslivsrepresentant, projektpengar för en digital 
utbildning för offentlig sektor.

DATADRIVET FOKUS FRAMÅT
Under 2019 ligger fokus på fortsatt utveckling av 
e-handeln, framgångsrik etablering av Fiskhallen 
Sorunda, synergier mellan bolagen, försäljning av 
logistiklösningar till företag utanför koncernen, 
datadrivna affärsbeslut baserade på kundinsikter  
och analys och fortsatt effektivisering med hjälp av 
lagerstyrning.

2018 var ett år av utveckling för Martin & Servera, med införande av ny 
koncernstruktur, stark e-handelstillväxt och etablering av ny fisk- och 
skaldjursverksamhet. Fokus på kundnära försäljning, effektiv logistik och 
digitala tjänster har resulterat i fortsatt tillväxt och förbättrat resultat. 

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 samt 
dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel, Martin & 
Servera Logistik, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda, 
Fällmans Kött, Galatea, Chipsters och Diskteknik. 

Ägarandel: 70 % 
Hemsida: martinservera.se

NYCKELTAL, MKR 2018 2017

Nettoomsättning 14 597 14 475 

ResultatAX 360 318 

Resultat efter finansnetto 262 256 

Genomsnittligt antal anställda 3 145 3 196 

   Etablering av fisk- och skaldjursverksamhet 
I Västberga i Stockholm byggde Grönsakshallen 
Sorunda upp nya specialistbolaget Fiskhallen 
Sorunda. Från november 2018 erbjuds 
restaurangkunder i Stockholm och Mälardalen färsk 
fisk och skaldjur. Målet är att bli Stockholms bästa 
fiskgrossist. Det nya bolaget breddar Martin & 
Serveras verksamhet inom färskvaror. 
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Martin & Serveras fokus på minskat matsvinn har lett till ett mycket uppskattat samarbete med 
Matmissionen – en social matbutik som drivs av Stockholms Stadsmission med stöd av Axfood. 
Sedan de första leveranserna skickades under hösten 2017 har 51,5 ton varor skänkts till 
Matmissionen i stället för att bli svinn. Samarbetet är ett resultat av att många medarbetare på lagret 
länge pratat om att man ville hitta en lösning för att slippa kasta livsmedel som det egentligen inte 
var något fel på. 

- När vi fick reda på att vi skulle börja samarbeta med Stockholms Stadsmission – då var vi 
många som ropade ”Äntligen”! Det här känns verkligen bra i magen, säger Marietta Krigsholm, 
varuvårdare på Martin & Servera i Norrköping och ansvarig lokalt för samarbetet med 
Matmissionen.

Projektet startade på Norrköpingslagret, men Enköping följde snart efter. Initialt innehöll 
leveranserna till Matmissionen endast varor med kort datum. Nu skänks också varor som är 
fellevererade eller har smärre kvalitetsproblem. 

- De varor vi skänker ska vara användbara för Matmissionen. Det är viktigt att vi hanterar 
samarbetet på ett proffsigt sätt. Vi tar inga risker – matsäkerhetsperspektivet är lika viktigt vid 
leveranser till Matmissionen som när ordinarie varuleveranser går ut. Det är ett så tacksamt och 
självklart projekt att arbeta med och det känns jättekul att det finns ett så stort engagemang från 
alla medarbetare – både på våra lager, varuförsörjningen och sälj, avslutar Birgitta Niemi, Miljö- 
och kvalitetssäkringsansvarig, Martin & Servera.

    HANDEL ÄR MER

Samarbete med    
   Matmissionen

Arkadiusz Kowalski, varuvårdare på Martin & Servera 
i Norrköping med en Matmissionen-leverans.



VÅRA KONCERNBOLAG AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2018

50

AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2018 VÅRA KONCERNBOLAG

51

NOVAX

FORTSATT STARKT ÅR FÖR NOVAX
Under 2018 uppgick den totala omsättningen i
Novax-bolagen till nästan 11 miljarder kronor, vilket
motsvarar en ökning med drygt 20 procent jämfört 
med föregående år. Den starka tillväxten är fram- 
förallt driven av organisk tillväxt i de befintliga 
bolagen. Värdeutvecklingen i Novax har varit fortsatt 
stark under året.

NYA INVESTERINGAR
Under 2018 har Novax förnyat sin portfölj med två 
bolag genom investeringar i Revide och STC. 

Revide är ett produktbolag som driver och 
utvecklar Voyado, en molnbaserad datadriven 
plattform för marketing automation inom detaljhan-
del och e-handel i Sverige. Voyado möjliggör för 
detaljhandelsbolag att genom personifiering av 
erbjudanden och kommunikation med sina kunder, 
förstärka tillväxt och lönsamhet. Bolaget har en stark 
tillväxt och hög kundnöjdhet tack vare produktens 
innovativa funktionaliteter, sitt användarvänliga 
system för att styra kundresor samt att systemet är 
tidseffektivt att implementera. 

STC är ett av Sveriges ledande friskvårdsföretag 
med över 50 träningsanläggningar. STC erbjuder 
träning för människor i alla åldrar genom kompletta 
träningsanläggningar för hela familjen samt mindre 
expressklubbar med tonvikt på styrka och kondition. 
Bolaget grundades 1997, sysselsätter cirka 900 
personer och har sitt säte i Kungälv.

FILIPPA K – BÖRJAN PÅ EN TRANSFORMATION
Filippa K grundades 1993 och har varit i Novax 
portfölj sedan 2005. Idag är Filippa K ett ledande 
skandinaviskt modevarumärke med en designfilosofi 
som står för stil, enkelhet och kvalitet. Huvudkontor- 
et är beläget i Stockholm med nav i Amsterdam och 
London. Varumärket finns representerat på 65 mark- 
nader genom egen e-handel, 30 varumärkesbutiker 
och 500 premium-återförsäljare.

Under 2017 påbörjade Filippa K sin resa mot att bli 
ett mer konsumentcentrerat bolag och genom 
datadriven kreativitet ska bolaget bli det globalt 
ledande modevarumärket online. För att uppnå detta 
har Filippa K genomgått en omstrukturering där de 
traditionella färsäljningskanalerna har minskat för att 
finansiera expansion i den egna e-handeln samt i 
globala e-handelåterförsäljare. 

Trots nedstängning av nästan 40 procent av det 
fysiska butiksnätet har Filippa K utvecklats starkt 
under 2018 med en omsättningstillväxt på 13 procent 
och en lönsamhetstillväxt på 25 procent mot före- 
gående år. 

Novax investerar i och utvecklar tillväxtbolag med en bevisad affärsmodell,  
en resultatorienterad ledning och en tydlig tillväxtstrategi. Novax strävar efter 
att vara det naturliga valet för bolag och ägare med en långsiktig vision när de 
söker en partner för att ta nästa steg i sin utveckling. 

Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i 
små- och medelstora tillväxtbolag. Hel- och delägda bolag 
inkluderar Academic Work, ApoEx, Apohem, Concept Motion, 
Datema, Designtorget, Educations Media Group, Filippa K, Hyper 
Island, Lagerhaus, RCO, Revide och STC.  

Ägarandel: 100 %
Antal anställda: ca 6 000 i samtliga hel- och delägda bolag 
Hemsida: novax.se

NYCKELTAL, MKR 2018 2017 INNEHAV

Nettoomsättning

Filippa K  729     649    Majoritet

RCO  255     217    Majoritet

Lagerhaus  421     408    Majoritet

DesignTorget  135     129    Majoritet

Academic Work  3 614     3 055    Minoritet

ApoEx  4 643     3 415    Minoritet

Concept*  198     184    Minoritet

EMG  207     184    Minoritet

Hyper Island  152     147    Minoritet

Datema  146     89    Minoritet

STC  220     194    Minoritet

Revide  66     46    Minoritet

Apohem  n.a.     n.a.      Minoritet

Totalt  ca 11 000     ca 9 000  

* Brutet räkenskapsår. 

LÅNGSIKTIG TILLVÄXT  
Novax har som mål att bygga framgångsrika bolag i 
branscher med förväntad långsiktig tillväxt. Investe-
ringar sker i branscher där Novax bedömer det 
intressant att vara aktiv även om 20 år. De bolag 
Novax investerar i har en stark och uthållig tillväxt 
med en bevisad affärsmodell. Lika viktigt är en stark 
ledning, en tydlig vision och en entreprenöriell 
företagskultur. Bolagen är eller har potential att bli 
ledande i sin bransch och omsätter sannolikt över 200 
miljoner kronor. Novax jobbar nära sina bolag och lär 
sig både dem och branschen i detalj för att kunna vara 
den bästa möjliga partnern och stödet till bolagen och 
dess ledningsgrupper i viktiga beslut, projekt och 
investeringar. 

   Revide
Novax investerade under 2018 i Revide, ett SaaS-bolag (Software as a service)
som driver och utvecklar Voyado, en molnbaserad datadriven plattform för 
marketing automation inom detaljhandel och e-handel. Voyado möjliggör 
för detaljhandelsbolag att, genom personifiering av erbjudanden och 

kommunikation med sina kunder, förstärka tillväxt och lönsamhet. Revide 
har en stark tillväxt och hög kundnöjdhet tack vare produktens 

innovativa funktionaliteter, sitt användarvänliga system för 
att styra kundresor samt att systemet är tidseffektivt att 

implementera. Syftet med Novax investering i Revide 
är att stötta bolaget i den fortsatta tillväxtresan 

såväl i etablerade som på nya marknader.
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ÅHLÉNS

TILLVÄXT MED LÖNSAMHET UNDER PRESS
I en fortsatt utmanande marknad ökade Åhléns 
omsättningen under 2018. Ett bredare sortiment 
online och nya tekniska lösningar påverkade positivt, 
medan tre varuhusstängningar och renovering av 
City-varuhusen i Stockholm och Göteborg hade en 
negativ inverkan på årets omsättning. Tillväxt under 
året kom från rekordförsäljning i e-handeln, som 
fördubblades, och satsningen på Åhléns Outlet.
Lönsamheten har fortsatt varit under press på grund 
av investeringar i nya verksamheter och initiativ, svag 
modehandel och avskrivning av det gamla affärs- 
systemet. Under året har stort fokus varit på att 
sänka kostnaderna och ett besparingsprogram har 
löpt över hela verksamheten. Åhléns rapporterar ett 
negativt resultat 2018 men förändringsarbetet 
fortsätter med satsningar på digital handel och nya 
initiativ för att möta kundernas behov samt skapa en 
upplevelse i världsklass. 

DIGITAL HANDEL OCH FÖRNYELSE I FOKUS
Åhléns fortsätter att satsa stort på omnihandel och 
e-handeln har vuxit starkt i takt med kundernas 
ökade behov. Sortimentet har breddats, expressleve-
ranser har införts och kommunikation till kund har 
personaliserats med hjälp av avancerad dataanalys 
- allt i syfte att förenkla och förgylla livet för Åhléns 
många livspusslande kunder. Ett nytt modernt 
butikskoncept har lanserats i City-varuhusen i 
Stockholm och Göteborg där omfattande renovering-
ar ägt rum under året.

Skönhetsaffären har haft stark tillväxt under året 
och för att skapa ännu starkare erbjudande och 
synergier skapades i slutet på året Axbeautyhouse 
som består av de gemensamma inköpsenheterna för 
Åhléns och KICKS. Sortimentet inom Hem har 

förnyats med fokus på skandinavisk design, vilket 
tagits emot väl av kunderna. Åhléns egna modevaru-
märke Carin Wester fortsatte att växa under 2018 och 
även WERA har moderniserats i samarbete med 
modemagasin och stilikoner. En helt ny barnkollektion 
har tagits fram i samarbete med skaparna bakom 
modevarumärket Minimarket och lanseras exklusivt 
på Åhléns våren 2019. 

INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN
Under hösten beslutades om en ny affärsplan som  
slår fast nya affärsidén "Varuhuset Åhléns är en 
marknadsplats med ett brett och noga utvalt 
sortiment som förenklar och förgyller livet”. Arbetet 
med att utveckla marknadsplatsen online och i fysiska 
varuhus pågår och kommer att realiseras nästa år. I 
affärsplanen lyfts även nya initiativ, bland annat 
Åhléns Outlet som redan öppnat i Norrköping, 
Södertälje och Västerås och öppnar ytterligare två 
butiker under 2019. Under nästa år skapas även ett 
nytt lågpriskoncept för skönhet, Beauty Bargain, 
online och i butik. Genom upplösningen av Axstores 
IT har Åhléns nu helt egen styrning av IT. Arbete 
pågår med att byta ut affärssystemet och ett nytt 
kassasystem rullas ut för sömlöst kundmöte i butik. 
För att möta den ökade efterfrågan inom e-handeln 
fortsätter arbetet med att få ett bredare utbud online 
samt utveckling av logistik och distribution för 
smidigare leveransmöjligheter.

Åhléns är fortsatt på en förändringsresa och under året gjordes stora 
investeringar för att möta nya kundbehov och skapa nya affärsmöjligheter. 
E-handeln slog försäljningsrekord och ökade med 94 procent, City-
varuhusen i Stockholm och Göteborg moderniserades med ett nytt 
butikskoncept och tre helt nya Åhléns Outlet-butiker slog upp portarna.

Åhléns är en marknadsplats med ett brett och noga utvalt 
sortiment som förenklar och förgyller livet. Med integrerad 
omnihandel via varuhus och åhlens.se erbjuds en smart mix av 
egna och externa varumärken inom skönhet, hem och mode. 
Åhléns Outlet är ett dotterbolag där kunden kan fynda kända 
varumärken. 

Ägarandel: 100 % 
Hemsida: ahlens.se

NYCKELTAL, MKR 2018 2017

Nettoomsättning 4 809 4 792 

ResultatAX -131 -70 

Resultat efter finansnetto -187 -70 

Genomsnittligt antal anställda 1 882 2 166

   Åhléns Outlet 
Under våren 2018 lanserades Åhléns Outlet, som är det första 
svenska outlet-konceptet som kombinerar starka varumärken 
inom mode, hem och skönhet i en modern butik till låga priser. 
Konceptet, som under 2018 öppnade i Västerås, Norrköping 
och Södertälje har tagits väl emot av kunder och 2019  
öppnar ytterligare Åhléns Outlet-butiker i Örebro och 
Sundsvall.

Ny WERA-shop på Åhléns City i Stockholm som är ombyggd enligt det senaste butikskonceptet.
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D-Ax har ägande i fyra bolag: Auctionnet, Loop54, Matsmart 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 och rekrytering arbetar 
för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som 
värdesätter mångfald. Skincity är en hudvårdsklinik online.
 

   Hudvård utan ansträngning
Skincity förvärvade Effortless Skin, en av Storbritanniens ledande 
hudvårdskliniker online. Bolaget är lokaliserat i Manchester, och 
integrationen mellan bolagen pågår med full kraft. Inom kort kommer 
Effortless Skin döpas om till Skincity, vilket innebär att Skincity då finns på 
totalt fyra marknader: Sverige, Finland, Norge och Storbritannien.

VÅRA ENTREPRENÖRS-
DRIVNA BOLAG
Axel Johnson investerar i digitala tillväxtbolag och andra entreprenörs-
drivna företag. De är motorer för vår utveckling in i framtiden, och hjälper 
oss skapa kontakter med entreprenörer, testa nya sektorer och pröva nya 
affärsmodeller.

D-AX
D-Ax är Axel Johnsons bolag för investeringar i 
snabbväxande digitala bolag. Syftet är att kontinuer-
ligt säkerställa att Axel Johnson fortsätter att vara 
ledande inom valda marknader och branscher – och 
tar oss in i nya. Förutom att investera i bolag arbetar 
D-Ax aktivt med att bygga talangnätverk och öka 
koncernens kunskap om nya framväxande marknader, 
teknologier och affärsmodeller. D-Ax arbetar 
tematiskt, och kartlägger och analyserar utvecklingen 
inom tre just nu prioriterade områden: mat, skönhet 
och logistik. Under året har D-Ax ökat ägandet i 
Matsmart. Dessutom har ägandet i Virtusize och 
PinMeTo avyttrats. Framöver kommer än mer fokus 
läggas internationellt.

SKINCITY
Skincity är en hudvårdsklinik online och erbjuder ett 
mycket noggrant utvalt sortiment av professionell 
hudvård och hudvårdande makeup. Sedan starten 2011 
har Skincity vuxit kraftigt. Bolaget växte från cirka 
280 mkr år 2017 till 356 mkr år 2018. Förutom att 
bolaget har växt sina verksamheter i Finland och 
Norge, gjorde Skincity under året också sitt första 
förvärv i Effortless Skin, en av Storbritanniens ledande 
hudvårdskliniker online. Med anledning av förvärvet 
döps Effortless Skin i början av 2019 om till Skincity.

Skincity lanserade nyligen sitt första egna varu-
märke, Make the make, en helt ny typ av innovativa 
och veganska makeupborstar.
 
AMAZING BRANDS
Amazing Brands utvecklar och säljer varumärken 
inom skönhet. Verksamheten startades år 2015 
genom lanseringen av Zlatan Ibrahimovic Parfums, 
och bolaget har sedan dess lanserat fyra parfymer i 
serien. Under året lanserades Zlatan Sport, ett 
komplett sortiment av hud- och hårvårdsprodukter 
för män. Senare under året lanserades även Zlatan 
Sport för kvinnor.
 
MITT LIV
Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett 
inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som 
värdesätter mångfald. Syftena för verksamheten är 
ideella, och lönsamhet och tillväxt är viktiga medel för 
att nå de samhällsnyttiga målen. Mitt Liv är därför ett 
aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, 
vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i 
verksamheten. 

Kärnverksamheten Mitt Livs Chans är ett adept- 
och mentorprogram för personer med utländsk 
bakgrund som saknar arbete motsvarande kompe-
tens och professionella kontakter och nätverk. 
Programmet är kostnadsfritt som adept och finansie-
ras genom samarbeten med partners (näringsliv och 
organisationer). Utöver mentorprogram erbjuder Mitt 
Liv föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar för 
organisationer som vill arbeta med frågor som rör 
mångfald och utveckling.

Effektrapporten för 2018 visar bland annat att 67 
procent av adepterna fick arbete inom fem månader 
efter programmets slut, varav 76 procent fick jobb 
motsvarande sitt kompetensområde. Mitt Liv finns 
idag i Göteborg, Stockholm, Norrköping, Linköping 
och Malmö.

 

Grundarna Stephen och Helen Elldred, vd 
respektive marknadschef, Effortless Skin
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    HANDEL ÄR MER

Ahlens oppnar    
      dorrar

-
-

Under 2018 har ÖppnaDörren turnerat runt i Sverige och genomfört aktiviteter på Åhléns 
varuhus på sex orter. Tillsammans har Åhléns och ÖppnaDörren skapat möten mellan nya och 
etablerade svenskar – både på och utanför kontoret. För att möjliggöra detta har Åhléns låtit sina 
medarbetare genomföra sina första Yrkesdörren-möten på arbetstid.  

- Jag har haft möjlighet att träffa flera intressanta människor via Yrkesdörren, möten som varit 
både givande och roliga. Jag känner mig stolt över Åhléns engagemang i ÖppnaDörren och 
värdesätter mycket att arbeta på ett företag med samma värderingar som jag själv, säger Ylva 
Abrahamsson, som arbetar som produktionsledare på Åhléns. 

Utöver möten och aktiviteter på varuhusen har Åhléns skänkt 1,5 miljon kronor från sitt överskott 
av bärkasseförsäljningen till ÖppnaDörren, och därmed varit en viktig bidragande faktor i att  
40 000 människor hittills kunnat mötas genom ÖppnaDörrens arbete för ökad integration.  
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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, Brilliant Minds Foundation och Handelshögskolan SSE Advisory Board. Mellan 
2006-2014 var Caroline direktör för Human Development och Kommunikation på Axel 
Johnson. Caroline är hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

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). 
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. Marie är 
hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Antonia Ax:son Johnson
Ledamot av styrelsen sedan 1982.

Antonia är styrelseordförande i Axel Johnson Holding och i Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse. Hon är ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc., Axfast 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.

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 i 
Axel Johnson (1979 – 2007) och ordförande i bland annat Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle (SNS), Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i 
Svensk Handel.

Tomas Franzén
Ledamot av styrelsen sedan 2018.

Tomas är styrelseordförande i Bonnier News Group, Bonnier Broadcasting och Adlibris 
samt ledamot av styrelsen i bland annat Dustin och Elajo. Han var tidigare vd på Bonnier 
(2014-2018) och dessförinnan vd på Com Hem och Eniro.

 

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 styrelseordförande i TCC Global N.V., vice ordförande i Axfood, vice 
ordförande i Smarteye och ledamot av styrelsen i Bata Shoes och Compass LTD. Tidigare 
var Lars vd och ordförande i den franska livsmedelskedjan Carrefour och vice vd i 
Nestlékoncernen.

Anna Ryott 
Ledamot av styrelsen sedan 2018.

Anna är också arbetande styrelseordförande på Summa Equity. Hon har varit vd för 
Swedfund, den svenska statens utvecklingsfinansiär, generalsekreterare för SOS 
Barnbyar och vice generalsekreterare för UNICEF Sverige. Tidigare har hon också arbetat 
på McKinsey, Hagströmer & Qviberg och som byråchef och vice vd för Storåkers McCann. 
Anna är också ledamot av styrelsen i Norrsken Foundation och Löfbergs.

Jonas Samuelson
Ledamot av styrelsen sedan 2018.

Jonas är också vd och koncernchef på Electrolux. Jonas har varit på Electrolux sedan 
år 2008 och är vd och koncernchef sedan år 2016. Han har tidigare arbetat inom bland 
annat SAAB Automobile och General Motors och är även ledamot av styrelsen i Polygon.

Anders Helsing
Ledamot av styrelsen sedan 2018.

Anders är anställd i Axfood IT AB och arbetstagarrepresentant för Unionen.  
Han är också arbetstagarledamot i Axfoods styrelse. 

Lilian Mårelius
Ledamot av styrelsen sedan 2011.

Lilian är anställd i Åhléns och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas 
förbund.

Rasmus Tallén
Ledamot av styrelsen sedan 2000.

Rasmus är anställd i Martin & Servera och arbetstagarrepresentant för Handelsan-
ställdas förbund. Han är också arbetstagarledamot i Martin & Serveras styrelse, samt 
ordförande i Handels Stockholmsavdelning och ledamot i Handelsanställdas Förbund  
och LO-distriktet i Stockholms län.

STYRELSEN

LEDAMÖTER UTSEDDA AV ARBETSTAGARORGANISATIONER
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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. Mia var tidigare 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: Ordförande i Axel Johnson 
International, Axfood, Dustin Group, KICKS och 
Åhléns. Ledamot av styrelsen i Martin & Servera, 
Stena och Efva Attling Stockholm.

CAMILLA WIDEROTH
Ekonomi- och finansdirektör

Camilla har jobbat inom koncernen sedan 2009, först  
inom Axel Johnson International och därefter på Axel 
Johnson 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: Ledamot i Axel Johnson Interna-
tional, KICKS, Åhléns, Martin & Servera och Amazing 
Brands.

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 ledamot i Åhléns, Novax, Hyper Island, DIB 
Services och STRAX. 

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 med-
grundare 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 Stock-
holms och Uppsala universitet. 

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Novax och 
Skincity samt ledamot i Electra Gruppen, New Moon 
och Odd Molly.

KEREM YAZGAN
Direktör kommunikation och hållbarhet

Kerem började på Axel Johnson år 2016 och var fram 
till årsskiftet 2018/19 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.

STINA ANDERSSON, 
Operativ chef (COO)

Under 2018 inrättades en ny roll i Axel Johnsons 
koncernledning då Stina Andersson utsågs till 
operativ chef. Hon var tidigare strategi- och affärsut-
vecklingschef på Tele2 och dessförinnan investerings-
direktör och strategichef för Investment AB Kinnevik 
samt managementkonsult på McKinsey. Stina har en 
civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stock-
holm med inriktning Finansiell Ekonomi, samt en 
CEMS Master in International Management från HHS 
och HEC i Paris. 

Styrelseuppdrag: Ledamot i Axfood och Fram 
Skandinavien.

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

RESULTAT:

2 094 mkr
ÅRETS  

RESULTATAX:

3 021 mkr
ResultatAX 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.

Belopp i mkr 2018 2017

Nettoomsättning 82 354 77 174

Kostnad för sålda varor -66 853 -63 036

Bruttoresultat 15 501 14 138

Försäljningskostnader -9 406 -8 412

Administrationskostnader -4 676 -4 249

Andelar i intresseföretags resultat -88 177

Övriga rörelseintäkter 864 768

Övriga rörelsekostnader -12 -49

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2 183 2 373

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 3 68

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 126 152

Räntekostnader och liknande resultatposter -118 -129

Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster 2 194 2 464

Jämförelsestörande poster -100 -59

Resultat före skatt 2 094 2 405

Skatt på årets resultat -661 -602

Resultat efter skatt 1 433 1 803

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 610 1 019

Innehav utan bestämmandeinflytande 823 784

ResultatAX

Resultat före skatt 2 094 2 405

Goodwillavskrivningar 639 373

Goodwillavskrivningar intresseföretag 183 159

Övriga justeringar 5 24

Jämförelsestörande poster 100 59

3 021 3 020

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2018

Goodwill
Övriga  

immateriella Materiella Intresseföretag Summa

Kostnad såld vara -315 -169 -638 -1 123

Försäljningskostnader -306 -48 -250 -604

Administrationskostnader -18 -151 -114 -283

Övriga rörelsekostnader -5 -2 -7

Andelar i intresseföretags resultat -204 -204

-639 -374 -1 004 -204 -2 222

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2017

Goodwill
Övriga  

immateriella Materiella Intresseföretag Summa

Kostnad såld vara -198 -174 -605 -977

Försäljningskostnader -158 -32 -221 -411

Administrationskostnader -17 -146 -111 -274

Andelar i intresseföretags resultat -179 -179

-373 -352 -937 -179 -1 841
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KONCERNENS 
KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNENS 
BALANSRÄKNING

Belopp i mkr 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Goodwill 3 052 2 762

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 259 1 275

Materiella anläggningstillgångar 4 032 3 578

Andelar i intresseföretag 1 241 1 024

Andra långfristiga värdepappersinnehav 327 378

Uppskjutna skattefordringar 319 264

Övriga finansiella anläggningstillgångar 144 161

Summa anläggningstillgångar 10 374 9 442

Varulager m m 7 340 6 660

Kundfordringar 4 438 3 827

Kortfristiga fordringar 2 333 2 572

Kortfristiga placeringar 2 596 3 433

Kassa och bank 2 580 2 246

Summa omsättningstillgångar 19 287 18 738

SUMMA TILLGÅNGAR 29 661 28 180

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 839 11 445

Innehav utan bestämmande inflytande 2 152 2 128

Summa eget kapital 12 991 13 573

Långfristiga räntebärande skulder 2 876 2 141

Uppskjutna skatteskulder 933 899

Övriga räntefria långfristiga skulder 404 296

Summa långfristiga skulder 4 214 3 336

Kortfristiga räntebärande skulder 457 495

Leverantörsskulder 6 831 6 143

Övriga kortfristiga räntefria skulder 5 168 4 633

Summa kortfristiga skulder 12 456 11 271

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 661 28 180

Summa ställda säkerheter 270 396

Summa eventualförpliktelser 192 180

Belopp i mkr 2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 094 2 405

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 2 226 1 491

4 320 3 896

Betald skatt -772 -584

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 548 3 312

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager -337 -377

Förändring rörelsefordringar -544 -217

Förändring rörelseskulder 892 464

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 559 3 182

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -988 -1 527

Avyttring av dotterföretag 2 –

Förändring immateriella anläggningstillgångar -350 -335

Förändring materiella anläggningstillgångar -1 325 -1 139

Förändring finansiella tillgångar 85 196

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 576 -2 805

Finansieringsverksamheten

Förändring låneskulder 560 471

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -6 -267

Utbetald utdelning -2 055 -1 184

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 501 -980

Årets kassaflöde -518 -603

Likvida medel vid årets början 5 679 6 278

Kursdifferens i likvida medel 15 4

Likvida medel vid årets slut 5 176 5 679
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AXEL JOHNSONS HISTORIA  
I KORTHET 1873-2018

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

2005. Fjärde och femte generationen
Femte generationen träder in och två generationer arbetar 
tillsammans med att bygga och utveckla koncernen.

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

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

2015. Caroline Berg blir ordförande
Caroline Berg, femte generationen, tar över ordförandeklubban i 
Axel Johnson.

2018. Hög förvärvstakt
Mellan 2015 och 2018 genomförs 67 förvärv och sex avyttringar 
i koncernen.

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.

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.

Fjärde generationen: Affärskvinnan
1982 – Under Antonias tid har Axel
Johnson-koncernen omvandlats till en
av Sveriges ledande handelskoncerner.
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RCO, som är ledande leverantör i Sverige inom nyckelfri låsning och ett bolag inom Novax, har 
etablerat ett unikt samarbete med Järfälla kommun och Järfälla gymnasium. RCO bidrar med 
kunskap, utrustning och utbildning för att etablera ett starkare intresse för säkerhetsteknik hos 
Järfällas ungdomar.

- Idag finns det en generell brist på tekniker i säkerhetsbranschen, och i synnerhet en brist 
på kvinnor. Genom närodlad mångfald vill vi öka intresset för utbildningar inom el-teknik 
bland ungdomar, och tjejer i synnerhet, säger Tarja Hillbom Välilä, ansvarig för kvalitet och 
miljö på RCO.

Idén innebar att RCO vann Novax Sustainability Challenge och därmed 250 000 kr från 
Axfoundation och Novax, som ett bidrag till att förverkliga projektet.

- Närodlad mångfald är en stark signal internt i linje med företagets värderingar om 
mångfald och hållbart företagande. RCO tilldelas priset för sitt mod och nytänkande att 
profilera sig inom mångfald i säkerhetsbranschen, säger Carolina Sachs, Generalsekreterare 
Axfoundation, tillika jurymedlem, Novax Sustainability Challenge.

    HANDEL ÄR MER

    Narodlad 
mangfald 

-
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AXEL JOHNSON GRUPPEN

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

 � Axel Johnson International
är en industrigrupp som förvärvar, bygger 
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. 
Skincity är en hudvårdsklinik online, som 
erbjuder ett noggrant utvalt sortiment av 
professionell hudvård och hudvårdande 
makeup. Vi är också huvudägare i 
Amazing Brands, som utvecklar och 
säljer produkter inom kosmetik, doft och 
hygien. Dessutom är vi delägare i Mitt 
Liv, ett icke vinstdrivande företag som 
arbetar för ett inkluderande samhälle 
och en arbetsmarknad som värdesätter 
mångfald. 

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

 � HighRes Biosolutions 
är ledande inom design och konstruktion 
av innovativa robotsystem och laboratorie-
artiklar som används av läkemedels-, 
bioteknik- och akademiska forsknings-
laboratorier.

 � 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 vattenrenings-
produkter, 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 nord- 
östra USA.

 � Walk2Campus 
är ett fastighetsbolag som förvärvar 
och förvaltar bostäder i anslutning till 
universitet och högskolor.

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

ALTOCUMULUS
Arbetar med kapitalförvaltning
och har kontor i Stockholm och
Luxemburg.

Axel Johnson är en av fyra fristående koncerner
inom Axel Johnson Gruppen. De övriga är amerikanska  
Axel Johnson Inc., svenska fastighetsföretaget Axfast
och kapitalförvaltningsföretaget AltoCumulus.

NORDSTJERNAN
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.



Axel Johnson
Box 26008 (Villagatan 6), 100 41 Stockholm

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


