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WILLYS VÄXER

År 2000 köpte Axfood de två lågprisbutikerna Willys Cash och LL:s Livs, och förde samman dem under varumärket 
Willys. 20 framgångsrika år senare har Willys vuxit till att bli det enskilt största bolaget inom Axel Johnson med 
213 fysiska butiker, en snabbt växande e-handel och en omsättning på över 29 miljarder kronor. Under 2019 
ökade Willys försäljning med 7,3 procent, mer än dubbelt så mycket som den svenska dagligvarumarknaden som 
helhet. Receptet på framgång är en kombination av låga priser, ett brett sortiment med ett stort och snabbrörligt 
utbud av egna märkesvaror och fokus på kvalitet och hållbarhet.  
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Bästa läsare

En årsberättelse är alltid en ögonblicksbild. Sällan har det varit så 
tydligt som när vi nu i mars 2020 tittar på fjolåret i backspegeln.

Axel Johnsons 2019 var ett år av tillväxt, rekordhögt resultat 
och rekordsnabb förändring i våra bolag.  Men fjolåret känns 
oerhört avlägset, när vi nu alla som yrkesmänniskor och 
samhällsmedborgare har att förhålla oss till en helt ny situation, där 
såväl våra ekonomiska som sociala liv – hur vi lever, äter, handlar, 
och rör oss – i alla fall tillfälligt, har förändrats drastiskt.

Samtidigt gör just denna nya situation och de stora utmaningar 
den för med sig, att den styrka vi kan hämta med oss från ett 
framgångsrikt 2019 blir än viktigare. Den ger oss en värdefull och 
solid finansiell plattform utifrån vilken vi nu möter turbulensen på 
våra marknader och i våra samhällen.

Ingen av oss kan säga exakt hur detta kommer att utvecklas 
framåt, men vi kan utgå ifrån att vårt år 2020 i sin helhet kommer 
att påverkas av coronavirusets spridning och dess ekonomiska 
följdeffekter.

Vi måste nu i vart och ett av våra bolag hantera situationen 
här och nu, och vara beredda att snabbt parera förändringar i 
efterfrågan och i omvärldsfaktorer.  Men vi kan göra det utifrån ett 
långsiktigt perspektiv och en stark plattform, och utifrån en vilja att 
agera ansvarsfullt både som arbetsgivare och som samhällsaktör. 
Axel Johnsons ambition är att vi som ägare så långt det någonsin är 
möjligt ska bidra med en stabilitet och en långsiktighet i såväl våra 
helägda som våra delägda bolag.

Om vi bara för en sekund sneglar bakåt mot 2019 så gläds vi åt 
ett framgångsrikt år som ger oss styrka. Och vi påminns om att 
det framför oss, på andra sidan den nuvarande krisen, finns en 
normalitet att så småningom återvända till, för att tillsammans 
fortsätta att bygga och utveckla våra bolag och våra samhällen.

Caroline Berg, styrelseordförande och Mia Brunell Livfors, vd



samverkar. I koncernen ingår butiksked-
jorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, 
Handlar’n och Direkten som är handlaräg-
da. 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. 

AXSOL är Axel Johnsons nystartade affärs-
område för investeringar inom solenergi-
sektorn.

DUSTIN är en ledande onlinebaserad it-part-
ner som säljer it-produkter och tjänster, 

med verksamhet i Norden och Nederlän-
derna. 

KICKS är Nordens ledande skönhetskedja 
och erbjuder ett helhetskoncept inom 
makeup, doft, hudvård och hårvård. 

MARTIN & SERVERA är Sveriges ledande res-
taurang- och storköksspecialist och levere-
rar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, 
utrustning och tjänster till restauranger, 
kaféer, butiker, barer och storkök. 

NOVAX är en aktiv och långsiktig ägarpart-
ner som investerar i små- och medelstora 
tillväxtbolag. 

För oss på Axel Johnson är handel något 
som utvecklar människor och bygger sam-
hällen. 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.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL är en indu-
strigrupp 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 

Vi är ett familjeföretag som bygger 
och utvecklar verksamheter inom 
handel och tjänster

AXEL JOHNSON

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. 

ÖVRIGA ENTREPRENÖRSDRIVNA VERKSAMHETER. 
Vi investerar i digitala tillväxtbolag och andra 
entreprenörsdrivna företag, främst inom ramen 
för Novax, men vi har också direkt ägande i 
ett antal företag. Skincity är en hudvårdsklinik 
online. Mitt Liv är ett icke vinstdrivande före-
tag som arbetar för ett inkluderande samhälle. 



GASTROMERIT 

Martin & Serveras utbildningsverksamhet 
erbjuder kurser och utbildningar inom 
matlagning, ledarskap, ekonomi, service, 
hygien och dryckeskunskap.

KICKS VÄXER – ÄVEN I BUTIK

Under 2019 lyckades KICKS på en tuff marknad öka 
försäljningen i jämförbara butiker, som här på KICKS 
flagshipbutik i Gallerian i Stockholm. KICKS år präglades i 
övrigt av satsningar på egna varumärken som lanseringarna 
av hårvårdsmärket BUDGIE, och av satsningar på 
teknologi och kundinsikter, däribland digitaliseringen 
av lojalitetsprogrammet, etableringen av en ny funktion 
för dataanalys och KICKS Lab, som småskaligt testar nya 
digitala lösningar för primärt fysiska butiker.



ÅHLÉNS I NYA FORMER 

Åhléns förnyas med kraftig tillväxt i 
e-handeln, helt nya butikskoncept, 
som Beauty Bargain och Åhléns Outlet, 
men också genom att öppna upp 
för samarbeten med externa aktörer 
genom både digitala och fysiska 
marknadsplatser. 

Det första fysiska varuhuset som 
omvandlats till marknadsplats är 
Åhlénsvaruhuset vid Fridhemsplan i 
Stockholm. Konceptet bygger på att 
andra butiker och tjänsteerbjudanden tar 
plats inom ramarna för Åhlénsvaruhuset. 
På just Åhléns Fridhemsplan 
återfinns bland annat mode- och 
inredningsföretaget Indiska, juicebaren 
Joe & the Juice, optikern Smarteyes och 
en frisörsalong, men vilken sorts tjänster 
som erbjuds på olika varuhus kommer 
helt att anpassas efter lokala behov och 
efterfrågan. 



VIKTIGA 
HÄNDELSER 

2019

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 i dag.

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.

AXEL JOHNSON investerar i 
förnyelse, växer och gör ett 
rekordresultatAX på 3 400 mkr.

AXFOOD gör ett rekordresultat 
och växer avsevärt snabbare än 
marknaden.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL 
växer med 23 procent till en 
omsättning på 12,1 miljarder 
kronor.

AXEL JOHNSON ökar sitt ägande i 
Martin & Servera från 70 till 100 
procent och i Dustin från 25,9 till 
29,8 procent.

AXSOL skapas när Axel Johnson 
gör sina första investeringar i 
solenergibolag och skapar ett 
nytt affärsområde för fortsatta 
investeringar inom sol.

ÅHLÉNS öppnar upp varuhus för 
externa aktörer, expanderar Åhléns 
Outlet och Beauty Bargain och 
e-handeln växer med 62 procent.

GENOMGÅENDE gör bolagen 
stora investeringar i teknik 
och kompetens för förbättrad 
kundsinsikt, samt i logistik med 
fokus på ökad automation och 
flexibilitet.
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Industrial Solutions, erbjuder 
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utrustningsindustrin. 
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F
em år har nu gått sedan jag började som 
ordförande i Axel Johnson. Det har varit 
händelserika år med stora skiften i både 
omvärlden och verksamheterna. När jag 
tillträdde som femte generationens famil-
jeföretagare, uppvuxen i en företagskultur 
med stort fokus på att bygga och utveckla 
nya affärer, var det naturligt att höja våra 

ambitioner för förnyelse och utveckling. 
Vi såg hur teknisk utveckling och förändrade kon-

sumtionsmönster ställde nya krav på ökad transforma-
tion och affärsutveckling i våra verksamheter. E-han-
deln var på tillväxt liksom områden som data analys, 
automation och cirkulär ekonomi.  Möjligheterna var 
många. 2015 satte vi ett nytt mål som fick namnet 
10/50, som innebär att om tio år ska 50 procent av 
det vi gör vara saker som vi inte gör i dag. Ambitionen 
om en ökad utvecklingstakt såg jag som det yttersta 
uttrycket för vår långsiktighet. 

Ett viktigt budskap när vi lanserade målet var att 
majoriteten av de nya affärerna skulle komma från 
våra befintliga verksamheter, där vi hade våra starka 
positioner och våra många kompetenta medarbetare 
som med kraft kunde driva utvecklingen. När jag nu 
gör en halvhalt, halvvägs igenom tioårsperioden, gläds 
jag åt den höga förändringstakt som präglar alla Axel 
Johnsons verksamheter. Sedan 2015 har vi skapat 31 
procent nya affärer – nya produkter, nya tjänster eller 
expansioner in i nya marknader. Inom koncernen har 
vi förvärvat eller investerat i 94 helt nya bolag, och en 
majoritet av dessa har varit kopplade till våra befint-
liga verksamheter. Många gånger är det företagare 
och entreprenörer som lockas av att bli en del av Axel 
Johnson-familjen för vår långsiktighet, i kombination 
med våra värderingar och tro på människors egna 
drivkrafter. Vi har också gått in i helt nya områden, 
som solenergi, och investerat i bolag med nya digitala 
affärsmodeller. 

FRAMGÅNGSRIK FÖRNYELSE AV AFFÄREN 

Jag är stolt över den förändringsvilja och nyfikenhet 
som finns i våra verksamheter och hos våra engagera-
de medarbetare och ledare. Jag är också stolt över att 
ledarskapet inom koncernen präglas av stor öppenhet 
och transparens, nytänkande och mod. Det är utma-
nande att leda i en hög förändringstakt som ofta kräver 
att vi tar nya vägar i svårnavigerad terräng. 2019 blev 
ett rekordår med bra tillväxt och det bästa resultatet 
vi haft hittills i Axel Johnsons historia. Det är en stor 
glädje att vara med och leda ett familjeföretag som 
efter 147 år har en så hög rörelseenergi. 

SAMHÄLLSENGAGEMANG MED DJUPA RÖTTER
Under 2019 fortsatte vi också att utveckla vårt sam-
hällsengagemang. Min övertygelse om företagande 
som en positiv förändringskraft har rötter i Axel 
Johnsons historia. Min mamma Antonia etablerade 
under början av sin ordförande-
period på 1980-talet begreppet 
”Det goda företaget”. Hon hävdade 
att vinstgenerering inte var ett 
företags enda uppgift, utan pratade 
även om samhällsansvar. Då, långt 
före att hållbart företagande hade 
myntats som begrepp, var kritiken 
högljudd och många företagsle-
dare tyckte rent av att tanken på 
ett ansvar bortom sista raden var 
provocerande. 

I hållbarhetsdebattens tidiga barndom stod miljö-
frågorna i fokus. Över tid har tyngdpunkten förskjutits 
och breddats till andra områden som resurseffektivi-
tet, social hållbarhet och klimat. Våra kunder är med-
vetna och ställer ofta höga krav när de gör sina val.

Under senare år har en ny fråga hamnat allt högre 
upp på agendan: frågan om det svenska samhällets 
förmåga att hålla ihop och att erbjuda möjligheter och 
delaktighet till alla. I dag bor mer än en halv miljon 
människor, eller dryga fem procent av Sveriges befolk-
ning, i så kallade utsatta områden. Många som växer 
upp i Sverige har helt enkelt långt sämre möjligheter än 
andra. Många hamnar i utanförskap, utan nätverk och 
kontakter. Att vända den utvecklingen är en ödesfråga 
för Sverige. Som företag har vi en viktig roll att spela. 
Genom våra verksamheter möter vi över en och en halv 
miljon kunder varje dag. Med över 25 000 medarbetare 
bara i Sverige, är vi en av landets största privatägda 
företagsgrupper. Axel Johnsons långsiktiga utveckling 

är på många sätt väl sammanflätad med det svenska 
samhällets utveckling. Vi behöver se, förstå och möta 
vår tids samhällsutmaningar.

VI ACCELERERAR MÅNGFALDSARBETET
Inkludering och sammanhållning är avgörande fram-
tidsfrågor för svenskt samhälle. Men för Axel John-
son är mångfald i första hand en kritisk affärsfråga. 
Det handlar om vår förmåga att rekrytera de bästa 
medarbetarna, och att ha medarbetare och ledare som 
speglar våra kunder. 

Vårt mångfaldsmål att 20 procent av våra ledare år 
2020 ska ha utländsk bakgrund ligger fast. Andelen 
har mer än fördubblats de senaste fem åren, från sex 
till 14 procent, tack vare ett stort engagemang och hårt 
arbete i våra koncernbolag. De som har kommit längst 
är KICKS som är uppe i 17 procent, följda av Axfood, 

Dustin och Åhléns på 15 procent. 
Det är sammantaget en stor ökning, 
men långt ifrån tillräcklig. 

För att accelerera arbetet med 
att minska utanförskapet och röra 
oss snabbare mot våra mångfalds-
mål startar vi under 2020 ett nytt 
verksamhetsområde, Axelerate. 
Ambitionen är att skapa fler möten, 
nätverk och vägar för att bryta 
utanförskap och samtidigt bygga en 
ännu starkare kompetens i alla våra 

bolag. Här kommer vi även att samla och skala upp 
våra befintliga initiativ och samarbeten med exempel-
vis ÖppnaDörren, en plattform där nya och etablerade 
svenskar möts, Mitt Liv med mentorprogram för per-
soner med utländsk bakgrund, och vårt huvudpartner-
skap med The Global Village och Järvaveckan. 

Fler insatser och initiativ kommer att behövas, och 
Axelerate kommer att bidra med att visa vägen. 

Vi fortsätter att tro på företag som en positiv 
förändringskraft, för att det skapar nytta för våra 
kunder, medarbetare och affärer – och för de samhäll-
en där vi verkar. När vi nu går in i ett nytt decennium 
har vi kommit en god väg mot vårt 10/50-mål. Vi är 
inne i en snabb förnyelsefas som erbjuder stora och 
meningsfulla möjligheter till utveckling för människor 
och bolag som vill växa. Vi har styrkan och modet att 
ta nya vägar och att långsiktigt fortsätta bygga våra 
affärer och i förlängningen våra samhällen, till något 
nytt och bättre.  

O R D F Ö R A N D E O R D ,  C A R O L I N E  B E R G

Caroline Berg vid invigningen av 
Järvaveckan.

– fördjupning av samhällsengagemanget 
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U
nder 2019 ökade vi vår omsättning till 88,2 
(82,4) miljarder kronor. Vårt resultat landade 
på 3 400 (3 021) mkr, vilket gör 2019 till det 
bästa året i Axel Johnsons historia. 

Under den sammantaget stabila finansiella ytan 
pågår en dramatisk utveckling på många av våra mark-
nader och ett stenhårt förnyelsearbete i våra bolag. 
Vår affärsutvecklingstakt har aldrig varit så hög som 
nu, och året har kännetecknats av e-handelstillväxt, 
lansering av nya koncept och produkter, många nya 
förvärvade bolag och stora investeringar. 

KONCERNBOLAGEN
Axfood gör ett urstarkt 2019 med ett rekordresultat på 
2 173 (2 016) mkr. Axfood växte med 5,5 procent, vilket 
är långt snabbare än dagligvarumarknaden som helhet. 
Dragloket är Willys, som med sin starka kombination 
av kvalitet och lågpris står mycket väl rustat oavsett 
hur konjunkturen utvecklas.

Industrihandelsgruppen Axel Johnson Internatio-
nal fortsätter sin tillväxtresa på ett imponerande sätt 
och växer såväl organiskt som genom förvärv. Bolaget 
passerade under 2019 för första gången tio miljarder 

ALLTID LÅNGSIKTIGA – ALLTID OTÅLIGA

V D - O R D ,  M I A  B R U N E L L  L I V F O R S

i omsättning och det med besked: omsättningen 2019 
uppgick till 12,1 miljarder och resultatet till 746 (610) 
mkr. 

Sällanköpsmarknaden präglas av stenhård konkur-
rens mellan etablerade och nya aktörer, prispress från 
ständiga kampanjer och ökad konkurrens över lands-
gränser. Under sådana marknadsförhållanden är det 
glädjande att se hur både KICKS och Åhléns lyckas öka 
sin försäljning, både totalt och i jämförbara butiker, 
och att e-handeln visade imponerande tillväxt. 

KICKS hade ett år av fortsatt intensivt omställ-
ningsarbete, med investeringar i 
förbättrade tekniska plattformar, 
analyskapacitet och lansering och 
utveckling av egna varumärken, och 
resultatet landade på 11 (15) mkr. 

Åhléns förbättrar sitt resultat 
jämfört med fjolåret och landar på −116 
(−131) mkr. Resultatet i varuhusverk-
samheten har förbättrats mer än 
vad de siffrorna visar, då det totala 
resultatet belastas av investeringar i 
expansion i nya koncept med lågpri-
sinriktning, som Beauty Bargain och 
Åhléns Outlet.

Sveriges ledande leverantör till res-
taurangmarknaden, Martin & Servera, 
noterade ett resultat på 426 (360) 
mkr efter en stark utveckling i restauranghandeln.  I 
december förvärvade Axel Johnson familjen Oldmarks 
30-procentiga ägande i Martin & Servera och vi blev 
därmed helägare. Martin & Servera är, med sin excep-
tionella bredd och fokus på kvalitet och hållbarhet, väl 
positionerat för att fortsätta att leda utvecklingen på 
restauranggrossistmarknaden. 

Dustin visade en god organisk tillväxt, medan mar-
ginalerna under det andra halvåret försvagades som en 
följd av förändrad kundmix, där de små- och medelsto-
ra kunderna varit mer återhållsamma med it-investe-
ringar i en osäker konjunktur. Resultatet uppgick till 
445 (385) mkr. Vi tror starkt på bolagets plan med en 
kombination av försäljning av hårdvara och en tillväxt i 
standardiserade tjänster online. Utifrån den övertygel-
sen har vi under hösten 2019 ökat vårt ägande från 25,9 
till 29,8 procent.

Axel Johnson lämnade 2019 som ett ännu starkare företag än vad vi var vid årets bör-
jan. Under året har vi vuxit, förbättrat lönsamheten och ökat hastigheten i vår förnyelse, 
samtidigt som vi har fokus på att bygga hållbara affärer. Ändå – och det är det roligaste 

av allt – så går vi in i 2020 med en känsla av att vi har så väldigt mycket ogjort!

VI HÅLLER FÖRNYELSETAKTEN
År 2015 satte vi vårt 10/50-mål, som innebär att om tio 
år ska hälften av våra verksamheter utgöras av sådant 
vi inte gör i dag, och fem år in i mätperioden håller vi 
takten! 

Även om vi har all anledning att vara stolta över vårt 
rekordresultat för 2019, så gläds jag minst lika mycket 
över våra verksamheters förmåga till förnyelse. Att 
vi lyckas med det är långsiktigt ännu viktigare än ett 
starkt bokslut för ett enskilt år.

Den största och viktigaste delen av vår förnyelse 
sker i utvecklingen av våra befintliga 
verksamheter, i form av nya produkter, 
tjänster och distributionsformer. I till-
lägg till den organiska förnyelsen har vi 
under 2019 också tagit viktiga steg i att 
göra förvärv till ett verktyg i förnyelsen 
och det långsiktiga byggandet av Axel 
Johnson, och året har varit det mest 
investeringsintensiva i Axel Johnsons 
moderna historia. 

Vårt investeringsbolag Novax har 
länge presterat en god avkastning. 
Under året har vi omorganiserat Novax 
och samordnat genom att inkludera 
D-Ax i Novax. Novax har identifierat 
fyra områden som särskilt prioriterade 
för framtida investeringar: hälsa och 

friskvård, teknisk säkerhet, matvärdekedjan samt in-
frastrukturteknologi inom retail och restaurang. Under 
året investerade Novax i ett stort antal bolag i tidiga 
skeden, bland annat den digitala försäkringstjänsten 
Hedvig, träningsmedlemskapet Bruce och Leeroy, vars 
produkt syftar till att digitalisera restaurangbranschen 
och som samarbetar nära med Martin & Servera. 

Därtill har vi under 2019 tagit våra första steg in på 
ett nytt område, som potentiellt skulle kunna bli en 
betydande affärsverksamhet inom Axel Johnson fram-
över – solenergi. Det är ett område där Axel Johnsons 
långsiktiga ägarperspektiv passar utmärkt. Ingen kan 
säga exakt vilka tekniska eller regulatoriska förutsätt-
ningar som kommer att råda på tio års sikt. Det vi däre-
mot är övertygade om är att förnyelsebara energikällor 
kommer att ha en strukturell tillväxt över lång tid fram-
över, och att solenergins konkurrenskraft kommer att 

ResultatAX är för de noterade bolagen 
resultat efter finansiella poster enligt 
IFRS och för de icke-noterade bolagen 
resultat efter finansiella poster exklusive 
goodwillavskrivningar, justeringar på 
tilläggsköpeskillingar, jämförelsestöran-
de poster och avvecklad verksamhet. 
ResultatAX används för att möjliggöra 
ökad jämförelse mellan koncernbolagen 
och andra, noterade bolag utanför kon-
cernen, och jämförelse mellan år.

Å R E T S 
R E S U L T A T A X 

3 400 MKR
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Strategi och 
förnyelse

tillta över tid när lagringsmöjligheterna förbättras och 
området drar nytta av effektivitet och skala.

FRAMÅT
Under 2020 fortsätter vi att fokusera på förnyelse och 
hållbarhet – och följande områden förblir centrala:

Vi vill bli bättre på att förstå och serva våra kunder. 
Inom ramen för Axjalla – vårt initiativ för strategisk 
förnyelse – har över 1 300 medarbetare under de 
senaste två åren gått någon av våra utbildningar inom 
data- och kundinsiktsdriven affärsutveckling, och vi 
fortsätter att investera i våra medarbetare. Parallellt 
med vårt fokus på förbättrade kundupplevelser i våra 
digitala kanaler måste vi samtidigt vara på tå i det 
fysiska kundmötet. De flesta av våra verksamheter har 
sina rötter i den fysiska världen och har i mötet mellan 
människor en möjlighet att skapa upplevelser, värde 
och lojalitet.

Vi fortsätter att investera i utveckling och automa-
tisering av lager och logistik. Det tydligaste uttrycket 
är Axfood, som under året beslutade om en storinves-
tering i ett nytt logistikcenter i Bålsta, som kommer att 
bli ett av Europas mest högautomatiserade lager för 
både fysisk handel och e-handel. Kritiska frågor som 
kundnytta, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan 
kräver att vi effektiviserar leveranserna i hela kedjan, 
och inte minst den sista milen till kund.

Vi fortsätter att bygga vår affär långsiktigt stark, 
på ett sätt som förenar affärs- och samhällsnytta. Axel 
Johnson är en företagsgrupp med en ägarfamilj som 
konsekvent betonar företagens ansvar och kraft att 
förändra samhället i en positiv riktning, och jag vet att 
den övertygelsen utgör ett kitt för väldigt många av 
oss som arbetar i verksamheterna. Att engagera sig i 
vår tids stora frågor som klimat och integration, är inte 
bara ett sätt att ta samhällsansvar. Det är också ett 
sätt att säkra den långsiktiga hållbarheten i vår affär. 

Under 2020 fortsätter vi att entusiastiskt och 
otåligt utveckla våra verksamheter – men vi gör det 
förankrade i gemensamma värderingar och i en stolt-
het över att tillsammans bygga företag med ett riktigt 
långsiktigt perspektiv. Företag som både medarbetare, 
kunder och ägare kan vara stolta över. 

Vd-ord fortsättning

”Att engagera sig i vår 
tids stora frågor som 
klimat och integration, 
är inte bara ett sätt att 
ta samhällsansvar. Det 
är också ett sätt att 
säkra den långsiktiga 
hållbarheten i vår 
affär.”
MIA BRUNELL LIVFORS, VD
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AXEL JOHNSONS 
HÅLLBARA 

AFFÄRSSTRATEGI

A
ffärsstrategin omfattar både 
finansiell styrning, förnyelse och 
hållbarhet, och beskriver hur vi ska 
nå våra övergripande mål för till-
växt, lönsamhet och värdeskapan-
de i koncernen. Affärsstrategin är 

ett verktyg för planering och rapportering där vi 
kan följa och mäta bolagens utveckling på både 
kort och lång sikt liksom på bred front. 

Genom strategin följer vi bolagens utveckling 
inom sex affärskritiska målområden: 

• värdefullt kunderbjudande
•  resurseffektiv, miljövänlig och kvalitativ 

verksamhet
• förnyelse
• digital transformation
• hållbar och effektiv produktion
•  värdebaserat medarbetarskap och ledar-

skap. 

ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE
Vår utgångspunkt är familjeföretagets vär-
deringar med hållbart företagande som led-
stjärna. Vi vet att hållbart företagande bidrar 
till en hållbar affärs- och samhällsutveckling. 
Strategin skapar förutsättningar för oss att nå 
våra finansiella mål, men ska också bidra till att 
uppfylla vår vision:

Vi ska ha en ledande position på våra marknader 
och våra företag ska driva och leda utvecklingen 

inom sina branscher. Genom våra verksamheter 
vill vi vara en positiv förändringskraft i det sam-
hälle vi är en del av. 

Under respektive målområde finns ett antal 
nedbrutna mål, som exempelvis handlar om att 
vi ska minska vår klimatpåverkan, öka andelen 
cirkulära processer, integrera digitalisering i 
verksamheten och ha branschens nöjdaste med-
arbetare och kunder. 

Ett antal koncerngemensamma mål behand-
lar förnyelse, mångfald och miljövänlig verksam-
het. År 2018 tog Axel Johnson fram ett koncern-
gemensamt klimatmål, som innebär att bolagen 
ska vara klimatneutrala till år 2030. Läs mer om 
detta på sidan 27. 

Vårt mål om 50 procents förnyelse innebär 
att om tio år kommer minst 50 procent av Axel 
Johnson bestå av verksamheter vi inte ägnar oss 
åt i dag. Även detta mål mäts och följs upp i en 
särskild ordning. Läs mer om vårt förnyelsear-
bete på sidorna 18–21.

Ska vi lyckas förnya oss behöver vi också sä-
kerställa att vi rekryterar och utvecklar medar-
betare utifrån 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 pro-
cent av ledarna ska ha internationell bakgrund. 
Läs mer om detta på sidorna 30–31. 

Genom förnyelse och utveckling vill vi uppnå 
lönsam, långsiktig och hållbar tillväxt i 
våra bolag. Detta säkerställer vi genom vår 
hållbara affärsstrategi. 

S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

DIGITAL  

TRANSFORMATION
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HÅLLBAR OCH  
EFFEKTIV  

PRODUKTION
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MILJÖVÄNLIG OCH  

KVALITATIV  
VERKSAMHET

VÄRDEBASERAT  

MEDARBETARSKAP OCH  

LEDARSKAP
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S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

Hälften nytt om tio år

10/50

Å
r 2015 satte vi ett mål för förnyelsen 
av Axel Johnson. Målformuleringen 
10/50 betyder att om tio år ska hälf-
ten av det vi gör vara saker vi inte 
gör i dag. Och under 2019 fortsatte vi 

att röra oss i den höga takt som krävs för att nå 
målet. 31 av de 50 procents förnyelse som vi sik-
tade mot under tioårsperioden är nu uppnått.

VÅR SYN PÅ FÖRNYELSEN ÄR TREDELAD:
•  Förnyelse sker varje dag, i våra verksamheter, 

av våra medarbetare, i besluten vi tar när vi 
väljer att göra något annorlunda och bättre. 
Det är själva grunden.

•  Den andra delen är den affärsutveckling 
som sker i och kring bolagen, som när vi till 
exempel introducerar nya varumärken och 
produktkategorier eller går in på nya markna-
der. Här skapas den organiska tillväxten i våra 
bolag. 

•  Det tredje elementet är förvärv av nya verk-
samheter, som kan göras i bolagen eller direkt 
under Axel Johnson.

Under 2019 fortsatte produktutvecklingen 
inom Axfoods egna märkesvaror, som Garant 
och barnmatsmärket Minstingen, och KICKS 
fortsatte satsningen på egna varumärken med 
hårvårdsmärket Budgie och hudvårdsserien 
Skin Treat. Tillväxten i e-handel fortsatte. 
Exempelvis ökade Åhléns e-handel med över 60 
procent och försäljningen i Axfoods e-handlar 
– Hemköp, Willys, Mat.se och Apohem – ökade 
med 35 procent. 

Året var intensivt även på förvärvssidan, 
både hos Axel Johnson och i bolagen (se s. 20). 

Axplock:
 UTVECKLING 

OCH EXPANSION

N YA  E TA B L E R I N G A R

DUSTINS ONLINELANSERING 
I NEDERLÄNDERNA
2018 gick Dustin in i Nederländerna 
genom förvärvet av Vincere Group. I 
oktober 2019 lanserades onlineplatt-
formen dustin.com för företagskunder, 
med huvudfokus på små och medel-
stora företag, och dustinhome.nl för 
privatpersoner. Det betyder att Dustin 
nu kan erbjuda nederländska kunder 
både produkter, tjänster och lösningar. 

AUTOMATISERING FÖR 
TILLVÄXT
För flera av våra bolag är automati-
sering ett centralt tema. Under året 
har Axfood beslutat om etablering 
av ett nytt högautomatiserat lager på 
100 000 kvadratmeter i Bålsta, norr 
om Stockholm. Investeringen på 240 
miljoner euro över fyra år är en av de 
största i Axel Johnsons historia.

När anläggningen är 
i full drift 2023 kommer 
den att serva både fysiska 
butiker och e-handelskun-
der och på så sätt möjliggö-
ra framtida tillväxt oavsett 
var den sker. Den nya 
anläggningen kommer att 
ersätta sex olika anläggning-
ar som står för 60 procent 
av Axfoods volymer, och 
kommer därtill ge utrymme 
för framtida tillväxt.

N YA  E TA B L E R I N G A R

STC: Från 46 till 84  
träningsanläggningar
Novaxägda STC är ett av Sveriges ledande friskvårdsfö-
retag med träningsanläggningar från Ystad i söder till 
Åre i norr. STC:s klubbar varierar från små obemannade 
expressklubbar till fullserviceklubbar med gruppträning, 
PT och kids club. Under 2019 har förnyelsetakten 
varit rekordhög – STC har gått in i nya regioner och 
expanderat från 46 till 84 anläggningar. STC har också 
påbörjat utrullningen av flera egna grupptränings-
koncept, och lanserat en ny egenutvecklad digital 
plattform på webb och app för sömlös onlineinterak-
tion med medlemmarna. Den hjälper medlemmarna 
med kortköp, passbokning och supportärenden och 
möjliggör individanpassad coachning och aktivering av 
passiva medlemmar, genom gamification. 

N YA  K O N C E P T

BEAUTY BARGAIN
Under året lanserades Beauty Bargain 
som är ett nytt skönhetskoncept på den 
svenska marknaden som erbjuder skön-
het och välbefinnande i en inspirerande 
och lustfylld miljö till ”bargain”-priser. 
Beauty Bargain finns i butik på Frölunda 
Torg, Väla Centrum och Umeå och har 
under hösten lanserat en egen e-han-
delsplattform. Konceptet har tagits emot  
positivt av kunderna och under nästa år 
fortsätter expansionen.

För fem år sedan fanns bara 
två e-handlar i hela Axel 
Johnson och e-handelns 
andel av försäljningen låg 
nära noll. I dag finns det ett 
tjugotal e-handelserbjudanden 
i våra bolag, och e-handelns 
sammanlagda andel av försälj-
ningen i våra bolag uppgår till  
25 PROCENT.

Tillväxt  
i e-handel

10/50

E G N A  M Ä R K E S VA R O R : 
290 NYA ARTIKLAR  
FRÅN AXFOOD
Axfoods egna märkesvaror stod 2019 
för mer än 31 procent av den totala 
försäljningen och är en betydande del av 
bolagets framgångar. Bara under 2019 
lanserades 290 nya artiklar under någon 
av de egna varumärkena – det är nära 
sex nya produkter i veckan, varje vecka, 
året om. 

10/50-målet

2024 50  % 50  %

2019 31 % 69  %

2018 20 % 80  %

2017 16 % 84  %

 Nytt     Gammalt
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S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

För att lyckas driva det höga förändringstempo som Axel 
Johnsons 10/50-mål förutsätter, krävs utveckling av både 
kompetenser och arbetssätt i bolagen. Under paraplyet 
Axjalla samlar Axel Johnson ett antal centrala koncernge-
mensamma initiativ som alla syftar till att göra beslutsfat-
tandet i bolagen mer kundinsiktsdrivet. 

AXINSIGHT är vårt koncerngemensamma arbete för att stär-
ka vår förmåga att bli än mer kundinsikts- och datadrivna. 
Under de senaste två åren har Axinsight erbjudit utbild-
ningar inom data analytics som mer än 1 300 medarbetare 
har deltagit i för att brett höja kompetensen inom gruppen. 
Bolagen har under de senaste två åren genomfört 40-talet 
experiment, tio av dessa har skalats och uppnår därmed 
kund- och affärsnytta. De flesta pågår och utvecklas fortfa-
rande. Experimenten har skett inom en rad olika områden, 
som exempelvis marknadsföring, sortiment, effektivare 
säljverktyg och bemanningsplanering – två exempel finns här 
till höger. 

AXPAY är ett initiativ för att tillsammans inom gruppen 
erbjuda moderna betallösningar i syfte att skapa bättre och 
enklare köpupplevelser för våra kunder.

AXSHIP är vårt gemensamma initiativ för smarta, miljö- och 
kostnadseffektiva transporter, även här genom ett mer data-
baserat beslutsfattande.

INVESTERINGAR
2019 är det mest investeringsintensiva året i Axel Johnsons historia. Totalt 
gjordes 33 investeringar till ett sammantaget värde om 3,3 miljarder kronor, 
varav 24 var investeringar i nya bolag.  Genom en stark finansiell ställning 
och ett gott kassaflöde finns goda möjligheter till att fortsätta att använda 
förvärv som ett strategiskt verktyg för förnyelse.  

Under året gjorde Novax nyin-
vesteringar i ett antal tillväxt-
bolag, däribland det digitala 
träningsmedlemskapet Bruce, 
försäkringstjänsten Hedvig, och 
Leeroy, som erbjuder en tjänst 
för digitalisering av restaurang-
er och arbetar nära Martin & 
Servera. Novax deltog även i 
investeringsrundor i de befint-
liga innehaven Matsmart och 
Winnow, som är en tjänst som 
genom AI hjälper restauranger 
att minska sitt matsvinn. 

Därutöver investerade Axel 
Johnson direkt i två bolag inom 
solenergi som samlades i det ny-
skapade affärsområdet AxSol.

HEDVIG är den ledande digitala försäkringstjänsten i Sverige. Genom att ta bort 
onödigt krångel och allt som generationer av konsumenter har ogillat med försäk-

ring lyckas Hedvig förändra försäkringsupplevelsen från 
tråkig och icke-transparent till något schysst, enkelt och 
användarvänligt. Hedvig lanserade sin tjänst i maj 2018 
och försäkrar i dagsläget mer än 20 000 personer, med 
ett totalt försäkringsvärde på över 21 miljarder SEK.

Axel Johnson International 
fortsätter att vara det i särklass 
mest förvärvsintensiva bolaget 
inom Axel Johnson, och under 
2019 genomfördes 14 förvärv. En 
milstolpe är investeringen i OCS, 
som är Axel Johnson Internatio-
nals första steg in på marknaden 
för industriell automation. 

Dustin förvärvade under 
året tre bolag i Norge, Finland 
och Nederländerna, samtliga 
med fokus på onlinebaserade 
it-tjänster. Förvärven är en del 
av Dustins strategi att fortsätta 
komplettera sin produktför-
säljning med ett standardiserat 
tjänsteutbud online. 

I december fullbordades årets 
enskilt största affär när Axel 
Johnson förvärvade famil-
jen Oldmarks 30-procentiga 
ägande i Martin & Servera, som 
därigenom blev helägt. Martin 
& Servera skapades 2012 genom 
att Axel Johnson och familjen 
Oldmark förde samman Servera 
och Martin Olsson till Sveriges 
ledande restauranggrossist.

Axel Johnson ökade under 
året sitt ägande i börsnote-
rade Dustin från 25,9 till 29,8 
procent. Axel Johnson gick in 
som ägare i Dustin 2015, och 
har sedan dess successivt ökat 
ägandet till nuvarande nivå.

investeringar 
där vi blev ägare 
i nya bolag

AUTOMATISERADE  
INKÖP HOS DUSTIN

Dustins så kallade APC-projekt syftade 
till att genom automatisering förbättra 
hanteringen av den kritiska inköps- 
och lagerhållningsavvägningen: att 
säkerställa att rätt produkter finns till-
gängliga för kunderna vid rätt tillfälle, 
samtidigt som man minskar lagerkost-
naden och sänker inköpspriset.

Dustin lyckades genom projektet 
automatisera inköpet av 50 procent 
av sina lagerhållna produkter, vilket 
har lett till en förbättrad tillgänglighet 
av relevanta produkter, och därige-
nom sänkta lagerkostnader. Genom 
optimerad lagerhållning behöver man 
i dag mer sällan lägga beställningar i 
sista minuten, vilket skapar besparing-
ar. Automatiseringen har också skapat 
bättre underlag och frigjort tid för inkö-
parna – tid som de nu kan lägga på de 
produkter, moment och förhandlingar 
där de kan skapa störst värden.

AXFOOD: KUNDEN I CENTRUM 

AKCA – Axfoods kundcentriska arbets-
sätt – är ett analysstöd som bygger på 
AI och avancerad analys av försälj-
nings- och kunddata för att analysera 
sortimentsförändringar och kampanjer. 
En viktig del är de olika kundsegment 
som möjliggör spetsiga analyser av 
Axfoods kunder utifrån hur de handlar. 

Över 150 personer inom Axfood har 
tillgång till analyserna och kan genom 
användarvänliga dashboardar analysera 
kundbeteenden vid sortimenthändel-
ser, som lanseringar och borttag av 
produkter, och bättre förstå samband 
mellan olika produkter. Inom kampanj-
analys kan de genom AKCA analysera 
hur enskilda erbjudanden bidrar till 
kundbeteenden som till exempel 
bunkring eller extra butiksbesök. AKCA 
innebär ett stort steg mot mer data-
drivna sortiment- och kampanjbeslut 
på Axfood och har skapat stora värden 
under 2019.

Axjalla

1 32

INVESTERINGAR  
I TIDIGA SKEDEN

ÖKAT ÄGANDE I 
BEFINTLIGA BOLAG

FÖRVÄRV GJORDA  
AV KONCERNBOLAGEN

3,3 MILJARDER
i investerat belopp 

24

10/50 10/50
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MOT ETT NYTT 
SOLSYSTEM
För tio år sedan var solenergi ett marginalfenomen 
i jämförelse med de dominerande energislagen. 
Visserligen omtalat, uppskattat och politiskt gynnat 
– men fortfarande utan att ses som ekonomiskt 
bärkraftigt. I dag är bilden en helt annan.

S
 
 
EDAN 2010 har sol vuxit snabbare 
än något annat energislag. De 
ramar som sätts av de globala kli-
matmålen har haft betydelse. Men 

långt viktigare är att de ekonomiska förutsätt-
ningarna för sol har förändrats i grunden, till att 
i dag vara ett konkurrenskraftigt alternativ för 
både företag och hushåll.

Under 2019 tog Axel Johnson sina första steg 
in på solenergimarknaden. Stina Andersson, 
COO på Axel Johnson, har drivit arbetet med 
solinvesteringarna:

”Vi tror verkligen på området och på att vår 
långsiktighet gör oss till en ovanligt bra äga-
re just inom sol. Det finns ett mycket tydligt 
strukturellt argument: sjunkande kostnader för 
solenergi och ett behov av att möta den växande 
energikonsumtionen med fossilfria energikällor 
kommer att skapa tillväxt över tid. Sol växer 
redan snabbare än något annat energislag och 
på sikt tror vi att tillväxtkurvan kommer att bli 
ännu brantare. Exakt hur den tillväxten kommer 

S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E
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att se ut vet ingen. Det finns såklart osäkerhet, till 
exempel om framtida reglering och teknikutveck-
ling, men just den sortens osäkerhet är vi ovanligt 
bra på att hantera, med vår långsiktighet. Vi ser 
på solenergi som en möjlig betydande del av ett 
framtida Axel Johnson och är mycket mer intres-
serade av det tio- eller tjugoåriga perspektivet än 
det ett- eller tvååriga.”

Axel Johnson har – bland annat på grund av 
just den osäkerheten och svårigheten att iden-
tifiera ”vinnare” bland olika tekniska lösning-
ar – valt att inte i första hand titta på smalare 
teknikbolag med oprövade affärsmodeller, utan 
på företag med en bevisad förmåga att omsätta 
sina idéer i intäkter och tillväxt.

”Vi letar efter en bred exponering mot de 
bästa bolagen, i ett första steg med bas i Norden, 
men gärna också med ambitioner som sträcker 
sig åtminstone ut till den europeiska marknaden”, 
säger Stina Andersson.

DEN FÖRSTA INVESTERINGEN, i Eneo, gjordes i 
juli. Eneo är ett svenskt bolag som erbjuder 
företagskunder en modell för att köpa solenergi 
till ett fast pris, under en bestämd tidsperiod, 
genom ett så kallat PPA-avtal (Power Purchas-
ing Agreement). Eneo är sedan ansvarigt för att 
projektera, bygga och driva anläggningen under 
avtalstiden.

I november följdes det upp med en investering 
i Otovo, ett Oslobaserat företag som byggt en 
digital marknadsplats riktad mot konsument-
marknaden där privatpersoner kan upphandla 
solenergilösningar för småhus. Det är en ”tvåsi-
dig” marknadsplats, där privatpersonerna finns 
på ena sidan och solpanelsmontörerna på den 
andra. De montörer som är anslutna till Otovos 
plattform matar in prisuppgifter på ett 50-tal 
parametrar, som material och arbetskostnad.

NÄR KONSUMENTEN SEDAN knappar in sin bostads-
adress så skapas – baserat på fastighetsinforma-
tion och på montörernas prislistor – automatiskt 
prisförslag från olika montörer och hushållet 
erbjuds sedan bästa pris för just sitt projekt. 

Adderad global 
kapacitet per energislag 
2009–2019
(GIGAWATT)
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Sol är det energislag som ökat mest 
globalt 2009–2019.

Kostnaden för att producera en MWH 
med solenergi har minskat med 81 %

Plattformen ger konsumenten ett konkurrens-
kraftigt pris och sänker den upplevda risken och 
osäkerheten, samtidigt som montörsbolagens 
offertprocess effektiviseras. Under 2019 växte 
Otovo med 100 procent till en omsättning på 
omkring 200 mkr.

MINSKADE SUBVENTIONER – MOGNANDE 
 MARKNADER
Under 2010-talet har alltså solenergin tagit fart, 
och förklaringen till den ökade konkurrenskraf-
ten är helt enkelt ett starkare ekonomiskt case: 
kostnaden för att producera en given energi-
mängd genom sol har från 2009 till 2019 minskat 
med 81 procent. Motsvarande siffra för vind är 46 
procent. 

Kostnadseffektiviteten har drivits av lägre 
kostnader för paneler, men också av en ökad kon-
kurrens och professionalism i hela kedjan – en ut-
veckling som är självförstärkande: när volymerna 
ökar så ökar specialisering och effektivitet inom 
alltifrån logistik till montering och underhåll.

Samtidigt har de samlade subventionerna 
minskat. En illustration av skiftet från stödbero-
ende till en fungerande marknad är utvecklingen 
av investeringar i forskning och utveckling, där 
offentliga aktörer länge var totalt dominerande, 
men där den privata sidan nu står för en växande 
andel.

ATT MARKNADEN HAR VUXIT sedan subventionerna 
minskat kan verka som en paradox, men enligt 
Eneos vd Harald Överholm finns det ett samband 
mellan minskade stöd och växande marknad:

”Solenergimarknaden i Europa var länge 
totalt styrd av politiska incitament. Det gjorde 
att bolagen försökte optimera sin verksamhet ut-
ifrån stödsystem, i stället för att fokusera på kun-
der och på effektivitet. Nu har vi en riktig mark-
nad. Även om det fortfarande finns subventioner 
så är det rabatter eller avdrag som är kopplade 
till en riktig marknad och ett riktigt marknads-
pris. Och då får vi också företag som i första hand 
pratar med kunder, inte med myndigheter, och 
som lägger sin energi på entreprenörskap.”

S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

24  AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2019 AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2019  25



På frågan om det också finns en mer principiell 
drivkraft för företags val att investera i solenergi 
svarar han att den finns, men inte är avgörande: 

”Det är helt avgörande att vi har ett case som 
går ihop. Men visst kan det också finnas ett inslag 
av viljeyttring hos företagsledningar, och hos 
individer. Allt fler företag är angelägna om att 
visa att de vill bidra till att lyfta bort CO2-utsläpp 
genom att konkret bidra med produktion av ny 
förnyelsebar energi. Det skapar öppningar för 
oss, och kan göra att vi kommer in på ledningsni-
vå hos stora kunder, där vi annars inte skulle göra 
det. Men igen – om vi inte också lyckas visa på ett 
bra case så blir det ingen affär.”

OTOVOS VD ANDREAS THORSHEIM har sin bakgrund 
i mediebranschen, på Schibsted. Där arbetade 
han bland annat med onlinemarknadsplatser som 
svenska Blocket och dess motsvarigheter på ett 
stort antal marknader. Marknadsplatsidén har 
han sedan tillsammans med sina grundarkolle-
gor transplanterat till solenergibranschen. När 
Otovo började bygga sin plattform på den norska 
marknaden fanns det egentligen ingen marknad 
att tala om:

”När vi lanserade plattformen 2016 så fanns 
det något hundratal hushåll med solceller i hela 
Norge. Vi brukade – bara halvt på skämt – säga 
att våra kunder från början tillhörde två katego-
rier: antingen var de energiexperter från oljesek-

torn, eller anställda i miljöorganisationer.”
Nu har Otovo sedan länge kommit in i mer av 

en demografisk mittfåra och har sedan starten 
försett tusentals hushåll med solceller. Och 
Andreas Thorsheim kommenterar de värderings-
mässiga drivkrafterna på samma sätt som Harald 
Överholm på Eneo:

”Visst kan enskilda köpbeslut påverkas av en 
’hållbarhetsfaktor’, men att bygga en stor och 
växande affär kan bara göras om du levererar 
en bra produkt till ett bra pris. Det gäller ännu 
tydligare utanför Skandinavien, på marknader 
där klimatfrågan inte nödvändigtvis står lika högt 
på agendan hos allmänheten.”

Otovo har utifrån sin norska bas expanderat 
till Sverige, Frankrike och Spanien. ”Man kan säga 
att vår norska hemmamarknad är det yttersta 
stresstestet för vår affärsmodell. Kan vi lyckas i 
Norge så har vi alla förutsättningar på marknader 
med långt fler soltimmar och utan tungt snöfall 
delar av året. Vi ser stora möjligheter till tillväxt 
på flera marknader i Sydeuropa.”

Under 2019 har även Eneo påbörjat sin 
expansion utanför Sverige, genom ett avtal med 
storkunden Toyota om att installera solceller på 
Toyotas anläggningar i fem länder.

FÖR AXEL JOHNSON ÄR investeringarna i Otovo och 
Eneo under 2019 bara början. Siktet är inställt på 
att som en aktiv ägare bidra till bolagens tillväxt 
och europeiska expansion, och därtill överväga 
ytterligare investeringar inom området. Förutom 
de starka långsiktiga tillväxtutsikterna har in-
vesteringar i solenergibolag också en värderings-
mässig passform för Axel Johnson:

”För att klara klimatmålen måste en rad 
förändringar till, men ska man lyfta en av dessa så 
är övergången till fossilfri energiproduktion den 
viktigaste. För ett bolag som Axel Johnson, som 
länge betonat företags ansvar att ha en positiv 
påverkan på samhället, är det såklart fantastiskt 
roligt att vara med och bygga bolag som bidrar till 
den omställningen”, säger Stina Andersson. 

S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

Fotnot: Under första kvartalet 2020 investerade Axel Johnson i 
ytterligare två företag inom området: Svea Solar och Solkompaniet.
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Bolagen inom Axel Johnson 
strävar efter att använda 
resurser effektivt, och på 

ett sätt som minskar påverkan på 
miljön. Prioriterade områden är 
att minska energiförbrukningen i 
butiker, på kontor och lager samt 
att minska utsläppen från våra 
transporter. Avseende transporter 
minskar vi miljöbelastningen ge-
nom effektivisering i form av bland 
annat förbättrad ruttplanering 
och fyllnadsgrad, samt genom en 
gradvis övergång till en mer diver-

RESURSEFFEKTIV, MILJÖVÄNLIG 
OCH KVALITATIV VERKSAMHET

sifierad och grönare fordonsflotta. 
Bland annat investerade Martin & 
Servera i ett 20-tal biogasbilar un-
der 2019, ett antal som väntas mer 
än fördubblas under 2020.

KONCERNGEMENSAMT KLIMATMÅL 
Under 2018 tog Axel Johnson fram 
ett koncerngemensamt klimatmål. 
Axel Johnson använder sig av det 
så kallade GHG-protokollet för att 
förstå, kvantifiera och redovisa ut-
släppen av växthusgaser. GHG-pro-
tokollet 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 
ingående och utgående transporter.

Ett annat område, som ligger 
utanför vår CO2-mätning, men där 
våra bolag har genomslag, är att 
genom information och nudging (se 
Mat.se på sidan 28) gentemot våra 
kunder skapa ett växelspel som 
möjliggör för dem att fatta medvet-
na konsumtionsbeslut.

KLIMATMÅL

UTSLÄPP PER MKR OMSÄTTNING OCH BOLAG 2017–2019 

OCH MÅL 2020 (KG CO2E/MSEK)

Axel Johsons långsiktiga mål är att vara klimatneutrala till år 2030. Som en 
del i att nå detta arbetar vi för att minska de totala klimatutsläppen inom 
koncernen med 25 % till år 2020 (basår 2016 och i relation till omsättning).
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Oxfilé 
URSPRUNG SVERIGE 

Sillfilé 
URSPRUNG SVERIGE 

Kycklingfilé 
URSPRUNG SVERIGE 

Räkor 
URSPRUNG GRÖNLAND 

Ris

Fikon Äpple

Ost
25–30 % FETTHALT Kaviar

Potatis

CO2e/kg 

CO2e/kg 

CO2e/kg 

CO2e/kg 

CO2e/kg 

CO2e/kg CO2e/kg 

CO2e/kg CO2e/kg 

CO2e/kg 

3 000 analyserade matvaror 
UNDER 2019 GENOMFÖRDE Mat.se den största 
klimatmärkningen av livsmedel som någonsin 
gjorts, då cirka 3 000 produkter analyserats och 
märkts med egna klimattal. Genom märkningen 
vill Mat.se visa hur mycket du som konsument 

kan minska din klimatpåverkan genom dina livs-
medelsinköp. Den unika klimatdatabasen, som 
finansierats av Mat.se med stöd av Axfoundation 
och Axel Johnson, har tagits fram i samarbete 
med forskningsinstitutet Rise.

28

0,6

2,6

11

3

10 0,25

5,3 1,5

0,1

ENHETEN CO2e/KG VISAR VAD ETT KILO AV DET VALDA LIVSMEDLET MOTSVARAR I KOLDIOXIDUTSLÄPP. 

GODA CIRKLAR
Ett centralt område för hållbarhetsarbetet är ökad cirkularitet. Det kan innebära att 

hitta sätt att förlänga produkters livstid och användning,  att designa produkter på ett 
sätt som gör att en större del av materialet kan återvinnas eller att minska svinn. Den 
gemensamma nämnaren är att cirkulära initiativ bidrar till att så lite nya råmaterial 
som möjligt måste tillföras produktionen. Här följer tre exempel från våra bolag som 

leder till ökad cirkularitet och förlängd produktlivstid.

IT-PRODUKTER FÅR ETT NYTT LIV
Dustin har, genom sin återtagstjänst ”take-back as a service”, 
under det senaste verksamhetsåret tagit tillbaka 83 540 använda 
it- produkter, i huvudsak bärbara datorer, från sina kunder. Av de 
återtagna produkterna har cirka 90 procent kunnat återanvändas och 
säljas till exempelvis skolor och organisationer. Klimatbesparingarna 
från de återtagna produkterna är större än hela Dustins sammanlag-
da klimatpåverkan från transporter och affärsresor.

ÅHLÉNS STÖDER STADS-
MISSIONEN – TILLSAMMANS 
MED KUNDERNA
I samtliga Åhlénsvaruhus finns möjlighet 
för kunderna att lämna in allt från porslin 
och heminredning till kläder och skor, till 
förmån för Sveriges Stadsmissioner. På 
Stadsmissionernas sorteringsanläggningar 
sorterar man ut det som behövs i de soci-
ala verksamheterna, till barn, vuxna och 
äldre i ekonomisk utsatthet. 

Därefter går sådant som går att sälja till 
Stadsmissionens secondhandbutiker. Det 
som inte kan säljas återanvänds i syateljéer 
och ”remakeverksamheter”. Överskottet 
från butikerna går till Sveriges Stadsmissi-
oners arbete med verksamheter som stöd 
för människor i hemlöshet, skyddat boende 
för kvinnor, boende för utsatta ungdomar, 
verksamhet för EU-migranter eller en 
matkasse till en familj som inte har pengar 
över vid slutet av månaden. 

Samarbetet med Stadsmissionen 
omfattar också varor från Åhléns egna 
verksamheter som av någon an-
ledning inte går att sälja – till 
exempel varor från provkol-
lektioner. På så sätt stöder 
Åhléns en samhällsviktig 
verksamhet, samtidigt som 
man ser till att inga varor 
slängs i onödan.

PARTNERSKAP MED KARMA 
RÄDDAR MAT
Minskat matsvinn fortsätter att vara en av 
Martin & Serveras absolut högst prioriterade 
frågor. Karmaappen gör det lätt för restau-
ranger och kaféer att minska matsvinnet 
genom att sälja den mat som blivit över 
till konsumenter till rabatterat pris, och 
appen används av mer än 1 000 svenska 
restauranger.

Nu har Martin & Servera tillsammans 
med Karma tagit nästa steg och gjort det 
möjligt för Martin & Serveras kunder att, via 
Karmaappen, rädda färskvaror från Martin 
& Serveras alla lager. Karmasamarbetet 
är ett viktigt verktyg för att nå målet om 
halverat matsvinn till 2025.
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• Högst medarbetarnöjdhet 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/män

Axel Johnson  5 2 71/29

Axel Johnson International 5 1 83/17

Axfood 3 4 43/57

Dustin 3 4 43/57

KICKS  4 3 57/43

Novax 2 4 33/67

Martin & Servera 4 1 80/20

Åhléns  3 3 50/50

Totalt  29 22 57/43

Könsfördelning i Axel Johnson-koncernen 2017 2018 2019

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Totalt 58 % 42 % 58 % 42 % 58 % 42 %

Ledande befattning 46 % 54 % 49 % 51 % 49 % 51 %

Internationell bakgrund i Axel Johnson-koncernen 2017 2018 2019

Internationell Svensk Internationell Svensk Internationell Svensk

Totalt   22 %   78 % 24 % 76 % 25 % 75 %

Ledande befattning   11 %   89 % 13 % 87 % 14 % 86 %

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 bak-
grund definierar SCB som en medarbetare som antingen är född utomlands eller har föräldrar som båda är födda utomlands.

MÅL FÖR MEDARBETARE 

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

DE BÄSTA MEDARBETARNA 
OCH LEDARNA

S
amtidigt som vi satte förnyelsemå-
let 10/50 höjde vi våra ambitioner 
även för mångfalden inom Axel 
Johnson. År 2014 satte vi målet 
att 20 procent av våra ledare till 

år 2020 skulle ha utländsk bakgrund och att 
vi skulle ha jämn könsfördelning på ledande 
nivåer.

Utgångspunkten är enkel: jämställdhet och 
mångfald är affärsfrågor som handlar om våra 
företags förmåga att tillvarata och utveckla 
talang. Vi vill ha ledare och medarbetare som 
speglar våra kunder och vårt samhälle. Det 
är den absolut viktigaste drivkraften för vårt 
arbete. Det är en förtroendefråga mot medar-
betare – såväl nuvarande som framtida – att vi 
som företag rekryterar och befordrar på sakli-
ga grunder. Dessutom är vi övertygade om att 
inkludering är en avgörande framtidsfråga för 
Sverige, och att varje långsiktig samhällsaktör 
har ett ansvar för att påverka i positiv riktning. 
När det gäller könsbalansen var en knapp 
tredjedel av ledarna inom koncernen år 2014 
kvinnor. Vid slutet av 2019 noterar vi en jämn 
könsfördelning på ledande positioner, något 
som vi har hållit i flera år. 

PÅ MÅNGFALDSOMRÅDET har vi sedan 2014 rört 
oss från sex procent till 14 procent ledare med 
utländsk bakgrund. Det är mer än en fördubb-

ling, men fortfarande en otillräcklig takt för 
att nå vårt mål.

För att åstadkomma förändring i riktning 
mot våra mål har Axel Johnsons bolag genom-
fört en uppsjö av olika åtgärder, såsom att 
anonymisera delar av rekryteringsprocessen, 
utbilda rekryterande chefer och genomföra 
riktade mentorprogram. En lärdom är att det 
inte finns något enskild ”patentlösning”. Man 
måste göra många olika saker, och man måste 
framför allt vara långsiktig. 

VÅR SYSTERORGANISATION Axfoundation driver 
inom ramen för sitt initiativ ÖppnaDörren ett 
antal program där nya och etablerade svensk-
ar möts, och där 16 procent av mötena har 
lett till anställning. Över 50 000 personer har 
mötts sedan starten, och bland annat Åhléns, 
Martin & Servera och Axfood har varit aktiva 
som dörröppnare och möjliggjort för medar-
betare att träffa nya svenskar.

Inom Axel Johnson har vi två viktiga part-
nerskap som syftar till att driva förändring 
såväl inom våra bolag som på samhällsnivå. 
Vi är delägare i Mitt Liv, ett socialt företag 
som bland annat driver mentorprogram för 
utlandsfödda akademiker, och vi är huvud-
partner till The Global Village, som står bakom 
Järvaveckan, Sveriges viktigaste mötesplats 
för frågor om inkludering. 

Långsiktigt arbete ger resultat, men snabbare
förändring krävs för att nå våra mångfaldsmål.

S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

Järvaveckan nådde 53 000 be-
sökare under 2019, en ökning 
från 30 000 året innan. Axel 
Johnson är huvudpartner till 
The Global Village och Järva-
veckan, och Axel Johnsons 
ordförande Caroline Berg är 
också styrelseordförande i The 
Global Village.

Varför behövs Järvaveckan?
– De så kallade utsatta 
områdena är en del av Sverige 
där fler än 500 000 svenskar 
bor. Ändå är kontakterna med 
majoritetssamhället så begrän-
sade, och avståndet så stort 
att man inte känner att man 

bor i samma land. Min tanke 
har hela tiden handlat om 
att minska avståndet mellan 
människor.  

Vad har ni uppnått hittills?
– På tre år har vi etablerat 
Järvaveckan som en av Sve-
riges viktigaste och snabbast 
växande mötesplatser. Vi har 
tagit fram rapporter som svart 
på vitt visar hur situationen 
ser ut i våra förorter, och där 
de boende kommer till tals, för 
att vi ska få ett bättre underlag 
för samhällsdebatten. Men 
vi har också skapat konkreta 
resultat: under Järvaveckan 

2019 fanns 2 000 jobb utlysta 
hos de närvarande företagen, 
1 500 personer sökte de 
utlysta platserna och mer än 
150 anställningar gjordes i 
slutändan. Det är förändring 
på riktigt, och jag hoppas att 
vi får se ännu fler företag som 
vill träffa möjliga medarbetare 
under Järva 2020. 

Hur kan företag bidra till ökad 
inkludering?
– Näringslivet är en viktig 
del av samhället, och ofta är 
de stora svenska företagen 
frånvarande och okända i de 
här områdena. Det begränsar 
vilka förebilder och möjligheter 
människor ser, och vilka val 
man gör – till exempel om man 
väljer att satsa på skolan och 
på att studera vidare eller inte. 
Ambitiösa unga människor 
som växer upp i Järva vet att 
man kan bli musiker, men 
kanske inte att man kan jobba 
på Spotify som utvecklare eller 
redaktör för spellistor. 

TRE FRÅGOR TILL Ahmed Abdirahman
INITIATIVTAGARE TILL JÄRVAVECKAN OCH GRUNDARE OCH VD FÖR STIFTELSEN THE GLOBAL VILLAGE
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AXFOUNDATION – vårt 
närmaste partnerskap

A
NTONIA AX:SON JOHNSON grundade Axfoundation 
1993 som en fristående, icke vinstdrivande verk-
samhet med syftet att arbeta konkret och praktiskt 
med hållbarhetsfrågor – med innovation och en tro 

på företagande som förändringskraft som utgångspunk-
ter. Verksamheten omfattar täta samarbeten med företag, 
forskare och civilsamhälle och spänner över fyra program-
områden:

• hållbar produktion och konsumtion
• cirkulär ekonomi
• framtidens mat
• inkluderande samhälle

Axfoundation är fristående i förhållande till Axel Johnson, 
men samarbetar med oss och våra bolag i en rad enskilda 
projekt. Några exempel från 2019:

I KINA, Bangladesh och Thailand får fabriksanställda hos 
leverantörer till bland annat Axfood, Martin & Servera, 
KICKS och Åhléns träning i rättigheter och skyldigheter, i 
samarbete med företaget QuizRR.

TILLSAMMANS MED Axel Johnson International och Filippa K 
har Axfoundation genomfört ett pilotprojekt för att fram-
ställa polyestertyg av uttjänta spännband. Spännbanden 
utgör en betydande avfallsström och består till 100 procent 
av polyester, en utmärkt resurs för modeindustrin. Nu 
utforskar Axfoundation möjligheten att skala upp projektet 
med fler partner inom industri, återvinning och mode.

AXEL JOHNSONS KOPPLING 
TILL DE GLOBALA 
UTVECKLINGSMÅLEN

Partnerskap

Vår ambition är att affärsnytta och samhällsnytta ska gå hand i hand i våra 
verksamheter och att vi ska bidra till en hållbar utveckling, såväl miljömässigt 
som socialt. Utifrån de globala utvecklingsmålen gör vi bedömningen att Axel 
Johnsons verksamheter främst bidrar till följande fem områden:

I tillägg till den dagliga verksam-
heten i våra bolag medverkar vi 
också i ett antal partnerskap som 
bidrar till vår och vår omvärlds 
hållbara utveckling:

THE GLOBAL VILLAGE 
 (JÄRVAVECKAN)
Politikerveckan Järva (Järvaveck-
an) är ett initiativ som startades 
år 2016 av Ahmed Abdirahman, 
grundaren av stiftelsen The Global 
Village. Järvaveckan skapades uti-
från en vision att minska avståndet 
mellan politiken och medborgarna 
och motverka utanförskap i de 
utsatta förorterna. Axel Johnson 
gick år 2018 in som huvudpartner 
till Järvaveckan och har förbundit 
sig till och med 2021. Under 2019 

lockade Järvaveckan 53 000 besö-
kare, från 30 000 föregående år.

BRILLIANT MINDS
Axel Johnson är partner till tech- 
och framtidskonferensen 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 bokförlaget Natur & Kultur, 
där vi skänkte Hédi Frieds bok 
Frågor jag fått om förintelsen till 
samtliga niondeklasser i Sverige. 

Dessutom fick samtliga klasslärare 
en handledning som ska vara ett 
stöd i arbetet med boken. 120 000 
böcker skänktes till skolorna för att 
kunna användas under flera år. 

Inför 2020 fortsätter vi att se till 
att boken och lärarhandledningen 
tillgängliggörs till alla Sveriges 
niondeklassare.

FORUM FÖR OMSTÄLLNING
Forum för Omställning (FfO) 
bildades 2018 för att bidra till att 
stärka Sveriges förutsättningar att 
genom kompetensväxling möta den 
omvandling som drivs av digitalise-
ring, automatisering och teknikut-
veckling. Axel Johnson är ett av de 
bolag som via FfO bidrar med bred 
dialog och konkreta förslag för en 

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 

TILLVÄXT

HÅLLBAR 
 KONSUMTION OCH 

PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGAR

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT 
PARTNERSKAP

framgångsrik strukturomvandling.

DIGITAL@IDAG
Axel Johnson medverkade, delvis 
genom Forum för Omställning (ovan), 
under 2019 till sjösättandet av en 
nationell dag som syftar till kunskaps-
spridning och diskussion om digitali-
seringens möjligheter, utmaningar och 
konsekvenser, med målet att hjälpa 
oss att forma bästa möjliga digitala 
samhälle. 

Aktiviteter skedde på ett tiotal 
orter i Sverige och på ett tiotal platser 
i Stockholm tillsammans med ett 
femtiotal partner från både näringsliv, 
offentlig sektor, fackföreningsrörelse 
och universitetsvärlden. I samtalen 
deltog företagare, entreprenörer, 
forskare och politiker. Axel Johnsons 
styrelseordförande Caroline Berg sitter 
i styrelsen för Forum för Omställning 
som är initiativtagare till Digital@Idag. 

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
Sedan 2010 är Axel Johnson partner-
företag till Handelshögskolan i Stock-
holm och dess Center for Retailing 
(CFR). Vid CFR bedrivs utbildning och 
forskning i nära samarbete med den 
svenska detaljhandeln. Centret ansva-
rar bland annat för Handelshögskolans 
treåriga kandidatprogram i retail ma-
nagement, där Axel Johnson deltar.

S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

Axfoundation bedriver 
produktutveckling av 

svenska baljväxter på gården 
Torsåker – bland annat en 
lupinfärs som under 2019 
testats mot kund i Urban 
Deli-produkter och under 
2020 ska vidareutvecklas 

kommersiellt av Novax.

Fotnot: För utförligare beskrivningar av våra 
verksamheters hållbarhetsarbete hänvisar vi 
till respektive bolags års- och hållbarhets-
redovisningar.
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TRENDER SOM 
PRÄGLAR VÅRA 
MARKNADER

Familjemåltidens tillbakagång och den färdiga matens 
frammarsch

SIFFROR FRÅN OLIKA VÄSTLÄNDER pekar alla i samma 
riktning: vi äter mer sällan tillsammans i hemmet och 
tiden vi lägger på matlagning minskar. I USA spende-
rade befolkningen redan 2015 mer på restaurangbesök 
än på livsmedel i butik, och även i andra västländer sker 
samma rörelse. I Sverige är restaurangernas andel en 
knapp tredjedel, men i storstäderna väsentligt högre. 

När vi försöker förstå förskjutningen till en ökad 
betalningsvilja för restaurangbesök och bekvämlighet 
så är det inte så att restauranger blivit billigare i för-
hållande till matvaror i butik. Det är istället tidens vär-
de som har ökat. Vi har – eller upplever oss i alla fall ha 
– mindre tid, och i takt med de disponibla inkomsterna 
har ökat, så har viljan vuxit att betala för bekvämlighet 
och sparad tid. 

Restaurangerna har alltså vunnit mark, men i 
spannet mellan en klassik matvarukorg i butik och en 
klassisk restaurangupplevelse finns ett brett spek-
trum av tjänster, där efterfrågan även kan mötas av 
dagligvaruhandeln. Där har det också under senare år 
skett en snabb utveckling av erbjudanden som konkur-
rerar med framför allt restaurangernas hämtmatser-
bjudanden. 

UNDER 2019 HAR AXFOOD lanserat en ny serie måltids-
lösningar och ett antal så kallade ”shop in shop” där 
aktörer som Axfoods Urban Deli och externa aktörer 
som dumpling-kedjan Beijing 8 och Sushi Daily erbjud-
er färdig mat. Garant har inom konceptet ”Middags-
tricket” utvecklat ett 20-tal egna färdigrätter med 
nyttig och hållbar mat, som finns i kyldiskarna hos 
Willys, Hemköp och Mat.se.

Bekvämlighet, och viljan att betala för den, 
är givetvis inte begränsad till måltider och 
mat. I kombination med en stark inkomstut-
veckling kommer det att finnas ett stort 
utrymme för tjänster som gör livet enklare 
och sparar tid.
Källor: Grocery Shop, SCB, USDA

Snittid 
måltid 

Frankrike 
1999–2019

 Restaurang     Dagligvaror

Restaurang vs 
dagligvarors andel av 
matmarknaden

1999

SVERIGE 69 %

59 %

48%

STOR- 
BRITANNIEN

USA

82
MIN.

30
MIN.

2019

Företag som verkar på breda 
konsumentmarknader har all 
anledning att följa makrotrender. 
Det gäller naturligtvis faktorer som 
tillväxt, demografi och hushållens 
inkomstutveckling, men också kulturella 
och värderingsmässiga faktorer som 
påverkar hur vi äter, handlar och lever. 
Dessa är några av sakerna vi såg under 
2019 och som får betydelse även framåt.

S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

Bekvämlighet1

31%

41%

52 %
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Prispress
Fler, yngre, urbanare, fattigare och rikare

Protein bortom kött

2
3

4

S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

Nya produkter tänjer på definitionen av vad kött är. Kan 
utvecklingen av nya veganska köttalternativ, och på sikt 
även av odlat kött, göra att konsumtionen av kött går 
upp, samtidigt som ätandet av djur minskar? 

DET GLOBALA KÖTTÄTANDET fortsätter att öka. På de 
flesta västerländska marknader, däremot, har kött-
ätandet planat ut. Och i Sverige har det minskat med 
två-tre procent årligen sedan 2016. Viljan att skära ned 
på köttätande, utan att för den skull nödvändigtvis 
överge köttbaserad mat helt, skapar ett intresse för nya 
produkter.

Under de senaste åren har en ny generation vege-
tariska produkter lanserats som kommer närmare 
köttets egenskaper. Genom burgare som ser ut, 
känns och smakar som kött hoppas producenterna 
kunna vinna mark hos köttätande konsumenter – en 
möjlig marknad som är långt större än för de produk-
ter som i huvudsak riktar in sig mot vegetarianer.  Att 
marknaden tror på tillväxt av vegetariska köttsubsti-
tut står klart och illustreras av investeringar i bolag 
som Impossible Foods och Beyond Meat. Axfood var 
först i Sverige när de i slutet av 2018 lanserade sin 
Garant Juicy Vegan Burger – först på Urban Delis res-

tauranger och sedan vidare ut i butikernas frysdiskar 
runtom i Sverige. 

ODLAT KÖTT, eller labbodlat kött som det också kallas, 
utgår ifrån stamceller från levande djur. Medan de vege-
tariska alternativen växer här och nu, så är det labbod-
lade köttet fortfarande mer av en teoretisk möjlighet, 
som fortfarande är dyr att framställa, men som anses 
ha stor potential på sikt. 

Idag är andelen alternativa köttprodukter mycket 
liten jämfört med konventionellt kött. Men över tid 
förväntas den växa kraftigt, och på riktigt lång sikt tror 
en del bedömare att de vegetariska köttalternativen 
tillsammans med det odlade köttet kommer att bli stör-
re än den traditionella köttkonsumtionen.  
Källor: OECD, FAO, Jordbruksverket, AT Kearney

Hur befolkningen utvecklas, var vi bor och hur hushål-
len ser ut, sätter ramarna för efterfrågan. Och Sveriges 
demografiska utveckling står i en europeisk jämförelse 
ut på ett antal sätt.

SNABBAST URBANISERING

Urbaniseringstrenden är en långsiktig och ihållande 
trend – svenskarna rör sig mot städerna i högre takt 
än i något annat EU-land. De städer och regioner som 
växer är både de största städerna, men också regionala 
centra och universitetsstäder, som Linköping, Örebro, 
Västerås och Umeå. 

FLEST ENSAMHUSHÅLL

Andelen ensamhushåll växer i hela världen, och allra 
högst är andelen i Sverige. Idag är den omkring 47 pro-
cent, och i fortsatt tillväxt. Snart är varannan svensk 
bostad ett hem för bara en person. 

PRISTRANSPARENS
Sedan e-handelns genombrott under tidigt 2000-tal 

har prisindex för sällanköpsvaror fallit med nära 
20 procent. En starkt bidragande orsak 

är att vi som konsumenter på kort 
tid fick möjligheten att vid 

varje given tidpunkt kunna 
konkurrensutsätta priset på 

en vara. För att kunna 
ta mer betalt jämfört 
med en konkurrent 
måste både e-handlare 

och butiker erbjuda 
något särpräglat som 

skapar lojalitet, i form av egna 
märkesvaror, service eller 

sammanhang och relationer.

ÅR AV STARK INKOMSTUTVECKLING – MEN VÄXANDE POLER

De senaste tjugo åren har svenskarnas disponibla 
inkomster vuxit kraftigt. Men något har också hänt i 
ändarna av inkomstspektrumet: både låg- och högin-
komsttagarna blir fler. 

Höginkomstgruppen har vuxit bland annat som en 
följd av stark börsutveckling och stigande bostadspri-
ser. Samtidigt har arbetslösheten permanentats på 
en, med svenska mått mätt, hög nivå, och vi har haft en 
stor invandring där etableringstiden på arbetsmark-
naden är lång. Det riskerar att skapa utmaningar på 
samhällsnivå, men skapar också en tudelad marknad, 
med i ena änden en mycket stark köpkraft, och i andra 
änden en mycket stor priskänslighet.

SNABBAST BEFOLKNINGSÖKNING

Sverige har en stark befolkningstillväxt, med den 
största förväntade befolkningsökningen i EU både på 
kortare och längre sikt. Vi väntas bli 4 miljoner fler 
svenskar till år 2080. För företag med bred expo-
nering mot svenska konsumenter är 
befolkningstillväxt lika med 
marknadstillväxt. 
Källor: SCB, UN 
Population Report

Svensk inkomstfördelning 1991–2017

1991 7% 4%

2017 15% 8 %

Hög Låg

Global köttkonsumtion

ODLAT KÖTT

NYA VEGETARISKA 
KÖTTSUBSTITUT

KONVENTIONELLT 
KÖTT

2025 2030 2035 2040

35 %22 %10 %

25 %
23 %18 %10 %

40 %
55 %72 %90 %

2025–2040

FYSISKA SNABBVÄXARE: 1 000 NYA BUTIKER PÅ ETT ÅR
I den fysiska sällanköpshandeln finns de senaste årens 
snabbast växande bolag i västvärlden i en och samma 
kategori: lågpris. Amerikanska Dollar General öppnar 
1 000 butiker om året! Även i Sverige har lågprisaktö-
rerna stor tillväxt, och det fysiska lågprissegmentet 
med bolag som Rusta, Jysk och Dollar Store har växt 
ungefär lika snabbt som e-handeln. 

TREND OCH MOTTREND
Prispressen visar också på en polarisering ifråga om 
köpbeteende. Samtidigt som kraven på företag överlag 
ökar gällande hållbarhet och ansvarstagande, växer 
alltså en lågpriskategori som generellt – om än inte 
alltid – är svaga inom just det området, och därmed 
går på tvärs mot den megatrend som hållbarhet utgör. 
Fokus på att hitta bra pris - helst bästa pris – för en viss 
given vara, är garanterat här för att stanna. Däremot 
är det inte lika säkert att lägsta pris till varje pris, är en 
lika långsiktigt hållbar affärsmodell.
Källor: HUI, SCB, CNN 
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Våra 
koncernbolag
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AXEL JOHNSON 
 INTERNATIONAL

Axel Johnson International är 
en industrigrupp som förvär-
var och utvecklar teknikdrivna 
industribolag på strategiska 
nischmarknader. Koncernen 
omfattar 120 bolag i 28 
länder.

Nettoomsättning: 12 095 mkr
ResultatAX: 746 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
4 371
Ägarandel: 100 %

MARTIN & SERVERA

Martin & Servera är Sveriges 
ledande restauranggros-
sist och levererar dagligen 
drycker, färskvaror, livsmed-
el, utrustning, tjänster och 
kunskap till restauranger och 
storkök. Martin & Servera- 
koncernen består av moder-
bolaget Martin & Servera 
samt dotterbolagen Martin & 
Servera Restauranghandel, 
Martin & Servera Logistik, 
Grönsakshallen Sorunda, 
Fiskhallen Sorunda, Fällmans 
Kött, Galatea, Chipsters och 
Diskteknik.

Nettoomsättning: 15 077 mkr
ResultatAX: 426 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
3 191
Ägarandel: 100 %

AXFOOD

Axfood är en ledande koncern 
inom dagligvaruhandeln 
i Sverige med matkon-
cept som Willys, Hemköp, 
Tempo, Handlar’n, Mat.se 
och Middags frid. Grossist-
försäljning sker genom kedjan 
Axfood Snabbgross. Sup-
portbolaget Dagab ansvarar 
för koncernens produktut-
veckling, inköp och logistik. 
I Axfoodfamiljen ingår också 
Eurocash, Urban Deli och 
Apohem.  

Nettoomsättning: 50 740 mkr
ResultatAX: 2 173 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
10 854
Ägarandel: 50,1 %

NOVAX

Novax är en aktiv och långsik-
tig ägarpartner som investerar 
i små- och medelstora tillväxt-
bolag. Hel- och delägda bolag 
inkluderar Academic Work, 
ApoEx, Apohem, Bruce, 
Concept, Datema, Disruptive 
Materials, Filippa K, Hedvig, 
Lagerhaus,  Leeroy, RCO, 
Voyado och STC.

Total omsättning i Novax
bolagen: 11 809 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
7 355
Ägarandel: 100 %

Fotnot: Under första kvartalet 
2020 investerade Novax även i 
Personalkollen och Prolupin.

DUSTIN

Dustin är en ledande onli-
nebaserad it-partner med 
verksamhet i Norden och Ne-
derländerna. Bolaget erbjuder 
it-produkter med tillhörande 
tjänster och lösningar till 
företag, offentlig sektor och 
privatpersoner med huvudfo-
kus på små och medelstora 
företag.

Nettoomsättning: 12 536 mkr*
ResultatAX: 445 mkr*
Genomsnittligt antal anställda: 
1 731
Ägarandel: 29,8 %

*Avser verksamhetsåret 
september– augusti

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 va-
rumärken inom skönhet, hem 
och mode. Åhléns Outlet, 
Beauty Bargain och Design-
torget är dotterbolag.

Nettoomsättning: 5 109 mkr
ResultatAX: -116 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
1 806
Ägarandel: 100 %

KICKS

KICKS är Nordens ledande 
skönhetskedja och erbjuder 
ett omnikanalskoncept med 
både produkter och service 
inom makeup, doft, hudvård 
och hårvård.

Nettoomsättning: 3 351 mkr
ResultatAX: 11 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
1 338
Ägarandel: 100 %

AXSOL

Under 2019 investerade Axel 
Johnson i två solenergibolag, 
Otovo och Eneo. Ambitionen 
är att, med fortsatta investe-
ringar i ledande nordiska bo-
lag med europeiska ambitio-
ner, bygga en verksamhet som 
på sikt kan bli en betydande 
del av Axel Johnson (läs mer 
på sidorna 22–26).

Vår ägarandel i de bolag vi 
hittills investerat i ligger på 
omkring 20 procent.

ÖVRIGA ENTREPRENÖRSDRIVNA VERKSAMHETER

Skincity är en hudvårdsklinik online som erbjuder ett noggrant utvalt sortiment 
av professionell hudvård och hudvårdande makeup. Mitt Liv är ett icke vinstdri-
vande företag som genom mentorskap, utbildning och rekrytering arbetar för ett 
inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. 

KONCERNÖVERSIKT

V Å R A  K O N C E R N B O L A G
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AXEL JOHNSON INTERNATIONAL
Efter ännu ett år med hög 

tillväxt avslutade Axel Johnson 

International ett rekordår med 

nettoomsättning på 12 miljar-

der kronor och ett resultat på 

745 miljoner kronor. Dessutom 

bildades ett sjätte affärsområ-

de, Driveline Solutions, under 

det gångna året.

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

REKORDTILLVÄXT OCH NYA FÖRVÄRV
2019 blev ännu ett rekordår för 
Axel Johnson International med 
en exceptionell intäktstillväxt på 
23 procent, varav knappt hälften 
utgjordes av organisk tillväxt. To-
talt 14 bolag i tio länder förvärvades 
under året, vilket står för den andra 
halvan av den totala tillväxten. Mer-
parten av dessa förvärv är naturliga 
tillägg till befintliga affärsområ-
den och adderar nya geografiska 
marknader samt kompletterande 
produktutbud och utökat service-
erbjudande. Den totala nettoom-
sättningen uppgick till 12 miljarder 
kronor, en fördubbling över tre års 
tid, och resultatet ökade med 135 
mkr och uppgick till 745 mkr. 

NYTT AFFÄRSOMRÅDE
Axel Johnson International tog 
marknadsandelar inom alla 
affärsområden, den organiska 
tillväxten överträffade förra årets 
tillväxt och samtliga affärsområden 
bidrog till den rekordhöga netto- 
omsättningen. För att fortsätta 

vara snabbrörliga och hantera den 
höga tillväxttakten är det viktigt 
att organisationen förblir skalbar. 
En central del i detta är att skapa 
nya affärsområden med tilldelat 
ledarskap. Ett nytt, sjätte affärsom-
råde, Driveline Solutions, skapades 
under det gångna året och gäller 
från och med 1 januari 2020.   

ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET
På koncernnivå fortsatte arbetet 
inom de fyra strategiska fokusom-
rådena digitalisering, medarbetar-
utveckling, service och hållbarhet. 
Arbetet inom hållbarhet intensifie-
rades under året och en strategisk 
plan för de kommande tio åren fast-
ställdes. Utmaningen är att fortsät-
ta vara innovativa och ha modet att 
söka nya vägar framåt med konkreta 
åtgärder. Arbetet med att granska 
leverantörer för att uppnå goda 
och rättvisa arbetsförhållanden i 
leverantörskedjan fortsatte under 
året. Under 2019 genomfördes 68 
leverantörsrevisioner i riskområ-
den, vilket utgör en tredjedel av det 
totala antalet leverantörer.  

Efter ett starkt år med rekord-
hög omsättning och tillväxt har 
förberedelser gjorts för att möta 
en eventuell nedgång i den europe-
iska industrisektorn. Mångfalden 
av affärssegment, produkter och 
regioner tillsammans med koncer-
nens strategi och affärsmodeller 
förväntas skapa motståndskraft 
mot mer ogynnsamma marknads-
förhållanden.  

FAKTA

Axel Johnson International är en 
industrikoncern som förvärvar och 
utvecklar teknikdrivna industribolag 
på strategiska nischmarknader. 
Koncernen omfattar 120 bolag i 28 
länder.  

Ägarandel: 100 %
Affärsområden: Driveline Solutions, 
Fluid Handling Solutions/AxFlow, In-
dustrial Solutions, Lifting Solutions, 
Power Transmission Solutions och 
Transport Solutions
Antal anställda: 4 371
Hemsida: www.axinter.com

NYCKELTAL, MKR 2019 2018

Nettoomsättning 12 095 9 869

ResultatAX 746 610

Resultat efter 
finansnetto

329 326

Marine & Industrial Transmissions (MIT) är sedan slutet 
av 2018 ett av bolagen inom Axel Johnson International. 

Genom ett pilotprojekt där de har levererat och installerat en 
hybriddrivlina till en båt möjliggör de ett renare Themsen. 
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AXFOOD
Axfoods satsningar på att 

utveckla kunderbjudandet, 

modernisera butiker, expan-

dera e-handeln samt öka 

digitalisering och automatise-

ring fortsätter att ge resultat. 

Willys fortsätter att utmärka 

sig och alla koncept bidrar till 

Axfoods framtida tillväxt med 

sin speciella styrka. Det gör 

att Axfood kunde summera ett 

framgångsrikt 2019.

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

STÄRKT MARKNADSPOSITION
Med en butiksförsäljningstillväxt 
om sex procent och en e-handels-
tillväxt på hela 35 procent växte Ax-
food mer än marknaden både i butik 
och online. Omsättningstillväxten 
förklaras framför allt av Willys star-
ka tillväxt och fortsatt god tillväxt 
för Dagab och Axfood Snabbgross. 
Willys utrullning av e-handelser-
bjudandet till fler orter och butiker 
har bidragit till att göra Willys allt 
mer relevant för fler kunder. Vidare 
fanns en positiv tillväxt för Hem-
köps butiksförsäljning inklusive 
franchise, där tillskottet av butiks-
kedjan Östenssons nio butiker från 
och med 1 september bidrog under 
slutet av året. Rörelsemarginalen 
uppgick till 4,5 procent. 

MATKONCEPT FÖR ALLA
Dagligvarubranschen är överlag 
mindre konjunkturkänslig än 
andra delar av handeln. Branschen 

påverkas främst av befolknings-
tillväxt och inflation, men även av 
övergripande trender som digitali-
sering, förändringar i demografin, 
branschglidning samt ett ökat 
fokus på hälsa, hållbarhet och pris-
värdhet. Dagens livsmedelskonsu-
menter är i allt högre utsträckning 
medvetna om matens påverkan 
på miljö, klimat och hälsa. Axfood-
familjens varumärken är mycket väl 
positionerade inom sina respektive 
segment och tillgängliggör prisvärd 
och hållbar mat för alla smaker och 
plånböcker. 

FRAMTIDENS LOGISTIK
Axfood etablerar ett högauto-
matiserat logistikcenter i Bålsta. 
Logistikcentret, som kommer att 
vara drygt 100 000 kvadratmeter 
stort och miljöcertifierat, blir ett av 
de största och modernaste i Europa 
för distribution av livsmedel till 
såväl butik som e-handel. Det inne-
bär  att man kommer att samordna 
stora delar av Axfoods logistikverk-
samhet för Stockholm, Mälardalen 
och norrut, som i dag tillsammans 
står för cirka 60 procent av voly-
men. Anläggningen är planerad att 
tas i drift under 2023. Utöver den 
starka finansiella utvecklingen har 
Axfood under året konsekvent flyt-
tat fram positionerna på hållbar-
hetsområdet. I en tid när preferen-
ser förändras i en allt snabbare takt 
står Axfood fast vid sin mission 
och sitt syfte att erbjuda bra och 
hållbar mat för alla och att ta sitt 
ansvar i hela värdekedjan. 

FAKTA

Axfood är en ledande koncern inom 
dagligvaruhandeln i Sverige med 
matkoncept som Willys, Hemköp, 
Tempo, Mat.se och Middagsfrid. 
Grossistförsäljning sker genom ked-
jan Axfood Snabbgross. Supportbo-
laget Dagab ansvarar för koncernens 
produktutveckling, inköp och logis-
tik. I Axfoodfamiljen ingår också 
Eurocash, Urban Deli och Apohem.

Ägarandel: 50,1 %

Antal anställda: 10 854

Hemsida: www.axfood.se

NYCKELTAL, MKR 2019 2018

Nettoomsättning 50 740 48 085

ResultatAX 2 173 2 016

Resultat efter 
finansnetto

2 173 2 016

Willys försäljning växte med 7,3 procent, 
mer än dubbelt så mycket som den totala 

tillväxten på dagligvarumarknaden.
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DUSTIN
Dustin har under året fortsatt 

transformationen från att vara 

en hårdvaruleverantör till 

att kombinera hårdvara med 

tjänster och lösningar. Tjänste-

erbjudandet har stärkts ytter-

ligare genom förvärv i Finland, 

Danmark och Nederländerna 

samt genom att onlineerbju-

dandet har lanserats i Neder-

länderna. 

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT
Omsättningen steg med 21,7 
procent till 12,5 miljarder kronor 
och justerad EBITA ökade till 560 
mkr (501). Den organiska tillväxten 
uppgick till 9,9 procent och drevs 
av större ramavtal till den offentli-
ga sektorn, medan marknaden för 
små och medelstora företag var 
avvaktande under den senare delen 
av året. Lönsamheten påverkades 
positivt av förvärv och en mer gynn-
sam försäljningsmix med en högre 
andel tjänster och lösningar. Inves-
teringar i sälj- och leveransorgani-
sationen för tjänster och lösningar, 
tillsammans med en hög andel nya 
ramavtal till den offentliga sektorn, 
tyngde däremot lönsamheten.

FÖRVÄRV OCH INTEGRATION
Dustin har under året förvärvat 
finska Chilit, danska Inventio och 
holländska Norisk, vilka har bred-
dat både tjänsteerbjudandet och 
kundbasen. Integrationstakten av 

genomförda förvärv har ökats för 
att nå full potential och realisera 
skalfördelar – under 2019 integre-
rades svenska Idenet och Saldab.

INVESTERINGAR FÖR EFFEKTIVITET 
OCH TILLVÄXT
För att möjliggöra en fortsatt 
transformation mot en ökad andel 
försäljning av tjänster och lösning-
ar har Dustin investerat i tjänsteor-
ganisationen. Samtidigt har bolaget 
fortsatt sitt fokus på att effektivi-
sera processer, bland annat genom 
beslut om att investera i ökad 
automatisering av centrallagret, för 
att ytterligare öka effektiviteten. 
Dustin har även påbörjat en kon-
solidering av de mindre datacenter 
som kommit med förvärven, för 
att effektivisera driften och sänka 
kostnaderna.

STARK POSITION
Dustin har utvecklats väl under 
verksamhetsåret 2018/19 och ser 
långsiktigt positivt på framtiden, 
trots en i det korta perspektivet nå-
got avvaktande marknad. En stark 
utveckling under året tillsammans 
med investeringar för framtida 
ökad tjänsteförsäljning, förändra-
de kundbehov samt en stark och 
effektiv organisation gör att Dustin 
står väl rustat för fortsatt transfor-
mation och lönsam tillväxt. 

FAKTA

Dustin är en ledande onlinebase-
rad it-partner med verksamhet i 
Norden och Nederländerna. Bolaget 
erbjuder it-produkter med tillhöran-
de tjänster och lösningar till företag, 
offentlig sektor och privatpersoner 
med huvudfokus på små och medel-
stora företag.

Ägarandel: 29,8 %

Antal anställda: 1 731

Hemsida: www.dustin.se

NYCKELTAL, MKR 2018/19 2017/18

Nettoomsättning 12 536 10 300

ResultatAX 445 385

Resultat efter 
finansnetto

445 385

HÅLLBARHET I FOKUS. Under året har Dustins återtagstjänst för använda 
och uttjänta produkter haft stor framgång. Tjänsten är en möjlighet för 
kunderna att ge sina gamla produkter ett nytt liv genom att de i första hand 
återanvänds, i exempelvis skolor, eller återvinns. Dustin har redan under 
2019 överträffat målet om att återta 140 000 produkter fram till 2020.
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KICKS
Trots fortsatt ökad konkurrens 

och pågående transforma-

tion av marknaden uppvisar 

KICKS en stabil tillväxt såväl 

online som i butik och i alla tre 

länder där man är aktiv. För 

att stärka konkurrenskraften 

ytterligare har personalisering 

och kundinsikt fått ökat fokus. 

KICKS har också framgångs-

rikt fortsatt att utveckla egna 

varumärken. 

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

SATSNING PÅ EHANDEL OCH EGNA 
VARUMÄRKEN
För att möta det nya marknads-
landskapet har KICKS jobbat med 
att ytterligare integrera inspire-
rande butiker som erbjuder en 
personlig service med en snabbt 
växande e-handel. För sina kundfo-
kuserade lösningar mottog KICKS 
priset ”Årets logistiksatsning 2019” 
vid Retail Awards i maj. KICKS har 
fortsatt att utveckla egna varumär-
ken, vilket gör att bolaget snabbt 
kan ta fram produkter som ligger 
i framkant. Framgångsrika lanse-
ringar under 2019 är Budgie och 
Skin Treat’s ansiktsvård.

NYA DIGITALA LÖSNINGAR 
Under året har flertalet satsningar 
genomförts för att bidra till att nå 
målet att bli ledande inom perso-
nalisering, kundinsikt och lojalise-
ring. Ett projekt för förbättrad och 
effektiviserad kundkommunikation 

har varit digitaliseringen av KICKS 
kundklubb, som nu också är helt 
omnikanalsanpassad. Parallellt har 
en ny funktion för avancerad data-
analys etablerats och KICKS Lab 
lanserats. 

I KICKS Lab testas löpande och 
småskaligt nya digitala lösningar, 
primärt i fysiska butiker, för att 
avgöra om de snabbt ska förkas-
tas eller skalas upp. Exempel på 
pilotprojekt är bland annat digitala 
hyllkantsetiketter och skärmar, 
selfiespeglar samt smarta besöks-
räknare.

INSAMLING AV KOSMETISKT AVFALL
Ett hållbarhetsinitiativ, av flera, 
som bolaget fortsatt att satsa på 
är insamling av kosmetiskt avfall. 
Samarbeten med flertalet nya 
kommuner och avfallsbolag har 
inletts för att möjliggöra att fler bu-
tiker får ta emot kosmetiskt avfall. 
KICKS har också framgångsrikt 
lanserat en lathund för badrummet 
som förklarar för kunderna hur de 
på bästa sätt ska sortera sitt kos-
metiska avfall.

FRAMÅTBLICK 
KICKS ser stora möjligheter att 
stärka sin position på samtliga 
marknader. I Finland kommer 
butiksbeståndet fortsatt att utökas 
och i Norge har en konkurreran-
de marknadsledare fallit, vilket 
innebär att det finns potential att 
ta marknadsandelar. I Sverige ser 
bolaget fortsatt tillväxt, inte minst 
med en kraftigt växande e-handel. 

FAKTA

KICKS är Nordens ledande skön-
hetskedja och erbjuder ett omnika-
nalskoncept med både produkter 
och service inom makeup, doft, 
hudvård och hårvård.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 1 338

Hemsida: www.kicks.se

NYCKELTAL, MKR 2019 2018

Nettoomsättning 3 351 3 198

ResultatAX 11 15

Resultat efter 
finansnetto

-4 -38

Kunder får hjälp av 
KICKS makeupartister i 

flagshipbutiken i Gallerian i 
Stockholm.
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MARTIN & SERVERA
Martin & Servera uppvisade 

en fortsatt god tillväxt och sitt 

bästa resultat någonsin verk-

samhetsåret 2019, trots om-

fattande omställningar i delar 

av koncernen. 2019 var ett år 

av ökat fokus på digitalisering 

och innovation, fortsatt stark 

e-handelsutveckling och inves-

teringar för framtidens effekti-

va – och hållbara – logistik. 

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

VÄXANDE MARKNADSANDEL
Martin & Serveras omsättning 
uppgick till 15,1 miljarder kr och 
resultatet landade på 426 mkr, en 
ökning med 18 procent. 

Grossistmarknadens utveckling 
har under året visat en tillväxt på 
4,1 procent. Den offentliga markna-
den har haft en god utveckling un-
der hela året. Den privata markna-
den utvecklades starkt under första 
halvåret men där syntes en tydlig 
avmattning under sista kvartalet 
2019.

Trots andra halvårets nedgång 
på den privata marknaden har Mar-
tin & Servera skapat nya kundaffä-
rer som gör att marknadsandelarna 
stärkts, både på den privata och på 
den offentliga marknaden. 

AXEL JOHNSON HELÄGARE
Axel Johnson, som redan tidigare 
ägde 70 procent av Martin & Serve-
ra, förvärvade resterande andel om 
30 procent. I oktober tillträdde Liv 
Forhaug som vd och koncernchef 

för Martin & Servera-gruppen. 
Martin & Servera Restaurang-

handel startade Martin & Servera 
X, en innovationshubb, vars syfte 
är att utveckla digitala tjänster som 
stärker positionen på marknaden. 

Försäljningen via e-handel växte 
under året med 14 procent. Med dat-
adriven analys skapas mer relevanta 
kunderbjudanden. 

INVESTERAR I LOGISTIK
Under året beslutades att Martin & 
Servera Logistik ska bygga ett nytt 
lager i Norrköping. Lagret beräknas 
stå klart i slutet av 2021. Andra stora 
investeringar i verksamheten har 
varit utbyggnaden av Grönsakshal-
len Sorunda i Göteborg, utökningen 
av rangeringen i Västberga samt Ga-
lateas förvärv av Bornicon & Salming 
i Finland. 

Sorundahallarna har stärkt sin 
position som färskvarucentrum för 
Stockholms restaurangmarknad 
genom ett bra första år för Fiskhallen 
Sorunda, som öppnade i slutet av 
2018.

För att möta förändrade kundbe-
hov och vända utvecklingen har Disk-
teknik avvecklat fullsortimentssats-
ningen i Finland, medan satsningen 
på Chipsters som koncernens finska 
färskvaruspecialist fortsätter.

Grossistledet lever med tunna 
marginaler – därför är daglig effek-
tivitet och ständiga förbättringar 
prioriterat. Framåt gäller fortsatt di-
gitalisering, ökad samverkan mellan 
bolagen för stärkt konkurrenskraft 
och optimering av logistiken. 

FAKTA

Martin & Servera är Sveriges ledan-
de restauranggrossist och levererar 
dagligen drycker, färskvaror, livs-
medel, utrustning, tjänster och kun-
skap 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: 100 %

Antal anställda: 3 191

Hemsida: www.martinservera.se

NYCKELTAL, MKR 2019 2018

Nettoomsättning 15 077 14 597

ResultatAX 426 360

Resultat efter 
finansnetto

318 262

Tapani Virtanen är en av de medarbetare på 
Grönsakshallen Sorunda som ser till att allt är perfekt vid 
leverans. För sin satsning på en inkluderande kultur och 
arbetsplats fick Grönsakshallen 2019 av Samhall ta emot 
priset ”Årets arbetsgivare” på Visa Vägengalan.
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NOVAX
2019 var ett händelserikt år 

för Novax, som i samband med 

vd-bytet fick ett utvidgat ansvar 

för Axel Johnsons investeringar 

i små och medelstora bolag. Den 

totala omsättningen i Novax- 

bolagen ökade med 15 procent 

och flera investeringar i nya 

bolag har skett under året.

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

NY VD OCH NY STRATEGI
I samband med att Joakim Skar-
borg tillträde som ny vd för Novax i 
januari 2019 förändrades bolagets 
uppdrag och strategi, och omfat-
tar nu ett utvidgat ansvar för Axel 
Johnsons investeringar i små och 
medelstora bolag. Under året har 
därför gruppens enhet för investe-
ringar i tidiga skeden, D-Ax, införli-
vats i Novax, vilket ger Novax utvid-
gade möjligheter att tidigt komma 
in i snabbväxande, spännande 
bolag. Fokus under året har legat 
på att etablera den nya strategin 
och på att förstärka organisationen 
med kompletterande kompetens. 
Novax har som ambition att agera 
inom följande fyra branscher: hälsa 
och friskvård, teknisk säkerhet, 
matvärdekedjan och infrastruktur-
teknologi inom retail. 

NOVAX ÖMSAR SKINN
Som en konsekvens av Novax nya 
strategi har ett antal bolag avytt-
rats. Under första halvåret såldes 
Designtorget till Åhléns. Vidare 
har Novax under 2019 avyttrat sitt 

innehav i EMG till Verdane och ett 
mindre ägande i Vården.se till övri-
ga huvudägare. Även utbildnings-
bolaget Hyper Island avyttrades till 
övriga huvudägare. 

Den höga förändringstakten är 
även märkbar genom de nya bolag 
som under året välkomnades in i 
Novaxfamiljen. Bland dessa åter-
finns Bruce, Leeroy och Hedvig. Det 
har även gjorts ett antal tilläggs-
investeringar inom Novaxbolagen, 
vilket tillsammans med en stark or-
ganisk tillväxt inneburit en kraftig 
omsättningsökning överlag.

Den totala omsättningen i 
Novaxbolagen uppgick till cirka 
12 miljarder kronor under 2019, 
en ökning med cirka 15 procent. 
Värdeutvecklingen i Novax har varit 
fortsatt stark och under de senaste 
fyra åren har Novax marknadsvärde 
dubblerats.

FOKUS PÅ FORTSATT VÄRDESKAPANDE 
OCH HÅLLBART BOLAGSBYGGANDE
Under 2020 kommer Novax att 
fortsätta säkerställa att man är 
den mest relevanta ägarpartnern 
till befintliga och nya portföljbolag 
inom Novax nyckelsektorer. Den 
uppdaterade operationella model-
len som Novax arbetar efter innebär 
ett utökat aktivt stöd till bolagen 
och ett större fokus på erfarenhets-
utbyte och best-practice sharing 
inom ekosystemet. Novax har även 
ett omfattande nätverk av industri-
ella rådgivare, som aktivt bidrar 
med kompetens, engagemang och 
erfarenhet till Novaxbolagen. 

FAKTA

Novax är en aktiv och långsiktig ägar-
partner som investerar i små- och 
medelstora tillväxtbolag.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 7 355

Hemsida: www.novax.se

NETTO
OMSÄTTNING, MKR 2019 2018 INNEHAV

Filippa K 691 729 Majoritet

RCO 268 255 Majoritet

Lagerhaus 403 421 Majoritet

Designtorget* 40 135 Majoritet

Datema 175 146 Majoritet

Academic Work 4 000 3 614 Minoritet

ApoEx 5 563 4 643 Minoritet

Concept** 234 198 Minoritet

STC 308 220 Minoritet

Voyado 128 66 Minoritet

Apohem 39 n.a. Minoritet

Totalt 11849 10 427

*Såld 1 juni 2019 till Åhléns

**Brutet räkenskapsår

Novax marknadsvärde har under de senaste fyra åren 
dubblerats. Under året har fyra nya bolag välkomnats in 
i Novaxfamiljen, samtidigt som flertalet tilläggsförvärv i 

befintliga bolag har genomförts.
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ÅHLÉNS
2019 var ett år av utveckling 

och förändring för Åhléns, som 

även fyllde 120 år. E-handeln 

växte med 60 procent och nåd-

de en halv miljard kronor, den 

första lokala marknadsplatsen 

öppnades i Stockholm, Design-

torget förvärvades, expansio-

nen av Åhléns Outlet fortsatte 

och nya skönhetskonceptet 

Beauty Bargain lanserades.

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

TILLVÄXT OCH UTVECKLING AV NYA 
AFFÄRSINITIATIV
I en utmanande marknad visar 
Åhléns ökad omsättning och till-
växt på jämförbara enheter i retail. 
Tillväxt kommer av växande e-han-
del, förvärv av Designtorget, expan-
sion av Åhléns Outlet, etablering av 
skönhetskonceptet Beauty Bargain 
samt lansering av klädmärket Carin 
Wester på Zalando. Omfattande in-
vesteringar har gjorts i it-struktur 
med nytt kassasystem, outsourcing 
av it-organisation och implemente-
ring av nytt affärssystem.

Omsättningen ökade genom 
bredare sortiment online, ny kun-
danpassad funktionalitet och nya 
tekniska lösningar men påverkades 
negativt av tre varuhusstängning-
ar. Lönsamheten har förbättrats 
men är fortsatt pressad till följd 
av ändrat konkurrenslandskap, 
framför allt inom hem. Åhléns gör 
ett negativt resultat, med stora 
investeringar i it och nya affärsiniti-

ativ som kortsiktigt påverkar, men 
förändringsarbetet fortsätter med 
satsningar på omnihandel och nya 
initiativ med ett positivt resultat 
som mål. 

DIGITAL OCH FYSISK MARKNADSPLATS
Digitaliseringsarbete pågår med 
uppgradering av it-plattform, ny 
betallösning och personifiering 
av kommunikation med dataana-
lys. Åhléns utvecklar digitala och 
fysiska marknadsplatser, där den 
första fysiska öppnades i Åhléns 
Fridhemsplan med externa aktörer. 
City Stockholm visar tillväxt och 
förbättrad lönsamhet.

Skönhetsaffären växer, mode tar 
marknadsandelar och lanseringen 
av barnkollektionen Minimarket 
har tagits väl emot av kunderna. 
Designtorget förvärvades i syfte att 
skapa ledande hemerbjudande onli-
ne och i butik. Åhléns Outlet har nu 
fem butiker varav en i cityläge och 
en shop-in-shop i ett Åhlénsvaru-
hus. Beauty Bargain har tre butiker 
och finns online.

FORTSATT STARK SATSNING PÅ 
 DIGITALISERING
2020 lanseras Åhléns digitala 
marknadsplats med ökat utbud av 
produkter från befintliga och nya 
leverantörer. På City Stockholm 
planeras nytt herrplan, centralt ska 
ett nytt affärssystem implemen-
teras samtidigt som utveckling av 
logistik och distribution  fortsätter. 

FAKTA

Varuhuset Åhléns är en marknads-
plats 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, Beauty Barga-
in och Designtorget är dotterbolag.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 1 806

Hemsida: www.ahlens.se

NYCKELTAL, MKR 2019 2018

Nettoomsättning 5 109 4 809

ResultatAX -116 -131

Resultat efter 
finansnetto

-116 -187

Åhlénsvaruhuset på Fridhemsplan blev 2019 det 
första att förändras till en marknadsplatsmodell, 

med erbjudanden från externa aktörer. 
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ÖVRIGA ENTREPRENÖRSDRIVNA VERKSAMHETER

Under 2019 togs Axel Johnsons 

första steg in på solenergi-

marknaden, genom inves-

teringar i den svenska B2B- 

aktören Eneo och det norska 

bolaget Otovo, som riktar sig 

mot konsumentmarknaden. 

Skincity fick under året ny vd 

och lanserade ytterligare ett 

eget skönhetsvarumärke. 

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

AXSOL 
Under 2019 investerade Axel John-
son i solenergibolaget ENEO. Eneo 
utvecklar anpassade lösningar 
inom förnybar energi och erbjuder 
långsiktiga elköpsavtal, där kunden 
köper solelen som en tjänst från 
solcellsanläggningen. Bolaget till-
handahåller också konsulttjänster 
för att hjälpa kunderna att analyse-
ra, installera och förvalta solcells-
anläggningar. 

Ytterligare en investering inom 
solenergisektorn genomfördes 
under året, i det Oslobaserade före-
taget OTOVO. Otovo är en plattform 
för distribuerade energiinstallatö-
rer, fokuserad på solenergisystem 
för bostäder. Företaget, som grun-
dades 2016, finns i Norge, Sverige, 
Frankrike och Spanien.

SKINCITY
Skincity är en hudvårdsklinik online 
som erbjuder ett mycket noggrant 
utvalt sortiment av professionell 
hudvård och hudvårdande makeup. 
Sedan starten 2011 har Skincity 

vuxit kraftigt och omsatte under 
2019 422 mkr, en ökning med 19 
procent mot föregående år. I dag 
finns Skincity på fyra marknader: 
Sverige, Norge, Finland och Storbri-
tannien. Under 2019 utsågs Stefan 
Fragner till ny vd, då medgrundar-
en Mikael Kjellman övergick till en 
strategisk roll. Fortsatt satsning på 
egna varumärken ledde till lanse-
ring av det nya varumärket Skincity 
Skincare. 

MITT LIV
Mitt Liv är ett socialt företag som 
arbetar för ett inkluderande sam-
hälle och en arbetsmarknad som 
värdesätter mångfald. Genom men-
torprogrammet Mitt Livs Chans 
stöttar de i dag cirka 800 personer 
per år med utländsk bakgrund och 
eftergymnasial utbildning att nå 
jobb motsvarande sin kompetens, 
och drygt hälften når jobb efter 
programmet. Mitt Liv bedriver 
även konsultverksamhet med fokus 
på att stötta arbetsgivare i frågor 
kring mångfald och inkludering, 
så att de kan tillvarata och attra-
hera den kompetens som finns på 
arbetsmarknaden. De samarbetar i 
dag med cirka 50 svenska organisa-
tioner genom långsiktiga partner-
skap, däribland Collector, Deloitte, 
Nobina, Norrköpings kommun, SEB 
och Volvo Cars. Mitt Liv är ett aktie-
bolag med särskild vinstutdelnings-
begränsning (svb), vilket innebär 
att all eventuell vinst återinvesteras 
i verksamheten. 

FAKTA

Det absoluta flertalet av Axel 
Johnsons investeringar i entrepre-
nörsdrivna bolag görs av Novax. Men 
i vissa fall investerar vi även direkt i 
entreprenörsdrivna företag, som ett 
sätt att utvecklas, hitta nya sektorer 
och pröva nya affärsmodeller. Bland 
de bolag där vi är ägare finns nu 
majoritetsägda Skincity, Mitt Liv och 
de investeringar inom solenergi som 
vi samlar i AxSol.

Soluppgång över Eneos solceller, på tak nära Stockholms centralstation.
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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, Dus-
tin, Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse, Brilliant Minds 
Foundation och Handelshögskolan 
SSE Advisory Board. Mellan 2006 
och 2014 var Caroline direktör för 
Human Development och kommu-
nikation på Axel Johnson. Caroline 
är hedersdoktor vid Handelshög-
skolan i Stockholm.

MARIE EHRLING
Vice ordförande och ledamot av 
styrelsen sedan 2012. Marie är 
styrelseordförande i Securitas och 
ledamot av styrelsen i Axel John-
son International. Vidare är Marie 
ordförande i Handelshögskolan 
SSE Advisory Board samt ledamot 
av Kungliga Ingenjörsvetenskapsa-
kademin (IVA). Tidigare var Marie 
styrelseordförande i Telia Company 
och vd för Telia Sonera Sverige. 
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 var åren 1982–2015 ordfö-
rande i Axel Johnson. Hon är i dag 
styrelseordförande i Axel Johnson 
Holding och i Axel och Margaret 
Ax:son Johnsons Stiftelse. Hon är 
ledamot av styrelsen i Axfast och 
i Axel och Margaret Ax:son John-

sons Stiftelse för Allmännyttiga 
ändamål, Axel Johnson Inc i USA, 
där hon även var ordförande under 
1985–2016, samt grundare och 
ledamot i Axfoundation. Hon var 
tidigare vice ordförande i Nords-
tjernan. Hon har även varit ordfö-
rande i Stockholms Stadsmission 
och Childhood Foundation. Antonia 
är hedersdoktor vid Kungliga Tek-
niska Högskolan i Stockholm samt 
Middlebury College, USA. 

TOMAS FRANZÉN 
Ledamot av styrelsen sedan 2018. 
Tomas är styrelseordförande i bl.a. 
Bonnier News Group, TietoEVRY, 
Elajo och Sappa samt ledamot av 
styrelsen i bl.a. Dustin och Hydro-
scand. Han var tidigare vd på Bon-
nier (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. Alexandra 
är ledamot i flera styrelser inom 
Axel Johnson Gruppen, däribland 
Axel Johnson Inc., och har så varit 
sedan mitten av 90-talet. Hon var 
tidigare chef för Axstores Butiks-
kedjor och dessförinnan Invest-
ment Manager på Novax. 

ANNA RYOTT 
Ledamot av styrelsen sedan 2018. 
Anna är också arbetande styrel-
seordförande på Summa Equity. 
Hon har varit vd för Swedfund, den 
svenska statens utvecklingsfinan-
siär, generalsekreterare för SOS 
Barnbyar och vice generalsekre-
terare för Unicef Sverige. Tidigare 
har hon också arbetat på McKinsey, 

Hagströmer & Qviberg och som 
byråchef och vice vd för Storåkers 
McCann. Anna är också styrelse-
ledamot i bland annat Norrsken 
Foundation, Dagens industri, UNDP 
SDG Impact, Cake Motorbike  och 
Löfbergs. 

JONAS SAMUELSON
Ledamot av styrelsen sedan 2018. 
Jonas är vd och koncernchef på 
Electrolux sedan 2016 och har varit 
på Electrolux sedan 2008. Han har 
tidigare arbetat inom bland annat 
SAAB Automobile och General 
Motors och är även ledamot av 
styrelsen i Polygon.

LEDAMÖTER UTSEDDA AV 
 ARBETSTAGARORGANISATIONER

ANDERS HELSING
Ledamot av styrelsen sedan 2018. 
Anders är anställd i Axfood IT AB 
och arbetstagarrepresentant för 
Unionen. Han är också arbetstagar-
ledamot i Axfoods styrelse. 

LILIAN MÅRELIUS
Ledamot av styrelsen sedan 2011. 
Lilian är anställd i Åhléns och 
arbetstagarrepresentant för 
Handels anställdas förbund. 

RASMUS TALLÉN
Ledamot av styrelsen sedan 2000. 
Rasmus är anställd i Martin & Ser-
vera och arbetstagarrepresentant 
för Handelsanställdas förbund. 
Han är också arbetstagarleda-
mot i Martin & Serveras styrelse, 
ordförande i Handels Stockholms-
avdelning och ledamot i Handelsan-
ställdas förbund och LO-distriktet i 
Stockholms län.

STYRELSEN

O R G A N I S A T I O N  &  R E S U L T A T

Från vänster: Tomas Franzén, Alexandra Mörner, Antonia Ax:son Johnson, Anders Helsing, Anna Ryott, 
Caroline Berg (ordförande), Rasmus Tallén, Lilian Mårelius, Marie Ehrling och Jonas Samuelson.
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O R G A N I S A T I O N  &  R E S U L T A T

MIA BRUNELL LIVFORS
VD OCH KONCERNCHEF 
Mia tillträdde som vd för Axel Johnson 2015 och 
var dessförinnan rådgivare och styrelseledamot i 
bolaget. Dessförinnan var Mia verksam inom Kin-
nevik i 22 år varav de senaste åtta åren som vd för 
Investment AB Kinnevik. Mia har gått ekonomlin-
jen vid Stockholms universitet. 
STYRELSEUPPDRAG: Styrelseordförande i Axel 
Johnson International, Axfood, Dustin Group, 
KICKS och Åhléns. Ledamot av styrelsen i Martin 
& Servera, Stena AB 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 har gått internationella ekonom-
linjen vid Linköpings universitet. 
STYRELSEUPPDRAG: Ledamot i Axel Johnson In-
ternational, KICKS, Åhléns, Martin & Servera och 
Amazing Brands.

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 och statskunskap 
vid Stockholms och Uppsala universitet. 
STYRELSEUPPDRAG: Styrelseordförande i Novax 
och Skincity samt ledamot i Electra Gruppen och 
New Moon.

STINA ANDERSSON
OPERATIV CHEF (COO)
Stina började som operativ chef på Axel  Johnson 
i januari 2019. Hon var tidigare strategi- och 
affärsutvecklingschef på Tele2 och dessförinnan 
investeringsdirektör och strategichef för Invest-
ment AB Kinnevik samt managementkonsult på 
McKinsey. Stina har en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm med inriktning 
mot finansiell ekonomi samt en CEMS Master in 
International Management från HHS och HEC i 
Paris.  
STYRELSEUPPDRAG: Ledamot i Axfood, Axel John-
son International, Åhléns, KICKS, Skincity och 
Fram Skandinavien.

DAVID SALSBÄCK
DIREKTÖR KOMMUNIKATION OCH HÅLLBARHET
David började på Axel Johnson 2019 och kom då 
från rollen som kommunikationschef i Bonnier-
koncernen. Dessförinnan arbetade han på kom-
munikationsbyrån JKL i Stockholm och Bryssel. 
David har studerat på civilekonomutbildningen 
på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning 
mot nationalekonomi.
STYRELSEUPPDRAG: Ledamot i KICKS och i Ax-
foundation.

EMMA CLAESSON
HRDIREKTÖR
Emma började på Axel Johnson i mars 2020. Hon 
kom då närmast från rollen som HR-direktör 
på teknikkonsultföretaget AFRY (före detta ÅF 
Pöyry). Innan dess var hon HR-chef på SSAB och 
under tio år dessförinnan managementkonsult 
på Accenture. Hon har gått ekonomlinjen på 
Uppsala universitet.

KONCERNLEDNING

Från vänster: Emma Claesson, Jacob Wall, Stina Andersson, David Salsbäck, Mia Brunell Livfors och Camilla Wideroth.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

FLERÅRSÖVERSIKT

Av och nedskrivningar som ingår i resultatet 2019

Goodwill
Övriga  

immateriella Materiella Intresseföretag Summa

Kostnad såld vara -369 -182 -682 -1 233

Försäljningskostnader -430 -57 -270 -757

Administrationskostnader -20 -113 -99 -232

Övriga rörelsekostnader -3 -1 -4

Andelar i intresseföretags resultat -253 -253

-822 -353 -1 051 -253 -2 479

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 -5

Andelar i intresseföretags resultat -204 -204

-639 -374 -1 002 -204 -2 220

O R G A N I S A T I O N  &  R E S U L T A TO R G A N I S A T I O N  &  R E S U L T A T

Belopp i mkr 2019 2018

Nettoomsättning 88 213 82 354

Kostnad för sålda varor -71 341 -66 853

Bruttoresultat 16 872 15 501

Försäljningskostnader -10 385 -9 406

Administrationskostnader -5 034 -4 676

Andelar i intresseföretags resultat -33 -88

Övriga rörelseintäkter 953 864

Övriga rörelsekostnader -129 -12

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2 244 2 183

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 19 3

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 100 126

Räntekostnader och liknande resultatposter -95 -118

Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster 2 267 2 194

Jämförelsestörande poster – -100

Resultat före skatt 2 267 2 094

Skatt på årets resultat -743 -661

Resultat efter skatt 1 524 1 433

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 712 610

Innehav utan bestämmandeinflytande 812 823

ResultatAX

Resultat före skatt 2 267 2 094

Goodwillavskrivningar 822 639

Goodwillavskrivningar intresseföretag 213 183

Justering av IFRS 16 och IAS 19 i Axfood 73 9

Övriga justeringar 25 -4

Jämförelsestörande poster 0 100

3 400 3 021

BELOPP I  MKR 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 88 213 82 354 77 174 72 327 69 551

ResultatAX 3 400 3 021 3 020 2 848 2 543

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

Resultat efter finansnetto justerat 
för jämförelsestörande poster

2 267 2 194 2 464 2 455 2 266

Resultat efter finansnetto 2 267 2 094 2 405 3 698 2 165

Balansomslutning 29 226 29 661 28 180 25 771 23 221

Sysselsatt kapital 15 596 16 325 16 210 14 811 13 086

Räntabilitet på sysselsatt  
kapital (%)

15 14 16 27 17

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

10 284 10 839 11 445 11 120 9 267

Soliditet (%) 41 44 48 50 48

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0 0 0 0 0

Kassaflöde efter investeringar 20 983 377 3 326 768

Genomsnittligt antal årsanställda 22 272 21 506 20 358 19 342 18 471
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Belopp i mkr 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Goodwill 2 889 3 052

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 345 1 259

Materiella anläggningstillgångar 4 498 4 032

Andelar i intresseföretag 1 292 1 241

Andra långfristiga värdepappersinnehav 711 327

Uppskjutna skattefordringar 389 319

Övriga finansiella anläggningstillgångar 158 144

Summa anläggningstillgångar 11 282 10 374

Varulager m m 7 782 7 340

Kundfordringar 4 822 4 438

Kortfristiga fordringar 2 599 2 333

Kortfristiga placeringar 1 003 2 596

Kassa och bank 1 738 2 580

Summa omsättningstillgångar 17 944 19 287

SUMMA TILLGÅNGAR 29 226 29 661

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 284 10 839

Innehav utan bestämmande inflytande 1 706 2 152

Summa eget kapital 11 990 12 991

Långfristiga räntebärande skulder 3 155 2 876

Uppskjutna skatteskulder 1 015 933

Övriga räntefria långfristiga skulder 547 404

Summa långfristiga skulder 4 716 4 214

Kortfristiga räntebärande skulder 453 457

Leverantörsskulder 6 869 6 831

Övriga kortfristiga räntefria skulder 5 198 5 168

Summa kortfristiga skulder 12 520 12 456

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 226 29 661

Belopp i mkr 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 267 2 094

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 427 2 226

4 694 4 320

Betald skatt -764 -772

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 930 3 548

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager -219 -337

Förändring rörelsefordringar -245 -544

Förändring rörelseskulder -273 892

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 193 3 559

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -477 -988

Avyttring av dotterföretag 122 2

Förändring immateriella anläggningstillgångar -440 -350

Förändring materiella anläggningstillgångar -1 727 -1 325

Förändring finansiella tillgångar -651 85

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 173 -2 576

Finansieringsverksamheten

Förändring låneskulder 154 560

Förvärv av minoritetsandel -1 474 -6

Utbetald utdelning, övriga transaktioner med ägare -1 153 -2 055

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 473 -1 501

Årets kassaflöde -2 453 -518

Likvida medel vid årets början 5 176 5 679

Kursdifferens i likvida medel 18 15

Likvida medel vid årets slut 2 741 5 176

KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

O R G A N I S A T I O N  &  R E S U L T A T O R G A N I S A T I O N  &  R E S U L T A T
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AXEL JOHNSONS HISTORIA  
I KORTHET 1873–2019

O R G A N I S A T I O N  &  R E S U L T A T

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 rekonstruktio-
nen 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 General-
konsuln, tar över.

1928 OLJERAFFINADERI OCH VÄGBOLAG
Axel Ax:son Johnson bygger Skandina-
viens första oljeraffinaderi i Nynäshamn 
för att förse fartygen med diesel. Asfalt- 
och vägbolag förvärvas för att tillvarata 
nya affärsmöjligheter.

1958 TREDJE GENERATIONEN TAR ÖVER
Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson 
avlider och lämnar efter sig över 100 
bolag. Nordstjernan blir stiftelseägt och 
tillförs huvuddelen av Johnsonkoncernen. 
Sonen Axel Ax:son Johnson, även kallad 
Bergsingenjören, tar över som koncern-
chef i Nordstjernan och i handelsbolaget 
A. Johnson & Co.

1971 ANTONIA BÖRJAR
Axel Ax:son Johnsons dotter Antonia 
börjar arbeta i firman.

1979 NY VD
Göran Ennerfelt blir vd efter Bergsingen-
jören Axel Ax:son Johnson.

1982 ANTONIA BLIR ORDFÖRANDE
Nordstjernan omstruktureras. Affärs-
samverkan mellan Nordstjernan och A. 
Johnson & Co minskar successivt. Antonia 
Ax:son Johnson blir ordförande i A. John-
son & Co.

1988 SATSNING PÅ KONSUMENT
HANDEL
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-grup-
pen. Willys expansion startar och kedjan 
blir rikstäckande.

2001 AXFAST BLIR SYSTERKONCERN
Fastighetsbolaget Axfast köps ut ur Axel 
Johnson och blir en framgångsrik syster-
koncern.

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 koncern-
bolag till Axel Johnson.

2013 MÅNGFALDSPROGRAMMET 
 AXELERATE INITIERAS
Satsningen ska öka mångfalden i ledande 
positioner inom hela Axel Johnson-kon-
cernen.

2015 CAROLINE BERG BLIR 
 ORDFÖRANDE
Caroline Berg, femte generationen, tar 
över ordförandeklubban i Axel Johnson. 
En första investering i it-företaget Dustin 
genomförs.

2019 SATSNING PÅ SOLENERGI OCH 
HELÄGARE TILL MARTIN & SERVERA
Under 2019 genomförs två förvärv inom 
en för Axel Johnson ny bransch – solener-
gi – genom investeringar i svenska Eneo 
och norska Otovo.

I december blir Martin & Servera ett 
helägt dotterbolag genom att Axel John-
son köper familjen Oldmarks 30-procenti-
ga ägande i bolaget.

1988

1951

1983

1978

2019

1973

1873

2015

1936
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AXEL JOHNSON GRUPPEN 
Axel Johnson är en av fyra fristående koncerner inom Axel Johnson Gruppen. 

De övriga är amerikanska Axel Johnson Inc., det svenska fastighetsföretaget 

Axfast och kapitalförvaltningsföretaget AltoCumulus.

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

Axel Johnson International är en indu-
strigrupp 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. 

AxSol är Axel Johnsons nystartade affärs-
område för investeringar inom solenergi-
sektorn.

Dustin är en av Nordens ledande återför-
säljare 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 ägarpart-
ner som investerar i små och medelstora 
tillväxtbolag. 

Åhléns är Sveriges ledande varuhuskedja 
med skönhet, inredning och mode under 
ett och samma tak. 

Skincity är en hudvårdsklinik online.  
Mitt Liv är ett icke vinstdrivande före-
tag som arbetar för ett inkluderande 
 samhälle. 

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 laboratorieartiklar som 
används av medicinska, biotekniska och 
akademiska forskningslaboratorier. 

Brazeway är ledande inom extrudering 
av aluminium och erbjuder värmeöverfö-
ringskomponenter inom bland annat VVS, 
kommersiell kylning och fordonsapplika-
tioner

ConforMIS är ett medicintekniskt företag 
med fokus inom ortopediska implantat. 

Kinetico producerar och säljer vatten-
reningsprodukter, både kommersiella och 
för bostäder. 

Mountain Lumber fokuserar på återanvänd-
ning av återvunnet trä i produktionen av 
bostäder. 

Parkson producerar och distribuerar 
system och produkter för kommunal och 
industriell vattenrening. 

SkjodtBarrett producerar världsledande 
mat- och förpackningslösningar 

Sprague distribuerar och hanterar energi-
råvaror och bulkgods via egna terminaler i 
nordöstra USA. 

Walk2Campus är ett fastighetsbolag som 
förvärvar och förvaltar bostäder i anslut-
ning till universitet och högskolor. 

AXFAST  
Fastighetsbolag specialiserad på fastighe-
ter för handel och logistik i Sverige samt 
kontorsfastigheter i Stockholm. 

ALTOCUMULUS  
Family office och kapitalförvaltning med 
kontor i Stockholm och Luxemburg. 

NORDSTJERNAN  
Nordstjernan är ett familjekontrollerat in-
vesteringsföretag, som genom aktivt ägan-
de i nordiska företag ska skapa långsiktig, 
god värdetillväxt. Nordstjernans noterade 
innehav är Active Biotech, Attendo, Bona-
va, Diös, Momentum Group, NCC, Nobia 
och Swedol. De onoterade innehaven är 
Dacke Industri, Etac, Lideta, Nordic Nest,  
Pricerunner, Rosti och Sunparadise. Axel 
Johnson Gruppens ägarandel i Nordstjer-
nan uppgår till sex procent. 

AXFOUNDATION  
En fristående icke vinstdrivande verk-
samhet som arbetar konkret och praktiskt 
för ett miljömässigt och socialt hållbart 
samhälle. www.axfoundation.se

O R G A N I S A T I O N  &  R E S U L T A T

70  AXEL JOHNSON ÅRSBERÄTTELSE 2019



NYA GREPP FÖR MINSKAT MATSVINN HOS WILLYS, HEMKÖP OCH TEMPO

Frukt och grönsaker står för den största delen av svinnet i matbutiker. Willys test av svinnsmarta fyndlådor räddade 
under de tre första månaderna 30 ton frukt och grönsaker från soptunnan. Nu har de svinnsmarta fyndlådorna, 
som innehåller två kilo blandade frukter eller grönsaker – perfekta för soppa, smoothier eller att ätas som 
de är – lanserats i samtliga Willysbutiker. Även Hemköp och Tempo har lanserat flera åtgärder för att minska 
matsvinnet i butik och inspirera kunderna att minska sitt matsvinn. Likt Willys har man tagit fram färdiga frukt och 
gröntblandningar, här i form av enkilospåsar för tio kronor, ett pilotprojekt som gett mycket gott resultat.



INSAMLING AV KOSMETISKT AVFALL

Ett hållbarhetsinitiativ som KICKS fortsatt att satsa på är insamling av kosmetiskt avfall. Samarbeten med nya 
kommuner och avfallsbolag har inletts för att möjliggöra att fler butiker får ta emot kosmetiskt avfall och under 
2019 samlades 4,2 ton in i KICKS butiker. KICKS har också lanserat en lathund för badrummet som förklarar för 
kunderna hur de på bästa sätt ska sortera sitt kosmetiska avfall. En intressant och uppmuntrande observation är att 
man har kunnat se att även de kommunala återvinningsstationerna har fått ökade volymer av kosmetiskt avfall på de 
platser där KICKS skapat möjligheten – detta sannolikt genom att kunderna helt enkelt blivit mer välinformerade.

Gary Downes arbetar som Service Engineer på 
det brittiska bolaget MIT (Marine & Industrial 
Transmissions), som ingår i Axel Johnson Internationals 
affärsområde Driveline Solutions.



Uppdragsgivare: Axel Johnson. Direktör Kommunikation och Hållbarhet: David Salsbäck. 
Kommunikationsansvarig: Linn Walenty. Produktion: Spoon. Projektledare: Julia Rimmerfeldt. Art director: David Linder.

Foto: Samuel Unéus, Pelle Lundberg, Linda Prieditis, Johan Strindberg. Tryck: Trydells tryckeri.

Genom verksamheterna inom Axfoundations 
ÖppnaDörren har 50 000 etablerade och nya 
svenskar deltagit i möten, som här på en 
Yrkesdörrenträff på Martin & Servera i Årsta.



Axel Johnson, Box 26008 (Villagatan 6), 100 41 Stockholm
Tel: 08701 61 00. www.axeljohnson.se


