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Vad ser du?

ANMÄL
DIN IDÉ!

OM AXEL JOHNSON

1,5 MILJ
KUNDMÖTEN

25 000

MEDARBETARE

Du är en del av en väldigt stor familj: tillsammans är vi över
25 000 medarbetare inom Axel Johnson-koncernen, där företaget där du jobbar ingår. Axel Johnson är ett familjeföretag som
grundades 1873 och nu drivs i fjärde och femte generationen.
I koncernen finns de helägda koncernbolagen Axel Johnson
International, Kicks, Martin & Servera, Novax och Åhléns, samt
delägda Axfood och Dustin. Vi är också delägare i Skincity och
Mitt Liv. Genom våra verksamheter möter vi dagligen över en
och en halv miljon kunder.

Vi tror på företagande som en stark förändringskraft i samhället, och vi vet att människor med idéer och mod är den starkaste
förändringskraften i våra bolag.
Axlab är ett sätt att göra idéer till verklighet,
men också att fira nyfikenhet och nytänkande.
Vi hoppas att du vill vara med!

FAMILJEFÖRETAG SEDAN

1873

AXLAB 2020
– VÅR INNOVATIONSTÄVLING
Axlab är en 48-timmars innovationstävling för alla medarbetare
i koncernen, där vi vill att du ifrågasätter det du ser.
Vad vill du förnya för att skapa mer nytta för våra
kunder och bättre affärer för oss?

18–20 FEBRUARI: SAJTEN ÄR ÖPPEN
FÖR REGISTRERING AV IDÉER.
27 MARS: FINALISTER PRESENTERAR
SINA IDÉER INFÖR DRAKNÄSTET.
1 APRIL: VINNAREN KORAS PÅ
AXEL JOHNSONS ÅRSMÖTE.
WWW.AXLAB.NU

CAROLINE BERG
ORDFÖRANDE, AXEL JOHNSON

”Den röda tråden i Axel Johnsons
snart 150-åriga historia är
förändringskraften – förmågan
och viljan att utveckla nya affärer.”

Varför är Axlab så viktigt?
Den röda tråden i vår snart 150-åriga historia är förändringskraften, förmågan
att hela tiden utvecklas och bygga nya
affärer.
Vi vet att förnyelse är avgörande för
vår framgång och har ett mål som vi kallar för 10/50, som innebär att om tio år
ska 50 procent av det vi gör vara saker vi
inte gör idag. Det kan vara nya produkter, tjänster eller helt nya erbjudanden.
Axlab är en av de satsningar vi gör tillsammans med alla medarbetare för att
uppnå det målet.
Vad har överraskat dig mest under
tidigare Axlab?
Det kommer fram otroligt många - hundratals - smarta och bra idéer under Axlab. Det är väldigt inspirerande och det
finns en enorm kraft i det! De bästa idéerna finns hos våra medarbetare.
Vad är den största
styrkan med Axlab?
När vi följer upp utfallet ser vi att ungefär
en tredjedel av alla idéer som skickats in

faktiskt
implementerats
i bolagen. Genom
att visa upp en idé
finns ju också en chans
att få hjälp och stöd att
genomföra den. Våra 25
000 medarbetare sitter på
en enastående kompetens,
och genom Axlab kan vi föra
samman dessa. Förra omgången
såg vi exempelvis tre olika idéer som
tillsammans kunde bli något riktigt
bra. Då förde vi samman dessa tre i ett
gemensamt team, som också gick hela
vägen till final.

MIA BRUNELL LIVFORS
VD, AXEL JOHNSON

Alla ideer ar
valkomna!

Varför finns Axlab?
Som företag är det absolut nödvändigt
att ständigt förändras, för att vara relevant för dina kunder. Genom Axlab vill vi
öka vår förnyelse- och konkurrenskraft
med hjälp av våra engagerade medarbetare. Jag hoppas att alla tar denna möjlighet att vara med och påverka hur våra
verksamheter ska se ut i framtiden.
Vad vill du förmedla till alla
inför Axlab?
Att alla idéer är välkomna – det kan vara
förbättringar eller nya galna affärsidéer,
saker vi inte gör idag helt enkelt.
Vad var roligast med Axlab 2018?
Det är flera aspekter som är fantastiska
med Axlab, dels att se det stora engagemanget och mängden idéer, dels att få se
de personer som går till final själva presentera sina idéer. Jag vill också ge en
eloge till bolagen som ser till att så
många som en tredjedel av idéerna
faktiskt genomförs i någon form
– det är ett kvitto på att Axlab
verkligen gör skillnad.

När får du dina bästa idéer?
I samtal med andra. Att brainstorma fritt och öppet
i grupp tycker jag alltid
utvecklar idéer bäst.

ANMÄL
DIN IDÉ!

BÄSTA IDÉ AXLAB 2018
PRISNINJA

Recept:
2 delar ide
7 delar paketering
1 del tur

Den idé som bedömdes ha störst potential i Axlab 2018 var Prisninja – ett
prisjämförelseverktyg för livsmedelsbranschen. Bakom idén stod Valentin
Romanov, affärsutvecklare på Axfood.
Då Axlab 2018 genomfördes arbetade
Valentin Romanov som systemansvarig
på Axfood IT för Hemköps och Willys
e-handel. Han hade varit med från start
på Axfoods e-handelsresa, och funderade sedan några år tillbaka på hur man
kunde bli ännu mer transparent kring
priserna på livsmedel.
– Jag hade sett en engelsk sajt som var
väldigt transparent och visade alla engelska matsajters priser, och började undersöka hur vi skulle kunna göra något
liknande, särskilt då Willys har den billigaste matkassen! Idag jobbar Valentin
som affärsutvecklare på Axfood AB, vilket innebär att han får fortsätta fokusera
på e-handeln men på ett mer strategiskt
sätt.

Vad har hänt sedan Axlab genomfördes?
Jag är en kreativ person och Axlab gav
mig chansen att formulera och presentera en av mina idéer. Deltagandet i Axlab bidrog också till att få inblick i hur de
andra företagen såg på min idé, vilket
var väldigt lärorikt. Idag jobbar jag med
affärsutveckling, vilket Axlab var en
språngbräda till. Vad gäller Prisninja har
delar av den tagits vidare av Axfood för
att användas internt som verktyg för förhandling samt prissättning.
Vad har du för råd till den som funderar
på att skicka in en idé till Axlab?
Jag har något bättre!
Här kommer det hemliga
Axlab-vinnarreceptet:
• 2 delar idé
• 7 delar paketering av idén
(genomtänkt och säljande presentation)
• 1 del tur

Vilken uppfinning önskar du att du stod
bakom?
Det finns jättemånga. Men om jag får välja en så måste det bli smslivräddare då
den använder modern teknik samt oss
människor för att rädda liv. När du blir
en smslivräddare får du ett alarm om och
när ett misstänkt hjärtstopp rapporteras till 112 i närheten av dig. Du får då välja om du kan ta dig till platsen och utföra
hjärt-lungräddning.
Läs mer på: www.smslivraddare.se

VIKTOR SKARGREN
PROJECT MANAGER STRATEGY/M&A
AXEL JOHNSON INTERNATIONAL

Vaga utmana!

Berätta om din roll inom
Axel Johnson-koncernen!
Jag är Business Development Director
för det nystartade affärsområdet Driveline Solutions inom Axel Johnson International sedan årsskiftet. Rollen är relativt bred och syftar till att driva gruppöverskridande affärsutvecklingsinitiativ
inom affärsområdet men med fokus på
bolagsförvärv som del av att driva tillväxt och förnyelse inom affärsområdet.
Du ingick i gruppen som utvärderade
idéer i Axlab 2018, vad överraskade dig
mest?
Vidden och påhittigheten bland idéerna.
Vi fick ta del av allt från den enkla idén,
sammanfattad i en mening, till komplexa
tekniska produkter med detaljerade ritningar redo för att patenteras.
Vad hoppas du få se i år?
Jag hoppas på att få ser fler som vågar
tänka mer radikalt och helt nytt och som
verkligen utmanar den nuvarande affären, oavsett om det kan kännas väl futuristiskt eller storslaget. De kanske inte är

så ofta som just de idéerna blir verklighet
men den får oss i varje fall att stanna och
värdera helt nya vägar och kanske sår de
ett frö till en annan lösning.
Vilken uppfinning önskar du att du
stod bakom?
Turbinen! Ett elegant mekaniskt mästerverk som gör det möjligt att flyga,
pumpa och inte minst generera el i så
många former.

CAROLINE HJELM CRONSTEDT
VD, BEAUTY BARGAIN

Darfor - varfor!

Emma Klintbo Klingspor deltog i Axlab
2018 med idén ”lågpris skönhet”. Ett år
senare blev idén verklighet, då Beauty
Bargain lanserades i Västra Frölunda
med Caroline Hjelm Cronstedt som vd.
Vad är Beauty Bargain?
Beauty Bargain är ett initiativ inom
Åhléns, där vi erbjuder skönhet och välbefinnande till riktigt bra priser. Bolaget drivs som ett startup, med ett litet
snabbrörligt team, men där vi samtidigt
försöker dra nytta av Åhléns där möjlighet finns. Vår första butik öppnade i april
2019 i Frölunda Torg, och idag har vi tre
butiker plus en stadigt växande e-handel.
Vad händer inom Beauty Bargain
härnäst?
Just nu har vi mycket fokus på e-handeln
och logistik. För närvarande plockas och
packas alla paket i butiken i Frölunda
Torg, men ett lager ska byggas i Jordbro.
Det är ett exempel där vi drar nytta av
strukturer och kompetens som Åhléns
redan har. Vi kommer även att byta lo-

kal i Väla och därmed nästan tredubbla
butiksytan. Som alltid är det full fart på
Beauty Bargain.
Vilket är ert bästa tips för att
utveckla intraprenören inom sig?
Emma: Våga tänka i nya banor och utgå
från att allt är möjligt. Förfina idéer som
redan lanserats, lite bättre varje dag.
Caroline: Byt ut ordet ”därför” till ”varför” i fler sammanhang. Då öppnar sig så
många nya möjligheter! När du väl kommit på din idé, underskatta inte behovet
av support från andra:
• Ledning: säkerställ att du har förtroende och mandat från ledningen för att
kunna agera snabbt. Be hellre om ursäkt
än om lov.
• Nätverk: Glöm inte att bygga ett större
nätverk med människor som kan hjälpa
dig på vägen - och våga be om hjälp! De
flesta tycker att det är otroligt roligt att
kunna hjälpa till.
• Infrastruktur: Använd existerande infrastruktur maximalt. Ett konkret exempel är hur Åhléns dotterbolag numera
har tillgång till Åhléns kundklubbs mail.

Det tog lite juridisk hjälp och tid, men
nu kan vi kommunicera direkt med hela
kundklubben från Beauty Bargain.
Fundera över vad din organisation
”sitter på” både vad gäller kunskap,
infrastruktur och kontrakt som kan vara
till hjälp för din idé.

EMMA KLINTBO
KLINGSPOR
PURCHASING MANAGER,
AXBEAUTYHOUSE

GUSTAF ÖHRN
VD, ÅHLÉNS

Briljanta ideer!

Åhléns var det bolag som lämnade in
överlägset flest idéer till Axlab 2018 –
både totalt sett och per medarbetare.
Hur kommer det sig?
Vi försöker skapa en kultur som uppmuntrar anställda att komma med förbättringsförslag och har ett löpande
initiativ för detta inom Åhléns som löper utöver Axlab, som vi kallar ”Idéer i
världsklass”. Sen tror jag att det hjälpte
att vi gjorde en film med bl.a. mig själv
förra gången som vi lade ut på vårt intranät som uppmuntrade alla att vara
med i Axlab. Man bör dock vara ödmjuk
– inför denna gång…
Vad ser du fram emot i kommande
upplaga av Axlab?
Briljanta idéer! Som vi kan omsätta i
praktiken! En sådan från förra gången
var idén om ett lågpriskoncept på skönhet! Tolv månader senare hade vi formulerat konceptet och öppnat den första
butiken. Idag har vi öppnat tre butiker
och har en fungerande online-handel
som levererar på plan.

Vilken uppfinning önskar du att du
stod bakom?
Något som på allvar fick ihop CRM mellan butik och online – tänk om vi visste
lika mycket om hur våra kunder agerar i
butik som vi vet om hur våra online-kunder agerar. Om man kunde få ihop det
skulle man kunna skapa en otroligt kraftfull CRM!

SÅ ENKELT ÄR DET ATT VARA MED

ANMÄL
DIN IDÉ!

1

Från 16 februari kan du registrera dig
som användare på www.axlab.nu.

2

09.00 den 18 februari öppnar sajten
för registrering av idéer.

3

09.00 den 20 februari stänger sajten för nya idéer.
Du kan fortfarande kommentera, betygsätta och gilla andras idéer.

4

En expertgrupp, bestående av medarbetare från bolagen,
granskar och väljer ut de främsta idéerna.

5

Axel Johnsons koncernledning går igenom expertgruppens
nomineringar och väljer ut finalister.

6

27 mars presenterar finalisterna sina idéer inför Draknästet
(Axel Johnsons ägare, ordförande och koncernledning samt koncernbolagens vd:ar).

7

1 april presenterar finalisterna sina idéer, och en vinnare koras,
på Axel Johnsons årsmöte.

