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AXFOOD är en ledande koncern inom 
dagligvaruhandel i Sverige och består av 
en familj av särskiljande matkoncept som 
samverkar.  

AXSOL är Axel Johnsons yngsta bolag, som 
startades kring årsskiftet 2019/2020 för 
att samla investeringar inom solenergisek-
torn.

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. 

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 av egna och externa 
varumärken inom skönhet, hem och mode. 

INVESTERING UTANFÖR KONCERNBOLAGEN. 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. 



KICKS

Inhouse brands – egna varumärken – är en 
viktig del av KICKS affär. Under de senaste 
24 månaderna har sju nya varumärken 
lanserats, där alla tre varumärken 
som kom 2019 – Budgie, Skin Treat 
och Monsun – under 2020 överträffat 
lanseringsåret med ökad omsättning.

CALDAN CONVEYOR

Axel Johnson International förvärvade 
i september Caldan Conveyor och tog 
i och med detta ytterligare ett steg in 
i industriell automation. Med Caldans 
transportbanor effektiviseras och 
automatiseras ytbehandling och målning 
av alltifrån vitvaror till arbetsmaskiner.



CLICK AND COLLECT

Axfoods e-handel mer än fördubblades 
under 2020 – här packas en matkasse 
för avhämtning utanför Willys på Lidingö. 
Den grupp som ökade sina onlineköp 
mest var de äldre kunderna. Bland 
svenskar över 75 år handlade en procent 
månatligen mat på nätet i början av 
året, en siffra som ökade till en knapp 
fjärdedel under våren.



VIKTIGA 
HÄNDELSER 

2020

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 fortsätter att 
investera i förnyelse, avancerar 
mot 10/50-målet och når trots 
negativ påverkan från pandemin 
på fysiska butiker och restauranger 
ett resultatAX på 2 754 mkr. Vi når 
delmålet om att från 2016–2020 
reducera CO2-påverkan med över 
25 procent. 

AXFOOD växer snabbare än 
marknaden både i butik och online 
och når en rekordomsättning på 
53 696 miljoner kronor. E-handeln 
växer med 112 procent.

AXEL JOHNSON INTERNATIONAL 
gör ett rekordresultat på 816 
miljoner kronor.

AXSOL skapas när Axel Johnson 
gör ytterligare solinvesteringar. 
Sol-innehaven omsätter omkring 
1,2 miljarder kronor och 
ambitionen är att mångdubbla den 
siffran på tre års sikt.

KICKS lyckas trots den kraftiga 
pandemipåverkan på fysiska 
butiker förbättra resultatet 
genom snabb och lönsam 
e-handelstillväxt. 
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ROBOTISERING

Dustins vd Thomas Ekman på 
centrallagret i Rosersberg, där Dustin 
under 2020 investerade i en robot-
lösning med 60 robotar, som klarar av att 
hantera 1600 orderrader i  timmen.
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studenter. Jag börjar med att beskriva en vanlig dag 
i livet, och hur varje person i rummet är en av de 1,5 
miljoner kunder som möter våra verksamheter varje 
dag. Att sätta kunden som människa i centrum. 
Studenterna får höra om Axel Johnson, om vår syn 
på långsiktighet och vår passion för att förändra 
och bygga nytt.  Sist brukar jag göra ett medskick 
med utgångspunkt från citatet som kommer från 
Steve Jobs. Var öppen och nyfiken, ge dig hän och 
utforska, tänj din tanke och tillvarata möjligheter 
som du inte alltid vet på förhand vart de ska leda. 
Så småningom – i framtiden – kommer du att kunna 
koppla samman de enskilda punkterna och se hur 
allt hänger ihop.

“You can’t connect the dots looking forward; you 
can only connect them looking backwards. So you 
have to trust that the dots will somehow connect 
in your future.”

DET GÅR ÄVEN att dra en parallell till hur det är att 
över tid leda och utveckla ett familjeföretag. Axel 
Johnsons snart 150 år långa historia har utgjorts 
av många vägval och beslut genom generationer av 
ägare och företagsledare, vars konsekvenser man 
inte alltid har kunnat överskåda från den punkt där 
vägvalet gjorts. Ofta har nyfikenheten varit början 
på att skapa nya punkter, och dessa punkter har 
sedan vävts samman av passionen att bygga och 
utveckla över tid. Den bredaste kallvalsplåten, de 
modernaste containerfartygen, den vassaste dag-
ligvaruaktören, det bästa omni-erbjudandet, den 
mest innovativa marknadsplatsen för solenergi. 

DE SENASTE ÅREN har vi stöpt om stora delar av 
våra verksamheter genom att digitalt transformera 
både affärsmodeller och kunderbjudanden. Vi har 
gått in i nya bolag genom fler än 100 förvärv och 
kastat oss in i nya områden som solenergi. Under 
det gångna året har vi haft en tillväxt i e-handeln 
som saknar motstycke, och nya kundgrupper har 
välkomnats. Vårt 10/50-mål som vi satte 2015 har 
fungerat som en viktig ledstjärna – målet att om tio 
år ska femtio procent av det vi gör vara saker som 

vi inte gör idag. Hittills, efter sex år, är vi uppe i 34 
procent nya intäkter och majoriteten av dessa har 
kommit från organisk utveckling och tilläggsför-
värv inom våra befintliga verksamheter. Det är en 
enorm omdaning, omskakning och omformning, 
som vi tillsammans åstadkommer. Den nya bilden 
av Axel Johnson växer fram, punkt för punkt. Men 
nog bildar också punkterna i vår transformation ett 
mönster. 

NÄR JAG TÄNKER på framtiden känner jag en stor 
optimism. Under 2020 har vår långsiktighet och 
förmåga att hålla kursen även när det blåser full 
storm varit särskilt värdefull. Under pandemiåret 
2020 har jag upplevt den kraftigaste skälvningen 
sedan jag började arbeta i företaget för sexton år 
sedan. Det har varit svårnavigerat och krävande 
för många. Jag har sett otroliga insatser från våra 
medarbetare i alla delar av koncernen. Insatser som 
präglats av snabb reaktionsförmåga, av nytänkan-
de och mod. Varje vecka, eller månad, har vi haft 
en ny verklighet att anpassa oss till. Ovisshet som 
krävt nya djupa andetag. Jag känner mig stolt och 
tacksam över de enastående prestationer som jag 
har sett inom hela gruppen under det gångna året. 
Det ger mig kraft för kommande år. Vår omdaning 
fortsätter tillsammans med alla medarbetare i en 
stark kombination av långsiktighet och otålighet. 

STUDENTERNAS introduktionsdag börjar lida mot 
sitt slut. Jag gratulerar dem till att de har valt en 
spännande utbildning, speciellt om de gillar föränd-
ring och utveckling. Jag möter så många blickar jag 
kan. Några av dem hoppas jag kommer att vara med 
och skapa Axel Johnsons framtid. Hur den ser ut 
vet vi inte idag. Bara när vi blickar tillbaka kommer 
bilden att klarna. Vi kommer med säkerhet att 
minnas 2020 som ett år när både världen och Axel 
Johnson-koncernen skälvde. Men även ett år när vi, 
trots påfrestningar, klarade av att röra oss fram-
åt. Ett år då vi med en kombination av nyfikenhet, 
otålighet och långsiktighet hittade många nya vägar 
för att bygga och utveckla växande och långsiktigt 
hållbara affärer. 

CAROLINE BERG
O R D F Ö R A N D E O R D

J
AG TITTAR UT ÖVER de sextio unga 
vuxna som sitter utspridda i den 
varma salen. Från ansikte till ansikte, 
möter så många blickar jag kan. Tyst-
naden har spridit sig i rummet och jag 
tar tid på mig att känna in stunden. 

Den värld som dessa unga ska kasta sig in i är 
under en enorm transformering. Stämningen 
andas förväntan denna första skoldag på 
kandidatprogrammet i Retail Management 
på Handelshögskolan i Stockholm. Varje år 
brukar jag vara med och välkomna årets nya 
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D
EN KRAFT OCH det ledarskap som visats 
på alla nivåer inom Axel Johnson gör att 
stolthet och ödmjukhet är de dominerande 
känslorna när jag summerar året. 

Det är också med stolthet som vi stäng-
er böckerna för 2020 med ett resultat på 

2 754 mkr. Givet att vi verkar inom flera av de branscher 
som drabbats allra hårdast av pandemin så är det en 

enastående kollektiv prestation – och långt högre än 
vad vi hade vågat drömma om under våren 2020.

Ännu viktigare än det enskilda årets resultat är 
att vi lyckades hålla blicken högt och hålla takten i vår 
förnyelse. Vi har under 2020 fortsatt att investera i för-
bättrad e-handel, automation, ökad teknisk kompetens 
och kapacitet, och vi bygger successivt en modernare 
och mer hållbar logistik. 

ETT ÅR AV PÅFRESTNINGAR, 
MOTSTÅNDSKRAFT – OCH ACCELERATION!

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

Att vi håller ett högt tempo i vår transformation är 
inte bara en känsla, utan det reflekteras också i våra 
siffror. När vi mäter framåtrörelsen mot vårt 10/50-
mål – som säger att hälften av våra intäkter om tio år 
ska komma från sådant vi inte gör idag – så ser vi att vi 
under 2020 har hållit vår förnyelsetakt.

UTVECKLINGEN I KONCERNBOLAGEN
Vår industrigrupp Axel Johnson International redo-
visar ett rekordresultat på 816 mkr (746) mkr. Att 
detta görs under ett år av utmaningar, med stängda 
industrier på många håll i Europa under våren, stökiga 
leverantörskedjor och olika restriktioner på var och en 
av bolagets dryga 30 marknader, är en 
enastående bedrift.

Axfood gör ett mycket starkt 
resultat på 2 394 (2 173) mkr och växer 
mer än marknaden såväl i butik som 
online, där tillväxten landade på 112 
procent. Även om dagligvaruhandeln 
sammantaget har stått stark under 
pandemin så är verkligheten mer 
skiftande. För samtidigt som Willys 
noterade försäljningsrekord såg vi sto-
ra tapp i besökstalen i butikerna längs 
norska gränsen och i många butiker i 
storstadslägen. Mot den bakgrunden 
är resultatförbättringen ett styrke-
besked, som dessutom signalerar 
ytterligare potential framåt.

AxSol, som samlar våra investeringar inom solener-
gi, investerade i två nya bolag under året. Alight, som 
riktar sig mot företagsmarknaden, ingick i december 
ett avtal med Martin & Servera om bygget av Sveriges 
största solelpark. Vi ser stora möjligheter både till 
europeisk expansion inom våra befintliga innehav och 
i nya investeringar, på en marknad där vi verkligen kan 
växa med en av vår tids megatrender.

Dustin såg under våren hur många små- och med-
elstora företag pausade sina it-investeringar, men den 
affären kom tillbaka med kraft under årets andra halva. 
Samtidigt skapar den generellt accelererade digitalise-
ringen, och behovet av professionella it-miljöer också i 
många hem, stora möjligheter för Dustins kombination 
av hårdvara och online-tjänster.  

Kicks visade under ett år med branta besökstapp 
i fysisk butik att de investeringar i teknik och ny kom-

petens som vi gjort under senare år har skapat värde. 
Genom en snabbväxande och lönsam e-handelsförsälj-
ning i kombination med besparingar så förbättrades 
resultatet – trots svåra och snabbskiftande marknads-
förhållanden – till 37 (11) mkr. 

Martin & Servera har som Sveriges ledande restau-
ranggrossist haft ett år där fallet på den privata restau-
rangmarknaden under flera månader varit uppemot 
75–80 procent. Det har självklart slagit stenhårt mot 
resultatet som landade på -62 (426) mkr. Men när res-
taurangmarknaden till slut vänder står Martin & Ser-
vera väl rustat för tillväxt på en marknad som kommer 
att gynnas av underliggande trender som urbanisering 

och av människors fortsatta efterfrå-
gan på bekvämlighet.

Åhléns resultat landade på -331 
(-116) mkr, som en följd av främst dras-
tiskt minskade besökstal på framför 
allt city-varuhusen, vilket gav ett för-
säljningsbortfall som tillväxten i e-han-
deln inte kunde kompensera för. Nya 
vd:n Annica Hagen leder arbetet med 
att hitta en hållbar framtida modell för 
Åhléns med nya grepp, byggd på ett 
omni-erbjudande med en förbättrad 
e-handelsupplevelse och lönsamhet i 
de fysiska varuhusen.

Vår investeringsverksamhet Novax 
har fortsatt att utveckla och inves-

tera inom sina temaområden retail-teknologi, hälsa, 
food tech och teknisk säkerhet – områden som alla 
har potential att bli betydande framtida delar av Axel 
Johnson. Vid årsskiftet ingicks avtal om en investering 
i Aqua Dental, som gör Novax till storägare inom Sveri-
ges snabbast växande tandvårdskedja.

FAMILJEÄGANDE GER RIKTNING 
Vid sidan av det snabbfotade ledarskap vi såg i våra 
bolag så ser jag en ytterligare framgångsfaktor som 
bidragit till att vi hållit såväl kurs som fart genom 2020: 
Axel Johnsons ägare. Med det långsiktiga familje-
ägandet i ryggen har vi också under ett krisår kunnat 
fortsätta att utveckla våra företag och investera i 
framtiden, och utifrån gemensamma värderingar om 
långsiktighet och samhällsansvar har vi vägletts att 
prioritera ansvarstagande också när det haft ett kort-
siktigt ekonomiskt pris.

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 

2 754 MKR

2020 var ett år fyllt av stora påfrestningar på hälsa, ekonomi, individ och samhälle. 
Det var påtagligt också i våra verksamheter.  Men vårt 2020 är också en historia om 
motståndskraft. Om mängder av ledare och medarbetare som har klivit fram för att 
fortsätta utveckla våra verksamheter och säkerställa att vi tar vårt ansvar gentemot 

våra kunder, under ett år då inget kunde göras på autopilot. 
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Strategi och 
förnyelse

Utifrån samma värderingar så fortsätter hållbarhets-
arbetet och samhällsengagemanget att ha en central 
plats när vi fortsätter att utveckla Axel Johnson. Vi 
fokuserar särskilt på att reducera vår klimatpåverkan, 
att uppnå ökad cirkularitet och att utveckla vårt arbete 
inom social hållbarhet med fokus på mångfald och inklu-
dering. 

Under 2020 startade vi Axelerate, ett nytt verksam-
hetsområde för att utveckla vårt arbete med mångfald 
och inkludering. Målet är att därigenom stärka våra 
bolags förmåga att attrahera och utveckla talang, att på 
bästa sätt förstå och serva sina kunder, och därtill göra 
Axel Johnson till marknadsledare och förebild inom om-
rådet i det svenska näringslivet (läs mer på s. 33). 

FRAMÅT: SNABBHET, FÖRNYELSE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
När vi analyserar vad av allt som hänt i våra marknader 
som kommer att innebära permanenta förändringar, så 
ser vi två huvudspår, där accelerationen i omställningen 
till e-handel är det ena.  Den andra stora rörelsen gäller 
förändringen av vår ekonomiska geografi, vilket hänger 
samman med hemarbetet. Det är omöjligt att sia om 
vilka beteendeförändringar som blir bestående efter 
pandemin och i vilken grad, men vi är övertygade om att 
vi kommer att se betydande och ihållande konsekvenser 
för inte bara arbetsmarknad, utan också för resande, 
handel och fastigheter (läs mer på sidorna 22–29). 

Det vi däremot vet är hur avgörande det är att fort-
sätta vara snabba på anpassning. Om det är något vi har 
lärt oss under det senaste året så är det att förvänta oss 
det oväntade, och att agera snabbt när det inträffar. 

Ingen av oss vet exakt när och hur våra samhällen 
kommer att ställa om till en vaccinerad vardag. Men när 
samhälle och marknader vänder uppåt ska vi i samtliga 
verksamheter inom Axel Johnson vara rustade för tillväxt. 

När vi blickar framåt gör vi det utifrån en urstark 
plattform med en stark finansiell bas, högt tempo i vår 
transformation och det långsiktiga familjeägandet som 
fundament. Kan vi därtill bygga vidare på den kultur av 
förändringsvilja och laganda som vi visade under fjolåret 
finns alla möjligheter att göra 2021 till ett år av tillväxt 
och framgångsrik förnyelse. 

Vd-ord fortsättning

”Om det är något vi 
har lärt oss under 
det senaste året så är 
det att förvänta oss 
det oväntade, och att 
agera snabbt när det 
inträffar.”
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 om 
tillväxt, lönsamhet och värdeska-
pande i koncernen. Affärsstrategin 

är ett verktyg för planering och rapportering 
där vi kan följa och mäta bolagens utveckling på 
både kort och lång sikt och 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 pro-
duktion; Värdebaserat medarbetarskap och 
ledarskap. 

ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE
Vår utgångspunkt är familjeföretagets värde-
ringar med hållbart företagande som ledstjär-
na. Vi vet att hållbart företagande bidrar till en 
hållbar affärs- och samhällsutveckling. Strate-
gin skapar förutsättningar för oss att nå våra 
finansiella mål, naturligtvis resultat och tillväxt, 
men den ska också bidra till att uppfylla vår 
vision:

Vi ska ha en ledande position på våra markna-
der och våra företag ska driva och leda utveck-
lingen inom sina branscher. Genom våra verk-

samheter vill vi vara en positiv förändringskraft i 
det samhälle vi är en del av. 

Under respektive målområde finns ett antal 
nedbrutna mål, som exempelvis handlar om att 
våra bolag ska minska sin klimatpåverkan, öka 
andelen cirkulära processer, integrera digitalise-
ring i verksamheten samt ha branschens nöjdas-
te medarbetare och kunder. 

Några särskilt betydelsefulla mål handlar om 
förnyelse, mångfald och miljövänlig verksamhet. 
År 2018 tog Axel Johnson fram ett koncern-
gemensamt klimatmål, som innebär att bolagen 
ska ha blivit klimatneutrala till år 2030. Läs mer 
om detta på sidorna 36–37. 

Ska vi lyckas förnya oss behöver vi säkerstäl-
la att vi rekryterar och utvecklar medarbetare 
utifrån hela talangpoolen. Vi satte därför 2015 
tydliga mål för jämställdhet och mångfald, med 
sikte på 2020. Vi har sedan flera år nått målet om 
jämn könsfördelning bland ledare. Vi har rört oss 
från 6 till 14 procent ledare med utländsk bak-
grund, men inte nått hela vägen till målet på 20 
procent. Läs mer om vad vi gör för att öka farten i 
mångfaldsarbetet på sidorna 33–35.

Vårt 10/50-mål för förnyelse innebär att om 
tio år kommer minst 50 procent av Axel John-
son bestå av verksamheter vi inte ägnar oss åt 
idag. Även detta mål mäts och följs upp i särskild 
ordning, läs mer om vårt förnyelsearbete på sid 
sidorna 16–21. 

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

DIGITAL  
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T
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Genom förnyelse och utveckling vill vi nå 
lönsam, hållbar och långsiktig utveckling i 
våra bolag. Ramarna för det arbetet sätts av 
vår hållbara affärsstrategi. 
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Hälften nytt om tio år

10/50

Å
r 2014 antog 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 som vi 
inte gör idag. Under 2020 fortsatte 

vi att röra oss i den höga takt som krävs för att 
nå målet – utvecklingen accelererades snarare 
än pausades av det skifte vi såg mot digitala 
kanaler: Sex år in i mätperioden har vi nått 34 
procent nya intäkter och under 2020 drevs 
förnyelsen framför allt av vår e-handelstillväxt.

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

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 2020 fortsatte produktutvecklingen 
inom Axfoods egna märkesvaror, som Garant 
och barnmatsmärket Minstingen, och även 
Kicks fortsatte satsningen på egna varumär-
ken med lanseringen av BeautyAct by Kicks. 
Tillväxten i e-handel fortsatte, exempelvis ökade 
Kicks och Åhléns e-handlar med 63 respektive 
52 procent och försäljningen i Axfoods e-hand-
lar – Hemköp, Willys och Mat.se – ökade med 112 
procent. 

2020 var något mindre förvärvsintensivt än 
2019, men aktiviteten ökade framåt slutet av 
året med bland annat ett antal investeringar 
inom Novax fokusområden teknisk säkerhet, 
food tech och hälsa (Läs mer på s. 18). 

10/50-målet

2024 50  % 50  %

2020 34 % 66  %

2019 31 % 69  %

2018 20 % 80  %

 Nytt     Gammalt

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

E-handelns andel 
av våra bolags 
försäljning

SNABBVÄXANDE 
E-HANDEL

Under 2020 växte e-handelsförsäljningen i Sverige med 40 procent – tre 
gånger snabbare än året innan. När besöken minskade i fysiska butiker var 

våra bolag snabba med att styra om resurser till digitala kanaler.

10/50

Kicks
KICKS LYCKADES mot alla odds nå ett förbätt-
rat resultat under 2020, till stor del genom 
att kompensera för det svåra läget i fysiska 
butiker genom en stark onlinetillväxt på 63 
procent. E-handeln står nu för omkring 24 
procent av Kicks försäljning, och bolaget har 
tagit viktiga steg från att för bara 2–3 år sedan 
ha varit en butikskedja med en blygsam e-han-
del till ett omni-erbjudande. Två saker har va-
rit centrala i att möjliggöra tillväxten. Det ena 
är att Kicks under de senaste åren investerat 
stort i förbättrad analyskapacitet. Det andra 
är att Kicks  just innan pandemin slog till hade 
gått över till variabla marknadsföringsinves-
teringar – som helt enkelt innebär att man kan 
investera så länge avkastningen är positiv, 
istället från utifrån en bestämd budget – vilket 
gjorde att man omedelbart kunde gasa på när 
många konsumenter flyttade från fysiska till 
digitala kanaler. 

MAT
I mars 2020 fullständigt 
exploderade online-inköpen 
av mat. Och så fortsatte året. 
Den stora tillväxten drevs inte 
minst av nya e-handlare i äldre 
åldersgrupper. Under andra 
kvartalet kom en fjärdedel av 
ordrarna i Willys och Hemköps 
kundprogram från personer 
över 70 år, att jämföra med 
bara fyra procent under janua-
ri-mars. När året summerades 
hade Axfoods e-handel vuxit 
med 112 procent, och allra 
mest växte ”click and collect”, 
där kunder beställer på nätet 
och själva hämtar maten.

DUSTIN
Eftersom Dustin i grunden är 
en e-handel för it-produkter, 
så är det inte förvånande att 
omkring 80 procent av bola-
gens försäljning sker online. 
Genom standardisering av 
både hårdvara och av tjänste-
paket vill Dustin flytta en ännu 
större del av både försäljning 
och service till en online-
miljö. När vi yrkesarbetar på 
fler platser – en trend som 
ser ut att vara ihållande – så 
kommer behovet av professi-
onella it-miljöer att öka, 
något som skapar 
tillväxtmöjlig-
heter.

112%
Så mycket växte 
Axfoods e-handel

2014 2020

26 ,1%

8,7%
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S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

INVESTERINGAR
Axel Johnsons rörelse mot förnyelsemålet 
10/50 drivs av den ständiga förändringen i 
våra befintliga bolag. Men därtill är förvärv 
och investeringar i nya verksamheter verktyg 
som är särskilt viktiga för att skapa tillväxt 
inom nya områden.

investeringar där vi 
blev ägare i nya bolag

1,4 
MILJARDER

Totalt antal investeringar 
i nya bolag under 2016–
2020103

19

10/50

ÄVEN VAD GÄLLER investeringar så var 2020 ett ryckigt år. 
Året inleddes i högt tempo med bland annat två nya sol-
bolag. Den stora osäkerheten om pandemins påverkan på 
samhälle och ekonomi gjorde att transaktionsmarknaden 
stod nästintill still under det andra och tredje kvartalet. 
Därefter avslutades året med ett stort antal förvärv. Återi-
gen var Axel Johnson International det koncernbolag som 
förvärvade flitigast. Men därtill fördjupades Axel Johnson 
närvaro i ett antal sektorer, som solenergi, hälsa, food tech 
och teknisk säkerhet.

Den gemensamma nämnaren för investeringarna under 
2020 är det långsiktiga perspektivet – ambitionen att skapa 
nya betydande verksamhetsområden inom Axel Johnson.

investerades i nya och 
befintliga bolag

Novax

AxSol  
växer 
vidare

INDUSTRIGRUPPEN Axel Johnson 
International har länge varit vårt 
mest förvärvsintensiva företag. 
Axel Johnson International har 
under de fem senaste åren gjort 
59 förvärv i nya bolag. Under 2020 
genomfördes åtta förvärv. 

I och med förvärvet av Caldan 
Conveyor togs ett viktigt steg i 
satsningen på automatisering, som 
är en av de riktigt stora industriella 
megatrenderna. Caldan Conveyor 
designar och producerar auto-
matiserade tak- och golv gående 
transport banor. Bland kunderna 
finns tillverkare av bland annat 
vitvaror och gräv skopor som använ-
der transport banorna för målning, 
lackering eller annan ytbehandling.

AXEL JOHNSON 
INTERNATIONAL 
INVESTERAR I 
AUTOMATION

AXEL JOHNSONS investeringsbolag Novax har 
under de senaste två åren rört sig mot att 
bli mer fokuserat på ett antal sektorer, med 
ambitionen att bygga nya betydande ben 
för Axel Johnson. De fyra teman där Novax 
bygger sin närvaro är Hälsa, Framtidens mat, 
Teknisk säkerhet och Digital infrastruktur 
för handeln. 

AQUA DENTAL: INVESTERING I TANDHÄLSA
Novax enskilt största investering under året 
skedde just innan årsslutet och innebar att 
Novax blev storägare i Aqua Dental, Sveriges 
snabbast växande tandvårdsaktör.  Ambitio-
nen är att genom fokus på vårdkvalitet och 
ett modernt och tryggt patientbemötande 
skapa en rikstäckande tandvårdskedja. En 
huvuduppgift framåt är att nå de svenskar 
som i dag är minst benägna att regelbundet 
besöka tandläkare, vilket skulle skapa stora 
vinster för både individ och samhälle. 

FRAMTIDENS MAT: SATSNING PÅ PROTEINSKIFTE
Novax investerade under året även i Pro-
Lupin, ett tyskt bolag som tillverkar protein-
baserade insatsvaror till livsmedelsindustrin, 
men också utvecklar egna växtbaserade 
mejeri produkter rik-
tade till konsument, 
såsom glass, yoghurt 
och mjölk. Under 
hösten lanserades 
också Svensk Baljväxt-
färs, en lupinbaserad 
vegofärsprodukt, som 
Novax kommersialise-
rar utifrån det utveck-
lingsarbete som har 
gjorts av Axfoundation 
på experiment-jordbru-
ket Torsåker.

UNDER ÅRETS FÖRSTA månader gick  AxSol 
in som delägare i två ledande svenska 
solenergi bolag, Svea Solar och Solkompa-
niet. Samtliga AxSol-bolag har nu tagit sina 
första steg ut på den europeiska marknaden. 
Bland annat finns marknadsplatsaktören 
Otovo – som kopplar samman solpanelsin-
stallatörer och husägare – idag förutom i 
Sverige och Norge, också på den polska, 
franska, italienska och spanska marknaden.

Bolagen som AxSol deläger omsatte un-
der 2020 sammanlagt om-

kring 1,2 miljarder kronor. 
Genom fortsatt tillväxt 
inom befintliga innehav i 
kombination med ytterli-

gare investeringar är målet 
att mångdubbla den siffran 
redan på några års sikt.
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S T R A T E G I  O C H  F Ö R N Y E L S E

NYA KUNDMÖTEN 
OCH ERBJUDANDEN

På en marknad med stenhård konkurrens och prisfokus är det avgörande att genom 
kundmöte och erbjudande skapa lojalitet – en vilja att återvända. Därför jobbar 

många av våra bolag med egna varumärken – från BeautyAct och Carin Wester, till 
Garants färdigrätter. Ett annat är att arbeta med medlemskap, eller att med digitala 

verktyg göra kundupplevelsen smidigare och roligare såväl digitalt som i butik.

10/50

Liveshopping levandegör 
digitalt kundmöte

Egna varumärken 
som gör skillnad

Som ett sätt att utveckla den digitala shoppingupplevelsen 
lanserade både Åhléns och Kicks liveshopping. Live-sänd-
ningarna ger en möjlighet för bolagens egna medarbetare 
att tillsammans med branschpersonligheter guida tittar-
na genom valda delar av sortimentet och det skapar helt 
nya möjligheter till interaktion. Kicks sände 25 liveshop-
ping-event från starten i april till december, med totalt nära 
135 000 tittare.

Fem nya produkter i veckan. Så hög är 
snittakten i Axfoods utveckling av egna 
märkesvaror. Av de 22 egna varumärke-
na är de två största Garant och Eldorado, 
där Garant har en tydlig hållbarhetspro-
filering och Eldorado ska erbjuda det 
bästa lågprisalternativet med fokus på 
basprodukter. Bland annat lanserade 
Garant under året tre nya vegetariska 
måltidslösningar baserade på svenskod-
lade proteingrödor, tillsammans med 
Novax-ägda varumärket Svensk Baljväxt-
färs och Axfoundation.

AXLAB I Axel Johnsons innovationstäv-
ling Axlab genererade medarbetarna i 
koncernbolagen fantastiska 781 idéer på 48 
timmar. Den vinnande idén presenterades 
av Valentina Cristea. Hon arbetar på Axflow i 
Milano, en del av industrigruppen Axel 
Johnson International. Axflow levererar 
system för hantering av vätskeflöden till 
olika industrier. Valentinas idé är att märka 
olika delar av exempelvis pumpar eller 
reglage med scanningsbara QR-koder. På så 
sätt kan man underlätta för kunderna eller 
Axflows service-medarbetare att genom en 
enkel mobilscanning få fram omedelbar 
information om produkterna, förhindra fel 
beställning av reservdelar och på så sätt 
avhjälpa fel så snabbt som möjligt.

SNABBGROSS CLUB I november öppnade Axfoods restaurang-
grossist Snabbgross ett nytt butikskoncept – Snabbgross Club – 
som riktar sig till privatpersoner. Genom ett medlemskap som 
kostar 299 kronor per år får privatkunder tillgång till ett unikt 
och prisvärt sortiment i stora förpackningar – ett erbjudande som 
tidigare bara var tillgängligt för restaurang- och kafé-kunder. Via 
medlemskapet kan kunderna snabbt tjäna in 
kostnaden via unika erbjudanden och produkter. 
Konceptet med medlemsklubbar har vuxit 
snabbt på flera andra marknader, inte minst i 
Nordamerika.

Hemköps nya lojalitetsprogram, Klubb Hemköp, är först ut i 
branschen med att premiera val som är positiva för både kli-
matet och den egna hälsan. De 1,7 miljoner medlemmarna får, 
liksom tidigare, poäng för alla inköp, men en nyhet är att extra 
poäng ges för hållbara val med positiva egenskaper för miljö 
och hälsa – som att handla färska frukter och grönsaker eller gå 
över till digitala kvitton. En stadig ökning av nya medlemmar de 
första månaderna efter lanseringen av Klubb Hemköp visar hur 
ett personifierat och lyhört kundprogram öppnar för engagemang 
och för nya kundmöten både online och i butik.

QR-KOD GER 
SNABBARE SERVICE 
TILL INDUSTRIKUNDER

ÅHLÉNS 
MARKET- 
PLACE

STORKUNDSFÖRDELAR FÖR 
PRIVATPERSONER

KLUBB HEMKÖP NUDGAR 
MOT HÅLLBARA VAL

Åhléns lanserade under våren sin 
online-marknadsplats. Där kan 
externa aktörer sälja sina produk-
ter till Åhléns kunder. På så sätt 
erbjuds kunderna ett bredare sorti-
ment av alltifrån mode och möbler 
till cyklar. Produkterna kommer från 
externa leverantörer men omfattas 
av Åhléns kundlöfte, bonuspoäng 
och möjlighet att returnera i valfritt 
varuhus. På så sätt får kunderna 
inom ramen för sin Åhléns-relation 
tillgång till ett ännu bredare och 
spetsigare sortiment.

FOTO: ELIN
 JARL 781
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F
RÅN ATT ÅRET INNAN ha ökat med  
13 procent så växte svensk e-handel  
under 2020 med hela 40 procent.  
Särskilt kraftig var ökningen inom  
dagligvaror och inom apotek. Mat- 
inköpen online fördubblades, om än från 
blygsamma nivåer. Apotek lämpar sig 

sällsynt bra för e-handel, med små, hanterbara pro-
dukter och där kunderna av naturliga skäl är sär-
skilt benägna att vara bekymrade för smitta. Det 
av Axfood och Novax samägda Apohems tillväxt på 
250 procent illustrerar kraften i den förändringen.

Under 2020 accelererade den 
rörelse som präglat handeln  

under de senaste 15 åren: Skif-
tet från fysiskt till  
digitalt. Under några tidiga 
vårveckor snabbspolades 
e-handelsskiftet – motsva-
rande tre års utveckling 
framåt i tiden. Vi är över-

tygade om att det grodhopp som 
e-handeln har tagit är permanent. 

TRE ÅR 
PÅ TRE 
VECKOR 

TILLFÄLLIGA FÖRÄNDRINGAR 
ELLER PERMANENTA SKIFTEN?

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

– rekordtillväxt i 
e-handeln

2020 var ett år av ständig och snabb 
förändring. Vissa skiften slog mot enskilda 
branscher, andra påverkade varje sfär av 
samhället. Många förändringar är temporära 
– byggda på begränsningar som vi inte vill 
underkasta oss en minut längre än vi måste. 
Andra skiften är sannolikt mer beständiga.

På två områden med omedelbar relevans för 
våra verksamheter är vi övertygade om att vi 
ser varaktiga beteendeförändringar. Det första 
gäller accelerationen av e-handeln. Det andra 
handlar om skiften utifrån de förändringar 
vi ser i hur – och var – vi arbetar, rör oss och 
konsumerar. Även om bara delar av de nya 
beteendena kommer att dröja sig kvar kommer 
det att skapa otaliga ringar på vattnet, vilket 
påverkar både samhällen och marknader.
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FÖRE 
CORONA

MAJ/JUNI 
2020

Årlig 
e-handeltillväxt

Svenskar över 75 år 
som handlar på nätet 
minst en gång
i månaden

 2016–2020

NÄTMATEN FÖRDUBBLAS – ÄLDRE KUNDER  
ÖKAR MEST
Axfoods e-handelsförsäljning mer än för-
dubblades under det andra kvartalet. När 
smittspridningen under sommaren och den 
tidiga hösten sedan föll hade man kunnat 
förvänta sig att näthandeln skulle ligga på 
mer normala nivåer, men utvecklingen höll 
i stället i sig, för att lyfta ytterligare mot 
slutet av året. För helåret landade Axfoods 
e-handelstillväxt på 112 procent, snabbare än 
marknaden som helhet som växte med  
95 procent.

Andelen som e-handlar regelbundet är 
generellt högre bland yngre personer och 
i grupper med höga inkomster. Men den 
mest påtagliga nyheten under pandemin har 
varit de ökade nätköpen hos äldre kunder – i 
Sverige såväl som på andra marknader. Bland 
svenskar över 75 år handlade en procent 
månatligen mat på nätet, en siffra som ökade 
till en knapp fjärdedel under våren 2021.  
Det speglades också i våra verksamheter; 
andelen ordrar i Willys e-handel som kom 
från personer som var 70 år eller äldre växte 
från 4 till 25 procent.

PANDEMI – UNDANTAG ELLER PERMANENT 
 SKIFTE?
Att e-handeln växer över tid har närmast 
kommit att framstå som en naturlag, drivet 
av generell digitalisering, ökande digital 
mognad hos konsumenterna och förbättrade 
erbjudanden. Men vad säger att det 40-pro-
centiga grodhopp som togs under 2020 inte 
kommer att följas av en minskning när smit-
tan avtar? E-handeln hamnar då åter på sin 
tidigare tillväxtkurva, för att sedan återigen 
växa i lugnare takt?

Vi tror att det är osannolikt, av tre skäl:

FÖR DET FÖRSTA – en gång online-kund, alltid 
online-kund. Kunder som tagit sig över trös-
keln ser helt enkelt fördelar med e-handel. 
Det betyder inte att man i huvudsak e-hand-
lar, men att man gärna kompletterar fysiska 
butiksbesök med nätinköp, beroende på 
sammanhang och produktkategori. Att det 
är så bekräftas av såväl forskning, som av 
data från våra verksamheter.

FÖR DET ANDRA – det digitala kunskapslyftet. 
Att helt nya grupper tillägnat sig ett nytt  
online-beteende gör att den möjliga markna-
den ökat drastiskt. Pandemin har inneburit 

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

det största digitala folkbildningslyftet i  
modern tid – den morfar eller farmor som 
lärt sig använda Zoom för att träffa barnbar-
nen, har en lägre tröskel till andra digitala 
tjänster än hen hade för ett år sedan.

FÖR DET TREDJE – investeringar i förbättrat 
utbud. Den acceleration vi har sett under 
2020 skapar en investeringsvåg i utbudet 
framåt. Eftersom förväntningarna på fort-
satt e-handelstillväxt är stora ser vi också 
enorma investeringar, från både existerande 
retailföretag som investerar i det digitala 
kundmötet och finansiella investerare som 
söker sig till tillväxtmöjligheterna inom 
e-handel. Det möjliggör fler och förbättrade 
erbjudanden, snabbare leveranser och andra 
fördelar som nås genom större volymer. 

Inflödet av pengar leder också till en 
subventionering som finansieras av antingen 
riskvilligt kapital som slåss om marknads-
andelar eller av en lönsam fysisk affär. Ett 
exempel är hemlevererade matkassar, där 
plock och leverans prissätts under sin verkli-
ga kostnad.

VAD INNEBÄR ONLINE-SKIFTET?
Vi vet att samma person kan uppvisa vitt 
skilda konsumentbeteenden i en fysisk res-
pektive digital miljö. Det är framför allt två 
saker som präglar oss som digitala konsu-
menter: Vi är mer illojala och mer prismed-
vetna, vilket naturligtvis hänger samman. 

Det innebär att prispressen sannolikt 
kommer att tillta. För att fortsätta skapa 
lojalitet och kunna konkurrera med annat än 
pris måste en fysisk butik – i tillägg till det 
värde som finns i läget, bekvämligheten och 
omedelbarheten i ett fysiskt köp – kunna 
erbjuda något unikt som bygger lojalitet och 
relation. Det kan vara exklusiva produkter 
eller egna varumärken hos KICKS. Det kan 
vara tjänster, såsom Skincitys digitala råd-
givning. Det kan vara ett omni-erbjudande 
där värden skapas genom att den fysiska och 
digitala konsumtionsmiljön hänger ihop. 

En annan utmaning är hållbarheten. Konsu-
mentförväntningar på omedelbar hemleverans 
till låg kostnad skapar en friktion med ambi-
tionen om hållbara leveranser, både avseende 
klimatpåverkan och lokala stadsmiljöer. 

”Kunder som tagit sig 
över tröskeln ser helt 
enkelt fördelar med 
e-handel.”

2016 2017 2018 2019 2020

40%

16% 16% 15 % 13%

54%

21%
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EN NY
GEOGRAFI? 

Hemarbetets påverkan på städer, 
resor, rörelse, shopping, boende 

och fastigheter.

Under våren 2020 blev hemarbetet norm för människor i 
stora delar av världen. Samtidigt omöjliggjordes många av de 

verksamheter som gör staden levande. Restauranger i Sveriges 
större städer tappade tidvis 80 procent av sina gäster, varuhus 

och butiker hade glest mellan besökarna och teater- 
scener, muséer och biografer stängde. 

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

D
ETTA HAR HÄNT. Under 2020 
minskade rörelsen intill – och 
inom – större städer i hela 
västvärlden. I Sveriges två 
största städer minskade de 
totala passagerartalen i kollek-
tivtrafiken med mer än 50 pro-

cent, och pendlandet in till city i Göteborg 
och Stockholm med betydligt mer än så.  

Den minskade rörligheten har varit pro-
portionerlig till städernas storlek. Enköping 
med 20 000 invånare såg ett lägre fall i 
rörlighet och en snabbare återhämtning än 
det sju gånger större Norrköping, som i sin 
tur hade ett lägre fall än det sju gånger större 
Stockholm. Allra mest minskade rörligheten 
i de större städernas centrala delar. Genom 
en kombination av minskat jobbpendlande in 
till staden och växande e-handel så tappade 
konsumentnära verksamheter i stadskärnor-
na kraftigt i besökarantal och försäljning.  

I Axel Johnsons verksamheter kunde 
vi med nästintill kvartersprecision se hur 
mycket djupare krisen slog mot försäljning 
i centrala citylägen, jämfört med i bostads-
områden bara någon kilometer bort eller i 
städernas förorter. Även restaurangerna i 
centrala lägen drabbades hårdare, medan ett 
lunchställe i ett bostadsområde utanför sta-
den i stället fick en större möjlig kundkrets 
vid lunchtid.

ÅTER TILL KONTORET ELLER KVAR HEMMA  
– VAD VILL VI?
Ska man försöka avgöra graden av per-
manens i de här förflyttningarna så är den 
enskilt viktigaste faktorn hemarbetet.  
Hemarbete har varit utbrett bland tjäns-
temän men de som arbetat hemifrån är i 
Sverige en minoritet. Omkring 60 procent 
av de arbetande svenskarna har inte arbetat 
hemifrån i någon betydande utsträckning. 
Trots det är effekterna på lokal nivå stora,  
eftersom hemarbetet är mer utbrett i 

storstäder, i grupper med högre utbildning, 
högre inkomst och stark köpkraft. 

Tittar vi framåt så pekar det mesta mot 
att erfarenheten av hemarbete kommer att 
lämna permanenta avtryck, i form av ett mer 
tillåtande förhållningssätt. Undersökningar i 
ett antal länder ger ungefär samma svar:  
De flesta som har möjligheten vill även fort-
satt gärna arbeta hemifrån 2–3 dagar i veck-
an. När frågan ställs från andra hållet, det 
vill säga vad arbetsgivare ser som önskvärt, 
så landar svaren på en något högre fysisk 
närvaro, men i samma härad.

Gör man antagandet att de tjänstemän 
som har möjlighet kommer att arbeta hemi-
från minst 1–2 dagar i veckan – ett försiktigt 
och realistiskt antagande – får redan det 
mycket stora följder.

RÖRELSEMÖNSTER, RESTAURANGER OCH  
HANDEL: FORTSÄTTER CITY ATT VARA  
CENTRUM?
I storstädernas centrala delar är det fler  
som arbetar än bor, och en mycket stor del  
av arbetstillfällena tjänstemannajobb. Låt 
oss ta Norrmalm i Stockholm som exempel. 
Här finns dryga 180 000 arbetstillfällen,  

Befolkningrörelse 2020
 Norrköping     Enköping    Stockholm
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i stor utsträckning inom företagstjänster och 
kommunikation, jobb som har bra förutsätt-
ningar att göras på distans. I samma stadsdel 
bor knappt 80 000 människor. 

Om hälften av de som utför de 180 000 
jobben, väljer att vara hemma 1–2 dagar i 
veckan så innebär det att den dagliga rörel-
sen av människor som äter lunch, gör ären-
den och handlar på väg till eller från jobbet, 
kommer att minska. Den andra sidan av myn-
tet är att hemarbetande förortsbor kommer 
att stärka kundunderlaget för restauranger 
och butiker i bostadsområden.

En sådan förskjutning kommer i sin tur 
rimligen slå mot efterfrågan på butiks- och 
restauranglokaler i innerstaden, särskilt på 
gatuplan. Svenska butikshyror har länge 

legat högt vid internationella jämförelser.  
De hyrorna är nu under tryck av kombinatio-
nen av växande e-handel och pandemieffek-
ter, och vi ser hur butikshyrorna i Stockholm 
vände nedåt under andra halvåret 2020.

Även kontorshyror kan komma att på-
verkas då många arbetsgivare vid en lägre 
kontorsnärvaro kommer att se möjlighet att 
spara genom att minska ytan, eller i varje fall 
inte öka den. Vi ser redan hur vakanserna 
under hösten har ökat i Stockholm, liksom i 
nästan alla andra europeiska huvudstäder, 
om än från låga nivåer.  

BOSTÄDER – SMÅSTADENS REVANSCH?
Sedan pandemins genombrott har bostads-
marknaden utvecklats urstarkt i de svenska 

städerna. En drivkraft har sannolikt varit att 
bostadsyta helt enkelt värderats högre när 
många tillbringat en större del av dygnets 
timmar i hemmet. Dock har bostadspriserna 
utanför staden vuxit ännu snabbare. Prisök-
ningen i innerstaden drivs av en vilja att bo 
större, inte av att fler söker sig till staden.

Såväl Göteborg som Stockholms kommun 
har haft ett negativt flyttnetto i flera år.  För 
2020 noteras för första gången en betydande 
nettoutflyttning också från Stockholms län, 
med 5 560 personer.

En relaterad tendens är pendlarstädernas 
uppgång. Tittar vi på städer som Strängnäs, 
Nyköping, Enköping och Trosa, som ligger 
knappt en timmes tåg- eller bilresa från 
Stockholm, ser vi en stark nettoinflyttning. 
Det ligger nära till hands att tro att kombina-
tionen av stadens försvagade attraktivitet, 
kombinerat med att det inte längre är lika 
nödvändigt att bo där man arbetar, skapar 
en stark drivkraft för sådana flyttar.

INTE SLUTET FÖR STADEN – MEN EN FRIARE 
URBANISERING
Staden är utmanad. Det kommer att leda till 
förändringar och utmaningar åtminstone i 
det korta perspektivet. I ett statiskt per-
spektiv ser vi att av de som i dag arbetar i 
Göteborg eller Stockholm så kommer något 
färre att varje dag göra resan till och från 
jobbet. Men om det är något som städer och 
näringsliv inte är, så är det statiska. Tvärt-
om kännetecknas både stad och näringsliv 
av en förmåga till omställning. Om företag 
som i dag har kontor i innerstaden minskar 
sin kontorsyta, kan det exempelvis göra att 
företag som i dag av kostnadsskäl har kontor 
i förorter väljer att omlokalisera till mer 
centrala lägen.

För arbetsgivare finns en utmaning i 
att säkerställa effektivitet, företagskultur 
och engagemang när medarbetarna i ökad 
utsträckning gör sitt jobb från andra platser. 

Det finns också möjliga vinster i att medar-
betare kan spara tid på minskat pendlande, 
och i att geografiska avstånd blir mindre 
avgörande. En medarbetare och en arbets-
givare som tidigare ansågs vara för långt 
från varandra geografiskt kan nu vara inom 
räckhåll för varandra. 

Den nya flexibiliteten kan leda till både 
ökad produktivitet för företag och en ökad 
frihet för människor. En mindre tvingande 
urbanisering, och färre timmar tillbringande i 
pendlande vid rusningstid, skapar möjligheter 
för både samhälle, företag och människor. 

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

Källor: Caspeco, Datscha, Göteborgs Universitet, KTH, 
McKinsey, Postnord, PWC, SL, Savills Office Outlook 
2020, Svensk Handel, SCB, Stockholms Stad och US 
Census Bureau.

”För arbetsgivare finns en utmaning 
i att säkerställa effektivitet, intern 
kultur och engagemang när 
medarbetarna i ökad utsträckning 
gör sitt jobb från andra platser.”
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Hållbarhet

AXEL JOHNSONS  
OCH DE GLOBALA  
UTVECKLINGSMÅLEN

Vår ambition är att affär-
snytta och samhällsnytta 
ska gå hand i hand i våra 
verksamheter, och att vi 
ska bidra till en hållbar ut-
veckling, såväl miljömäs-
sigt som socialt. Utifrån 
de globala utvecklingsmå-
len gör vi bedömningen 
att Axel Johnson främst 
bidrar till följande fem 
områden:

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
 KONSUMTION OCH 
PRODUKTION

BEKÄMPA 
KLIMATFÖR-
ÄNDRINGAR

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT 
PARTNERSKAP
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H Å L L B A R H E T

HÅLLBARHET
FÖR OSS

Social hållbarhet handlar om att tillgodose 
grundläggande mänskliga behov men också att 
utveckla samhällen som möjliggör jämlikhet 
och delaktighet. I våra bolag arbetar vi med 
att genom uppförandekoder, revisioner och 
utbildningsinsatser förbättra villkor och med-
vetenhet i produktionen, men också med att 
säkerställa att vi bygger inkluderande företag 
som i förlängningen bidrar till ett samhälle som 
håller samman.

M
ångfald och inkludering är viktiga 
frågor för oss som företag och för 
samhället i stort, och har länge 
varit ett prioriterat område för Axel 

Johnson. Alltför många dörrar in till näringsli-
vet står stängda för människor med olika bak-
grund och erfarenheter, samtidigt som företag 
behöver bli bättre på att hitta rätt kompetens. 
Oliktänkande, nya perspektiv och en stark 
sammanhållning hjälper oss att utvecklas, och 
att bättre förstå våra kunder. 

Under 2020 växlade vi upp arbetet med 

frågorna genom att sätta upp Axelerate, en ny 
enhet centralt för att driva arbetet ännu mer 
professionellt och konsekvent – dels internt i 
våra bolag, dels för att utveckla samhällsför-
bättrande initiativ med organisationer som vi 
på olika sätt är med och driver eller utvecklar.

Axelerate ska tillsammans med våra bolag 
driva ett mångfalds- och inkluderingsarbe-
te som säkerställer att vi tar tillvara på all 
kompetens, och att alla känner sig inkluderade 
oavsett bakgrund. Målet är att bli ledande på 
mångfald och inkludering och vara en positiv 
förändringskraft i det samhälle vi är en del av.

MÅNGFALD HANDLAR för oss om vilka vi är – våra 
likheter och olikheter. Vi tror att olika erfaren-
heter bland våra medarbetare berikar våra 
verksamheter och vi strävar efter mångfald av 
både perspektiv, som kompetens och erfaren-
heter, och av synliga olikheter, som kön, ålder 
eller etnicitet.  Våra medarbetare och kunder 
ska känna att de hör hemma hos oss och att vi 
värderar olikheter. Det förutsätter att vi aktivt 

Social hållbarhet
AXELERATE – kraftsamling för mångfald och inkluderingSOCIAL 

HÅLLBARHET
Fokus på mångfald 

och inkludering

KLIMAT
Minskade klimatutsläpp 

och investeringar 
som bidrar till positiv 

omställning

CIRKULARITET
Kretslopp och 

effektiviseringar som 
minskar behovet av ny 

råvara

SAMHÄLLSENGAGEMANG   
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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

Axel Johnson  71 % 29 &

Axel Johnson International 83 % 17 %

Axfood 38 % 62 %

Dustin 38 % 62 %

KICKS  57 % 43 %

Martin & Servera 57 % 43 %

Novax 20 % 80 %

Åhléns  67 % 33 %

Totalt 53 % 47 %

Könsfördelning i Axel Johnson-koncernen 2018 2019 2020

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Totalt 58 % 42 % 58 % 42 % 59 % 41 %

Ledande befattning 49 % 51 % 49 % 51 % 52 % 48 %

Internationell bakgrund i Axel Johnson-koncernen 2018 2019 2020

Internationell Svensk Internationell Svensk Internationell Svensk

Totalt 24 % 76 % 25 % 75 % 25 % 75 %

Ledande befattning 13 % 87 % 14 % 86 % 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 

H Å L L B A R H E T

jobbar med att skapa inkluderande arbets-
platser. 

Axelerate fokuserar på att växla upp 
insatserna i våra bolag inom tre fokusområ-
den. Det första är att säkerställa att vi har 
kompetensbaserade och fördomsfria rekryte-
rings-och befordringsprocesser genomgående 
i våra bolag. Den andra delen handlar om att 
förankra värderingarna i handling, genom att 
rusta ledare och medarbetare att vara inklu-
derande i praktiken, och förstå medarbetares 
upplevelser av inkludering och diskriminering. 
Vårt tredje fokusområde är att fortsätta öka 
vårt samhällsengagemang genom samarbete 
mellan våra bolag och externa aktörer, där 
vi också driver eller medfinansierar ett antal 
sådana externa initiativ.

VI HAR FLERA VIKTIGA partnerskap som syftar 
till att driva förändring på samhällsnivå och i 
våra bolag. 

Vi är delägare i Mitt Liv, ett socialt aktiebo-
lag som jobbar med utbildning och rådgivning 
inom mångfald, inkludering och mentorpro-
gram för utlandsfödda akademiker. 

Vi är också huvudpartner till The Global 
Village som står bakom Järvaveckan, en viktig 
mötesplats för inkludering.

Portalen ÖppnaDörren är en samlings-
plats för de organisationer Axel Johnson 
stöttar som arbetar för att bidra till ökad 
mångfald och inkludering genom att skapa 
möten: Yrkesdörren, Nya Kompisbyrån och 
Svenska med baby. ÖppnaDörren utvecklades 
inom  Axfoundation och blev 2020 en del av 
 Axelerate. 

TRE FRÅGOR TILL
Eliza Kücükaslan, verksamhetschef för Axelerate

Varför är detta viktigt för Axel Johnson?
– Från Axel Johnsons perspektiv finns 

det framför allt tre drivkrafter: Det första 
och mest basala är att rekrytera från hela 
talangpoolen. Vi ökar möjligheten att hitta 
bäst kompetens och vi blir attraktivare för 
fler. Tillhörighet på arbetsplatsen gör att 
medarbetare utvecklas, presterar bättre, 
trivs och blir mer engagerade.

För det andra att förstå våra kunders be-
hov. Olikheter bland våra medarbetare gör 
att vi kan relatera till olika kunders behov 
bättre och fler känner sig hemma hos oss. 

Det tredje är att en mångfald av perspek-
tiv möjliggör nytänkande som leder till nya 
lösningar, bättre utveckling och beslutsfat-
tande och därmed bättre verksamheter.

 Sedan finns det självklart också ett 
grundläggande samhällsperspektiv i det här. 
Ett förebyggande arbete för likabehandling 
och inkludering leder till rättvisare och 

inkluderande samhällen och positiv samhällsut-
veckling. 

Vad är svårast?
– Förändring är alltid svårt! Ska jag lyfta något 

enskilt så är det att vi jobbar med ett område 
som inte har några färdiga svar, modeller och 
kpi:er. När och på vilken nivå är det exempelvis 
relevant och rätt att mäta bakgrund? Vi vill ju ge 
individer utrymme att utvecklas och bedömas på 
lika villkor, och rätten att mötas och mätas just 
som unik individ och inte som representanter för 
en grupp. Samtidigt tittar vi ibland aggregerat 
på gruppnivå för att följa utvecklingen. Där finns 
oundvikligen en spänning.  

Vad är roligast?
– Ambitionsnivån! Vi har en ambition om att 

vara ledande, och det märks också i den upp-
märksamhet arbetet får, där både vår vd och sty-
relseordförande sitter i Axelerates styrgrupp. 

FOTO: KARIN
 RÖSE
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H Å L L B A R H E T
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B
OLAGEN INOM Axel Johnson 
strävar efter att använda 
resurser effektivt och 
på ett sätt som minskar 
påverkan på miljön. Pri-
oriterade områden är att 
minska energiförbrukning-

en i butiker, på kontor och lager samt att 
minska utsläppen från våra transporter. 
Avseende transporter minskar vi mil-
jöbelastningen genom effektivisering i 
form av bland annat förbättrad ruttpla-
nering och fyllnadsgrad, samt genom en 

gradvis övergång till en mer diversi-
fierad och grönare fordonsflotta.

KONCERNGEMENSAMT KLIMATMÅL
Under 2018 tog Axel Johnson 
fram ett koncerngemensamt kli-
matmål. Axel Johnson använder 
sig av det så kallade GHG-proto-
kollet för att förstå, kvantifiera 

och redovisa utsläppen av 
växthusgaser. GHG-protokol-
let kategoriserar utsläppen i 
olika områden. Axel Johnson 

väljer att i målsättningen 
inkludera utsläppen från 

hela Scope 1, som inklude-
rar förbränning av fossila 

bränslen för till exempel tillverkning 
i egenägda fabriker eller utsläpp från 
egenägda eller leasade fordon, hela 
Scope 2, som inkluderar förbrukning 
av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt två 
delar av Scope 3 – tjänsteresor samt 
ingående och utgående transporter.

Mätningen visar att vi når vårt mål 
om en 25-procentig minskning till 2020 
(med 2016 som basår). Förklaringarna 
är bland annat en mer utsläppseffektiv 
logistik och investeringar i energieffekti-
vitet i varuhus och lager.

Ett annat område, som ligger utanför 
vår CO2-mätning men där våra bolag 
har genomslag, är att genom informa-
tion och nudging gentemot våra kunder 
skapa ett växelspel som möjliggör för 
dem att fatta informerade köpbeslut. 
Det gäller Klubb Hemköp, som dubblar 
bonusen på klimat- och hälsovänliga 
produkter och Kicks som lyfter miljövän-
liga transportsätt genom att göra dessa 
till det förvalda alternativet. Tittar vi 
framåt så är det vår övertygelse att vi 
som företag bör ta ett allt större ansvar 
för att även redogöra för, och minska, 
klimatpåverkan från de produkter från 
andra aktörer som säljs inom ramen för 
våra verksamheter.  

UTSLÄPP PER MKR OMSÄTTNING OCH BOLAG 2017–2020 

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 procent till år 2020 (basår 2016 och i relation till omsättning).
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LOGISTIK Under hösten inledde Axfood ett samarbete med Scania 
med syfte att utveckla nya lösningar för att elektrifiera tyngre 
transporter. Scania ska bidra med rådgivning och tjänster, och i ett 
första skede inhämtas data för att kartlägga rutter för att kunna 
optimera fordonsplanering, val av rutter och laddtider för ellastbilar. 
Det första steget i samarbetet innebär leverans av Scanias nya 
elektriska lastbil och nya hybridlastbil till Dagab. Driften och 
erfarenheterna kommer att vara vägledande för att bedöma förut-
sättningarna för den fortsatta utbyggnaden av elfordonsflottan.

ENERGIFÖRSÖRJNING  
I AxSol har Axel Johnson ett 
koncernbolag där tillväxt 
harmonierar perfekt med 
positiv klimatpåverkan. Det 
gäller i ännu högre 
utsträckning på marknader 
utanför Sverige, som Polen, 
där solenergin överlag 
ersätter energislag med 
betydligt sämre klimatprofil. 
I slutet av 2020 tecknade 
Martin & Servera och AxSols 
portföljbolag Alight avtal om 
byggandet av Sveriges 
största solpark. Den kommer 
när den tas i bruk våren 
2022 att täcka mer än 40 
procent av Martin & Serveras 
elförbrukning.

Data för elektrifiering

SOLTILLVÄXT OCH 
SVERIGES STÖRSTA 
SOLPARK

Klimat
Målet för 2020 har uppnåtts – men den stora 
resan mot klimatneutralitet återstår

Elektrifiering 
av den egna 
lastbilsflottan har 
potential att minska 
klimatpåverkan för 
både Axfood och 
Martin & Servera.
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H Å L L B A R H E T

Cirkularitet

Takeback är en återtagstjänst för återanvändning av 
gamla it-produkter, främst persondatorer. Dustin tar tillbaka 
produkterna från framför allt existerande kunder, säkerställer 
kvaliteten och säljer sedan produkterna vidare med garanti och 
till bra priser, till kunder inom bland annat utbildningssektorn. 

Sedan starten 2015 har Dustin tagit tillbaka mer än 200 000 
enheter, och har med det skapat en ny intäktsström med vinster 
för såväl befintliga som nya kunder. Fortsatt tillväxt av andra-
handsförsäljningen är ett av flera verktyg för Dustin i arbetet 
med att nå målet om full cirkularitet till år 2030. 

DUSTIN

ANDRAHANDSMARKNAD SKAPAR TRIPPELVINST

MATSMART Novax är delägare 
i Matsmart, som är en e-handel 
som till reducerat pris säljer 
matvaror som riskerar att 
slängas. Det kan röra sig om 
produkter som fått felprintade 
etiketter, ett utgående sorti-
ment eller varor med kort 
datum. Under 2020 köpte 
kunderna 8 591 ton mat från 
Matsmart, produkter som 
annars riskerade att sluta i 
soptunnan. Det innebar en 
tillväxt på 70 procent.

RÄDDAD MAT 
SOM AFFÄRSIDÉ

Mot halverat 
matsvinn 2025

EFFEKTIVARE MATKEDJA 
FÖR MINSKAT SVINN

AXFOOD Axfood rör sig mot sitt mål att halvera matsvinnet 
till 2025. Arbetet sker genom ett antal olika verktyg: tekniska 
lösningar som handdatorer i butik och automatiserade 
varubeställningar; smarta förpackningar som ger längre 
hållbarhet och inte minst genom ”svinnsmarta” erbjudanden. 
Under 2020 såldes över 1 000 ton frukt och grönt ut till 
reducerade priser. Samtidigt donerades mer än 700 ton till 
organisationer som Axfoods butiker och lager har avtal med.

MARTIN & SERVERA Även Axel Johnsons andra stora 
matbolag Martin & Servera har målet att halvera sitt mat-
svinn till 2025 och arbetar både internt och med sina 
restaurangkunder för att åstadkomma det. Det 
görs bland annat genom datuminventering, 
avtal med leverantörer, inköpsoptime-
ring, utförsäljning och donationer. 
Under 2020 fortsatte partnerskapet 
med maträddar-appen Karma, som 
innebär att kaféer och restauranger 
genom Karma-appen kan köpa varor 
som riskerar att gå till svinn.

Omkring en tredjedel av de livsmedel som produceras globalt slängs i olika 

delar av värdekedjan – den allra största delen slängs hemma i hushållen. 

Eftersom matproduktion är en av de stora klimatpåverkarna så innebär 

svinnet en enorm ineffektivitet. Med Axel Johnsons stora avtryck inom 

matområdet kan vi bidra till att göra skillnad. 
Cirkularitet är ett lite otympligt begrepp med 
ett lättbegripligt innehåll. De åtgärder som 
syftar till ökad cirkularitet har gemensamt att 
de minskar behovet av ny råvara i produktionen. 
Det kan uppnås genom exempelvis förlängd 
produktlivslängd, ökad andrahandsförsäljning, 
delningsekonomi, effektivare materialåtervinning 
eller minskat svinn.
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H Å L L B A R H E T

AXFOUNDATION 
– vårt närmaste partnerskap

A
NTONIA AX:SON Johnson grundade 
Axfoundation 1993 som en fristående, 
icke vinstdrivande verksamhet med 
syftet att arbeta konkret och prak-

tiskt med hållbarhetsfrågor – med innovation 
och en tro på företagande som förändrings-
kraft som utgångspunkter. Verksamheten 
omfattar täta samarbeten med företag, fors-
kare och civilsamhälle och spänner över tre 
programområden:

• Framtidens mat
• Cirkulär ekonomi
• Hållbar produktion och konsumtion

Axfoundation är helt fristående i förhållande 
till Axel Johnson, men samarbetar med oss 
och våra bolag i en rad enskilda projekt. Här 
följer tre exempel från 2020: 

RESURSFISK: Sverige har stora resurser av 
näringsrik sjömat, men bara ett fåtal arter äts 
i betydande skala. Delikata men svårrensade 
fiskar slängs ofta tillbaka i vattnet. Genom att 
ta vara på exempelvis braxen minskas resurs-
slöseriet och importberoendet. Axfoundation 
har tillsammans med forskare, kockar, kost-
chefer, yrkesfiskare och Länsstyrelsen Stock-
holm skapat en infrastruktur för att ta tillvara 
underutnyttjade fiskarter och tagit fram en 

Braxenfärs på grönlistad fisk från Vänern och 
Mälaren. Axfood-bolaget Urban Deli har varit 
delaktig i receptutveckling och provlagning 
och serverar produkten sedan den kom ut på 
marknaden 2020. 

PLASTICS PROGRESS TOOL: Axfoundation har 
tillsammans med Axel Johnson-koncernens 
bolag börjat utveckla en metod och ett digitalt 
verktyg för uppföljning av plastanvändningen 
i svenska företag.  Kicks och Åhléns var med 
i utvecklingen från start och även först ut att 
testa verktyget. När verktyget är klart, och om 
utvärderingen visar på positiva resultat, är 
målet att nå ut med lösningen brett bland fö-
retag i Sverige och på så sätt bidra till ett mer 
enhetligt sätt att mäta plastanvändning. 

ÖPPNADÖRREN: Hösten 2020 knoppades Ax-
foundations integrationsinitiativ ÖppnaDör-
ren av och blev en del av Axel Johnsons Axele-
rate. Det som en gång börjat som en småskalig 
innovation för att snabba på utrikesföddas 
etablering på den svenska arbetsmarknaden 
hade då vuxit till en satsning där 60 000 nya 
och etablerade svenskar mötts genom Öppna-
Dörrens partnerorganisationer Yrkesdörren, 
Svenska med baby och Nya Kompisbyrån 
sedan starten 2015. 

I TILLÄGG TILL den dagliga verksam-
heten i våra bolag så 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 den ideella föreningen 
The Global Village. Järvaveckan 
skapades utifrån en vision att mins-
ka avståndet mellan politiken och 
medborgarna och motverka utan-
förskap i de utsatta förorterna. Axel 
Johnson gick år 2018 in som huvud-
partner till Järvaveckan och Global 
Village, och har nu förlängt det 
partnerskapet till och med 2023. 
Under 2019 lockade Järvaveckan 
53 000 besökare, jämfört med 
30 000 föregående år. 2020 ställdes 
veckan in på grund av pandemin, 
och nu är siktet på ett digitalt 
genomförande 2021 och återgång 
till fysiska evenemang därefter. Vid 
sidan om Järvaveckan har Global 
Village blivit en central punkt i den 
svenska debatten och kunskaps-

spridningen kring frågor kopplade 
till integration och utvecklingen i 
Sveriges utanförskapsområden.

FORUM FÖR LEVANDE 
 HISTORIA/NATUR & KULTUR
Hösten 2020 genomförde Axel 
Johnson för andra gången ett 
projekt tillsammans med Forum 
för levande historia och bokförla-
get Natur & Kultur, där vi skänkte 
Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått 
om förintelsen” och ”Historien om 
Bodri” i 50 000 exemplar till svens-
ka niondeklasser respektive lågsta-
dieklasser. Dessutom fick samtliga 
klasslärare en handledning som 
stöd i arbetet med boken. 

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

DIGITAL IDAG
Axel Johnson medverkade, delvis 
genom Forum för Omställning 
(ovan), under 2019 till sjösättandet 
av en nationell dag som syftar till 
kunskapsspridning och diskussion 
om digitaliseringens möjligheter, 
utmaningar och konsekvenser, med 
målet att hjälpa oss att forma bästa 
möjliga digitala samhälle. År 2020 
växte den digitala nationaldagen 
till 285 aktiviteter på 110 orter 
runtom i Sverige. 215 aktörer från 
både näringsliv, offentlig sektor, 
fackföreningsrörelse och universi-
tetsvärlden deltog. Axel 
Johnsons styrelseord-
förande Caroline Berg 
som sitter i styrelsen 
för Forum för Omställ-
ning medverkade och 
även Dustin, Kicks, Mat.se och Axel 
Johnson International anordnade 
eller medverkade i seminarier.

HANDELSHÖGSKOLAN I 
 STOCKHOLM
Sedan 2010 är Axel Johnson part-
nerföretag till Handelshögskolan 
i Stockholm och dess Center for 
Retailing (CFR). Vid CFR bedrivs 
utbildning och forskning i nära 
samarbete med den svenska 
detaljhandeln. Centret ansvarar 
bland annat för Handelshögsko-
lans treåriga kandidatprogram i 
Retail Management där Axel John-
son deltar. 

PARTNERSKAP
Braxenfritters 
finns på menyn på 
Urban Deli.

285 
AKTIVITETER PÅ 

110 
ORTER
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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 150 bolag i 30 
länder.

Nettoomsättning: 11 632 mkr
ResultatAX: 816 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
4 436
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 moderbo-
laget Martin & Servera samt 
dotterbolagen Martin & Ser-
vera Restauranghandel med 
restaurangbutiker, Martin & 
Servera Logistik, Grönsaks-
hallen Sorunda, Fiskhallen 
Sorunda, Fällmans Kött och 
Galatea.

Nettoomsättning: 12 086 mkr
ResultatAX: -62 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
2 959
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: 53 696 mkr
ResultatAX: 2 394 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
11 451
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, 
Accessy, ApoEx, Apohem, 
Auctionet, Aqua Dental, 
Bruce, Datema, Disruptive 
Materials, Filippa K, Hedvig, 
Leeroy, Loop54, Matsmart, 
OneLab, Personalkollen, 
Prolupin, RCO, STC, Unloc, 
Voyado och Winnow.

Total omsättning i Novax-
bolagen: 12 624 mkr
Ägarandel: 100 %

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: 13 195 mkr*
ResultatAX: 335 mkr*
Genomsnittligt antal anställda: 
1 700
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 och 
Designtorget är dotterbolag.

Nettoomsättning: 4 328 mkr
ResultatAX: -331 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
1 691
Ägarandel: 100 %

KICKS

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

Nettoomsättning: 3 314 mkr
ResultatAX: 37 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
1 220
Ägarandel: 100 %

INVESTERING UTANFÖR KONCERNBOLAGEN

Axel Johnson äger 82 procent av Skincity, en hudvårdsklinik online
som erbjuder rådgivning och ett noggrant utvalt sortiment av professionell
hudvård och hudvårdande makeup. I dag finns Skincity på fyra marknader: Sve-
rige, Norge, Finland och Storbritannien. Under 2020 fortsatte Skincity att visa 
fin tillväxt, och vände efter ett 2019 som präglades av omfattande investeringar, 
åter till lönsamhet, trots att fokus framför allt var på tillväxt

VÅRA KONCERNBOLAG

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

AXSOL

AxSol är koncernens yngsta 
bolag, som startades kring 
årsskiftet 2019/2020 för 
att samla investeringar inom 
solenergisektorn.

Total omsättning i AxSol-bola-
gen: cirka 1 200 mkr
Genomsnittligt antal anställda: 
cirka 500
Ägarandel: 100 % i AxSol, 
vars ägarandel i portföljbola-
gen varierar.
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AXEL JOHNSON INTERNATIONAL
En osäker global marknad till 

trots lyckades Axel Johnson 

International nå ett rekord-

resultat på 816 miljoner kronor 

för 2020. Tillväxt är i fortsatt 

fokus och gruppens strategi 

har visat sig välfungerande 

även under allvarliga kriser. 

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

FORTSATT STARKT RESULTAT
2020 blev ett utmanande år även 
för Axel Johnson International på 
grund av coronapandemin. Effek-
terna på omsättning och resultat 
blev dock betydligt mindre än vad 
som först befarades. Den totala 
nettoomsättningen uppgick till 
11,6 miljarder kronor, en minskning 
med fyra procent jämfört med 2019. 
Av detta svarade den organiska 
omsättningen för en nedgång med 
sju procent, valutaeffekter gav en 
nedgång med två procent medan 
förvärv gav en positiv omsättnings-
effekt med fyra procent.

Resultatet uppgick till 816 mil-
joner kronor, att jämföras med 746 
miljoner kronor under det tidigare 
rekordåret 2019.

Under året förvärvades sam-
manlagt åtta bolag i 30 länder med 
en sammanlagd omsättning på 525 
miljoner kronor. Förvärven avsåg 
både nya bolag och tilläggsförvärv i 
befintliga bolag.  

STÄRKT NÄRVARO OCH 
 HÅLLBARHETSFOKUS I KINA
I Kina har den lokala organisationen 

på kort tid växt från tre till tret-
ton personer. Expansionen är ett 
viktigt steg i att fortsatt utveckla 
den verksamhet som arbetar med 
kvalitetssäkring av lokala leveran-
törer. Under året har ett omfat-
tande arbete genomförts med 
granskning av leverantörer för att 
säkra transparens och hållbarhet i 
leverantörskedjan.  

LYCKAD DIGITAL OMSTÄLLNING
Axel Johnson Internationals strate-
giska inriktning har visat sig funge-
ra väl även under allvarliga kriser. 

En skalbar organisation, ge-
mensamma digitala verktyg och ett 
decentraliserat beslutsfattande 
har gjort det möjligt för alla bolag 
i gruppen att möta utmaningarna 
utifrån sin lokala marknad. 

Rekrytering av personal, förvärv 
av nya bolag och kundkommunika-
tion har kunnat genomföras med 
goda resultat, trots avsaknad av 
fysiska möten. Tack vare VR-tekno-
logi har också installationer, service 
och underhåll hos kunder genom-
förts digitalt. 

FOKUS PÅ FORTSATT TILLVÄXT
Gruppen står väl rustad för framti-
den tack vare mångfalden av affärs-
segment, regioner och förbättrade 
produkter. Tillsammans med en 
tydlig strategi och starka affärsmo-
deller ligger målet fast att fortsätta 
växa mer än respektive marknad 
med en balanserad kombination av 
organisk tillväxt och förvärv.  

FAKTA

Axel Johnson International är en 
industrikoncern som förvärvar och 
utvecklar teknikdrivna industribolag 
på strategiska nischmarknader. 
Koncernen omfattar 150 bolag i 30 
länder.

Ägarandel: 100 %
Affärsområden: Driveline Solutions, 
Fluid Handling Solutions/AxFlow, In-
dustrial Solutions, Lifting Solutions, 
Power Transmission Solutions och 
Transport Solutions
Antal anställda: 4 436
Hemsida: www.axinter.com

NYCKELTAL, MKR 2020 2019

Nettoomsättning 11 632 12 095

ResultatAX 816 746

Resultat efter 
finansnetto

472 329

Gjutmassan säkerställer 
att 100 procent brottstyrka 
uppnås då en stållina ansluts 
till exempelvis en lyftkran. 
Lifting Solutions är ett av 
sex affärsområden inom Axel 
Johnson International.
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AXFOOD
Axfood summerar ett exceptio-

nellt år med fortsatta satsning-

ar på att utveckla kunderbju-

dandet, modernisera butiker, 

expandera e-handeln samt öka 

digitalisering och automatise-

ring. Under året växte Axfood 

återigen snabbare än mark-

naden, vilket resulterade i ett 

resultat på 2 394 Mkr.

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

PRISVÄRD, BRA OCH HÅLLBAR MAT 
FÖR ALLA
Dagligvarubranschen är mindre 
konjunkturkänslig än andra delar av 
handeln och påverkas främst av be-
folkningstillväxt och inflation, samt 
av trender som digitalisering, för-
ändrad demografi, bransch glidning 
samt ett ökat fokus på hälsa, 
hållbarhet och prisvärdhet. Axfood-
familjens varumärken är mycket väl 
positionerade inom sina respektive 
segment och tillgängliggör prisvärd 
och hållbar mat för alla.

ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR MED ÖKADE 
MARKNADSANDELAR
Axfoods försäljning och resultat 
påverkades under 2020 av en hög 
efterfrågan när konsumtionen av 
mat i hemmen ökade. Året präg-
lades av hög aktivitet där särskilt 
fokus låg på medarbetarnas och 
kundernas säkerhet samt stabilitet 
i varuförsörjningen. Med en butiks-
omsättningstillväxt om 8,7 procent 
och e-handelstillväxt om hela 112 
procent växte Axfood återigen mer 

än marknaden både i butik och 
online. Willys stärkte sin position 
som Sveriges ledande lågpriskedja. 
Även om försäljningen sammanta-
get växte kraftigt, var situationen 
utmanande för delar av Axfood. 
Det gäller särskilt butiker belägna 
i gränshandeln mot Norge och i 
centrala storstadslägen. 

SATSNING PÅ EFFEKTIV LOGISTIK OCH 
UTVECKLAT KUNDERBJUDANDE
Under året fortsatte bygget av det 
nya högautomatiserade logistikcen-
tret för butik och e-handel i Bålsta. 
Centret blir ett av de största och 
mest moderna i Europa och samlar 
hela varuflödet för butik och e-han-
del. Pandemin har accelererat digi-
taliseringen av dagligvaruhandeln. 
Axfood fortsatte under året att 
stärka sitt digitala erbjudande med 
en än mer kundanpassad e-handel. 
I butik lanserades digitala verktyg 
som självscanning och mobil-betal-
ningar. Dessutom lanserades det 
nya konceptet Snabbgross Club, 
med ett unikt och prisvärt sorti-
ment i stora förpackningar riktat 
till privatpersoner, samt Hemköps 
nya lojalitetsprogram Klubb Hem-
köp som inspirerar medlemmarna 
till hållbara och hälsosamma val.

EN POSITIV FÖRÄNDRINGSKRAFT
Under året fortsatte Axfood att 
utveckla sitt ambitiösa hållbar-
hetsarbete, med fokus på bland 
annat hållbart kunderbjudande, 
reducerat matsvinn och hållbara 
transporter. 

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: 11 451

Hemsida: www.axfood.se

NYCKELTAL, MKR 2020 2019

Nettoomsättning 53 696 50 740

ResultatAX 2 394 2 173

Resultat efter 
finansnetto

2 394 2 173

Under året växte Axfoods 
e-handel med 112 procent, i 
form av hemleveranser eller 
click and collect, som här vid 
Willys-butiken på Lidingö.
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V Å R A  K O N C E R N B O L A G

AXSOL
Under 2020 fortsatte Axel 

Johnson expansionen inom 

solområdet. Även om solener-

gi-investeringarna dämpades 

under den första coronavågen 

så ser vi en stark underliggan-

de tillväxt på den europeiska 

solmarknad som AxSols bolag 

nu expanderar på.   

TVÅ NYINVESTERINGAR
I februari gick AxSol in som del-
ägare i Svea Solar, som är mark-
nadsledande inom sollösningar för 
svenska konsumenter, och strax 
därpå i Solkompaniet, som är den 
ledande svenska projektören och 
byggaren av stora solelanläggning-
ar till företag, offentliga kunder och 
fastighetsbolag. 

Även solmarknaden påverkades 
av den första coronavågen under 
våren 2020, då både hushåll och 
företag pausade investeringar. Det 
stilleståndet släppte efter som-
maren och pandemins andra våg 
gjorde inte samma avtryck. 

EUROPEISK EXPANSION
Marknadsplatsbolaget Otovo, 
som kopplar samman privatperso-
ner med installatörer, uppvisade 
en snabb tillväxt i Spanien och 
Frankrike, och fick en bra start vid 
marknadsinträdet i Polen respek-
tive Italien. Däremot försvagades 
försäljningen på hemmamarkna-
derna i Sverige och Norge. 

Svea Solar och Solkompaniet 

visade båda en försäljningstillväxt i 
spannet 35–40 procent. Svea Solar 
växte starkt från låga nivåer i de 
nya marknaderna Nederländerna 
och Spanien. Solkompaniet har haft 
en fortsatt god tillväxt och arbetar 
nu med att utveckla storskaliga  
solelparker.  

LÅNGSIKTIGA SPELREGLER
Under andra halvåret avvaktade 
många kunder i väntan på ”Sol-
ROT” som infördes 1 januari 2021.  
Detta syntes tydligt, när tillväxten i 
försäljning till hushåll rusade ome-
delbart i januari 2021. Den effekten 
understryker hur viktigt det är att 
spelreglerna för investeringar är 
hållbara och långsiktiga över tid, 
för att undvika den ”ryckighet” vi 
såg under 2020. 

Vidare har gränsen för under vil-
ken kommersiella fastigheter inte 
behöver betala elskatt för egen-
producerad el höjts från 255 kW till 
500 kW, vilket sannolikt leder till 
att fler storskaliga takinstallationer 
kommer att byggas och att mindre 
installationer byggs ut. Om Sverige 
menar allvar med att vilja främja 
företags investeringar i hållbar en-
ergiproduktion så borde ett totalt 
slopande av skatten, som bara finns 
i en handfull EU-stater, vara en 
självklar åtgärd. I augusti tillträdde 
Johan Bergström som vd på AxSol, 
med fokus på  strategi- och tillväx-
tarbete inom befintliga bolag, samt 
på nya investeringar framåt. 

FAKTA

AxSol är koncernens yngsta bolag, 
som startades kring årsskiftet 
2019/2020 för att samla investe-
ringar inom solenergisektorn.

Ägarandel: 100 % i AxSol som har 
en varierande ägarandel i portfölj-
bolagen Alight, Otovo, Solkompaniet 
och Svea Solar.

Antal anställda i AxSol-bolagen: cirka 
500

Omsättning i AxSol-bolagen: 1,2 
miljarder

Under sommaren 2020 började den då största 
solparken i Sverige, utvecklad av Alight och 
belägen utanför Linköping, att producera 
energi. Innan årets slut ingick Alight avtal med 
Martin & Servera om byggandet av en ännu 
större solpark i Skåne, som kommer att tas i 
drift våren 2022 med en kapacitet på 18 MW. 
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DUSTIN
2020 är året då digitalisering-

en tog det stora klivet, inte 

minst i arbetslivet. Corona-

pandemin har inneburit att 

samhället ställt om till nya 

arbetssätt. Dustin har därför 

accelererat strategin för att 

möta kundernas behov av att 

kunna jobba och hantera sin 

it-miljö på distans.

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

ÖKAD DIGITALISERINGSTAKT
Pandemin har snabbt drivit fram 
en beteendeförändring i samhället 
med ett allt större fokus på handel 
online och mobilitet. Det har gjort 
att Dustin har kunnat öka takten i 
implementationen av sin strategi. 
Kunderna vill i allt större utsträck-
ning köpa och hantera sina tjänster 
digitalt. För att tydliggöra vart 
Dustin är på väg har bolaget under 
året uppdaterat sin varumärkespo-
sition. It är centralt för att företag 
ska fungera och därför är Dustins 
vision att hjälpa sina kunder att 
vara i framkant. Kundlöftet är ”We 
keep things moving”.

FORTSATT TILLVÄXT PÅ UTMANANDE 
MARKNAD
Nettoomsättningen ökade med 5,3 
procent till 13,2 miljarder kronor. 
Den organiska tillväxten var 2,3 
procent. Tillväxten har främst 
drivits av ökade volymer inom 
segmentet LCP (large corporate 
and public), genom ramavtal och 
långa kontrakt med den offentliga 

sektorn. Segmentet SMB (Small 
and Medium-sized Businesses) 
visade en stabil utveckling under 
första halvåret, medan senare delen 
av verksamhetsåret påverkades 
negativt av pandemin. Justerad 
EBITA uppgick till 517 miljoner 
kronor (560), där lönsamheten 
främst påverkats av en ökad andel 
bashårdvara med lägre marginal.

STRATEGISKA INITIATIV FÖR ÖKAD 
LÖNSAMHET
Dustin har under året intensifierat 
arbetet för att ytterligare förbättra 
kärnaffären online, öka effektivite-
ten och sänka kostnaderna. Dustins 
strategiska initiativ med driftsätt-
ning av en ny robotlösning i cen-
trallagret, effektivisering genom 
nedstängning av mindre lokala kon-
tor, minskat antal anställda inom 
organisationen för tjänster och 
lösningar samt konsolidering av da-
tacenter ger goda förutsättningar 
för högre lönsamhet framgent. 

HÖJD AMBITION INOM HÅLLBARHET
Under året växte klimatfrågan till 
en av de mest brännande frågorna 
som genomsyrar hela samhälls-
agendan. Dustin summerar fem 
framgångsrika år med stora kliv 
framåt inom hållbarhetsområdet. 
Tre nya övergripande mål har tagits 
fram för 2030. Då ska Dustin ha 
noll klimatpåverkan genom hela 
värdekedjan, ett hundra procent 
cirkulärt erbjudande och ha ge-
nomfört hundra åtgärder för social 
rättvisa. 

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: 1 700

Hemsida: www.dustin.se

NYCKELTAL, MKR 2019/20 2018/19

Nettoomsättning 13 195 12 536

ResultatAX 335 445

Resultat efter 
finansnetto

335 445

Under hösten öppnade Dustin 
Business Suite – en popup-arbetsyta 
på Clarion Hotel Sign i Stockholm, 
med drygt 15 utrustade arbetsplatser 
i säker miljö, som alternativ för 
hemmajobbare.
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KICKS
Under ett utmanade år har 

KICKS fortsatt stärkt och ut-

vecklat sin marknadsposition, 

bland annat genom betydan-

de e-handelsinvesteringar. 

Resultatet är en 63-procentig 

online-tillväxt  med stärkt 

lönsamhet. 

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

FÖRENKLAD E-HANDEL
KICKS har fortsatt att investera 
i det digitala kundmötet. Bolaget 
har ökat marknadsinvesteringar-
na, stärkt såväl personalisering 
som betal- och leveranssätt samt 
vidareutvecklat hemsidan med 
ny design och funktionalitet – allt 
med målet att ge kunderna de mest 
relevanta erbjudandena. KICKS har 
även säkrat att kundservice på ett 
effektivare sätt kan hjälpa kunder 
att lägga order och genomföra köp, 
något som varit särskilt värdefullt 
för att under vårens och höstens 
smittspridning förenkla e-handeln 
för kundgrupper med begränsad 
e-handelserfarenhet.

En ny satsning för att stärka den 
digitala köpupplevelsen är Live 
Shopping – en kanal som ger möjlig-
het att interagera med kunderna på 
ett helt nytt sätt och som visat sig 
vara både uppskattat och effektivt.

NYA VARUMÄRKEN
För att stärka sitt unika och hållba-
ra kunderbjudande med produkter 
som ligger i framkant har bolaget 
fortsatt att utveckla egna varumär-

ken. Inom loppet av ett år har fyra 
nya varumärken lanserats, varav 
det största är BeautyAct by KICKS. 

FÖRÄDLING AV FYSISK NÄRVARO
KICKS har fortsatt förädlat butiks-
beståndet. Bland annat har man 
stärkt sin ledande position i Norge 
med nya etableringar, exempelvis i 
centrala Oslo på Karl Johan, samt 
att utvalda butiker har expanderat 
sina ytor.

Under året har bolaget, via 
KICKS Labs, lanserat nya service-
lösningar i butik som exempelvis 
call & collect och self check out. 
Dessa kommer fortsätta att rullas 
ut nästa år samtidigt som nya lös-
ningar kommer att lanseras.

KICKS CONSCIOUS 
KICKS har lanserat Conscious, ett 
medvetet produktsortiment som 
gör det lättare för kunderna att göra 
smarta val ur ett hållbarhetsper-
spektiv. Sortimentet är kurerat uti-
från bland annat innehåll samt hur 
och var produkterna produceras. 

Ett initiativ som KICKS fortsatt 
att satsa på är insamling av kos-
metiskt avfall. Här har samarbeten 
med nya kommuner och avfallsbo-
lag inletts, vilket gör att fler butiker 
kan ta emot kosmetiskt avfall.

STOR FRAMTIDSOPTIMISM
Efter att under ett tufft 2020 ha 
lyckats  accelerera e-handeln och 
bibehålla resultatet fortsätter bola-
get sin omnikanalsresa med fokus 
på e-handel och service i butik. 

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: 1 220

Hemsida: www.kicks.se

NYCKELTAL, MKR 2020 2019

Nettoomsättning 3 314 3 351

ResultatAX 37 11

Resultat efter 
finansnetto

23 -4

Årets största egna 
varumärkessatsning – BeautyAct 
by KICKS – lanserades under 
hösten och togs väl emot av 
kunderna.
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MARTIN & SERVERA
Coronapandemins konsekven-

ser för restaurangbranschen 

drabbade Martin & Servera 

hårt. En rad kraftfulla åtgärder 

genomfördes för att möta för-

säljningsminskningen. Samti-

digt har koncernen fortsatt att 

fokusera på nära kundrelatio-

ner, digitalisering samt hållbar 

och effektiv logistik för att vara 

redo för tillväxt när marknaden 

vänder. 

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

ETT TUFFT ÅR FÖR RESTAURANGERNA
Martin & Serveras omsättning 
uppgick till 12,1 miljarder kr och re-
sultatet landade på -62 miljoner kr. 
Det betyder ett omsättningstapp 
till följd av pandemin på nära 
20 procent. Den privata restau-
rangmarknadens nedgång var 24 
procent, men med stor spridning 
mellan segment och geografiska 
områden. Den offentliga måltids-
marknaden påverkades inte i lika 
stor utsträckning. 

Vid sidan av generella kost-
nadsminskningar gjordes ett antal 
strukturförändringar: den finska 
verksamheten avyttrades och af-
färsområdet Diskteknik integrera-
des med Martin & Servera Restau-
ranghandel. Efter förändringarna 
har Martin & Servera fyra affärsom-
råden i stället för tidigare sex vilket 
minskar den fasta kostnadsbasen.

Genom snabba åtgärder när kri-
sen slog till lyckades Martin & Ser-

vera  mildra de negativa konsekven-
serna. Förlusterna var stora under 
mars–maj och november–december. 
Däremellan nådde koncernen flera 
månader positiva resultat.

Utvecklingen av e-handeln har 
fortsatt med bland annat lansering 
av e-handel för dryckesleverantören 
Galatea och förbättrad funktionali-
tet för utförsäljning av varor i syfte 
att minska svinn och test av klimat-
märkning i e-handeln. 

Bygget av Martin & Servera Logis-
tiks nya lager i Norrköping löper på 
enligt plan. Det nya lagret, som beräk-
nas stå klart under 2021, är en central 
pusselbit i arbetet med att bygga en 
ny och modern logistikstruktur med 
högre automationsgrad. 

INVESTERINGAR I FRAMTIDEN
Andra större investeringar under 
året var förvärvet av Domaine Wines 
Sweden, nya system för strategisk 
ruttplanering och transportoptime-
ring samt fortsatta investeringar i 
biogasbilar.

I december tecknade koncernen 
ett avtal med Alight, som möjliggör 
byggandet av Sveriges största sol-
cellspark i södra Sverige – ett mycket 
offensivt steg i omställningen till 
förnybar energi. 

Framåt fortsätter Martin & Serve-
ras att på kort sikt parera de effekter 
coronapandemin orsakar, samtidigt 
som man är redo för tillväxt när ut-
vecklingen vänder genom ett fortsatt 
starkt fokus på nära kundrelationer, 
innovation, digitalisering och håll-
barhet. 

FAKTA

Martin & Servera är Sveriges 
ledande restauranggrossist och 
levererar dagligen drycker, färskva-
ror, livsmedel, utrustning, tjänster 
och kunskap till restauranger och 
storkök. Martin & Servera-koncernen 
består av moderbolaget Martin & 
Servera samt dotterbolagen Martin 
& Servera Restauranghandel med 
restaurangbutiker, Martin & Servera 
Logistik, Grönsakshallen Sorunda, 
Fiskhallen Sorunda, Fällmans Kött 
och Galatea.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 2 959

Hemsida: www.martinservera.se

NYCKELTAL, MKR 2020 2019

Nettoomsättning 12 086 15 077

ResultatAX -62 426

Resultat efter 
finansnetto

-246 318

Under 2020 har Martin & Servera räddat över 
1 100 ton mat från att bli svinn. Utöver det som 
skänkts till välgörenhetsorganisationer har den 
nya utförsäljningsfunktionen via e-handeln bidragit 
mycket positivt till koncernens matsvinnsarbete.
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NOVAX
2020 var ett år av hög investe-

ringstakt inom Novax fokusom-

råden. Trots att pandemi och 

restriktioner påverkade ett antal 

av portföljbolagen, accelererade 

Novax utvecklingen inom hälsa, 

framtidens mat, teknisk säker-

het och retail-infrastruktur.

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

FÖRDJUPAT SEKTORFOKUS
Efter några avvaktande månader 
på transaktionsmarknaden, från 
mars till augusti, så avslutades året 
med hög intensitet. Under året för-
tydligades och fördjupades Novax 
sektorfokus.

HÄLSA & FRISKVÅRD
Inom hälsa och friskvård fortsatte 
gym-kedjan STC sin expansion 
både organiskt och genom förvärv. 
Strax innan årets slut ingicks avtal 
om en investering som gjorde 
Novax till storägare i Aqua Den-
tal, Sveriges snabbast växande 
tandvårdskedja. Här finns stora 
möjligheter till fortsatt tillväxt 
genom fokus på vårdkvalitet och på 
ett moderniserat kundbemötande, 
inom ett område som passar Novax 
ambition att förena affärs- och 
samhällsnytta.  

FRAMTIDENS MAT
Under våren gick Novax in som 
ägare i det tyska bolaget Prolupin, 
som tillverkar proteinbaserade 
insatsvaror till livsmedelsindustrin, 
men också utvecklar egna växtba-

serade mejeriprodukter riktade till 
konsument, såsom glass, yoghurt 
och mjölk. Under hösten lansera-
des också Svensk Baljväxtfärs, en 
lupinbaserad färs-produkt, som 
Novax kommersialiserar utifrån det 
utvecklingsarbete som gjorts av 
Axfoundation på experiment-jord-
bruket Torsåker. 

TEKNISK SÄKERHET
Även inom teknisk säkerhet fort-
satte tillväxten, dels genom förvärv 
inom det befintliga innehavet RCO, 
dels genom direktinvesteringar från 
Novax. RCO förvärvade under året 
en aktiemajoritet i DinBox, Sveriges 
största leverantör av fastighetsbox-
ar, samt EasyAccess, en Norge-ba-
serad ledande leverantör av digitala 
och biometriska lås för konsumenter. 

Novax investerade under hösten 
i den digitala nyckelhanteraren 
Unloc samt i Accessy, vars ambition 
är att skapa en standard för digitala 
nycklar, och där Novax investerar 
tillsammans med ett antal av Sveri-
ges största fastighetsbolag.

Efter flera år av förluster lycka-
des Lagerhaus ledning och Novax 
i nära samarbete uppnå en fram-
gångsrik turnaround i bolaget. La-
gerhaus avyttrades i oktober till en 
ägarkonstellation ledd av bolagets 
vd Jerker Levin. En stor prestation 
från bolaget, som efter försäljning-
en avslutade året starkt på en i 
övrigt mycket tuff retail-marknad.

Novax går in i 2021 med en 
fördjupad kunskap och närvaro i 
samtliga fokussektorer. 

FAKTA

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

Ägarandel: 100 %

Hemsida: www.novax.se

NETTO-
OMSÄTTNING, MKR 2020 2019 INNEHAV

Filippa K 534 691 Majoritet

RCO 311 268 Majoritet

Datema 160 175 Majoritet

Academic Work 3 353 4 000 Minoritet

ApoEx 6 647 5 563 Minoritet

STC 378 308 Minoritet

Voyado 160 128 Minoritet

Apohem 137 39 Minoritet

Personalkollen 30 n.a. Minoritet

Leeroy 8 n.a. Minoritet

Aqua Dental 305 291 Minoritet

Prolupin 69 61 Minoritet

Bruce* 40 25 Minoritet

Matsmart 493 371 Minoritet

Totalt 12 624 11 954

*Bruce har brutet räkenskapsår sep–aug

Trots ett utmanande år med restriktioner 
lämnade gymkedjan STC 2020 med fler 
medlemmar än man hade vid årets början. 
I början av 2021 växte STC vidare med 
förvärvet av Puls & Träning, och blev 
Sveriges näst största träningskedja, räknat i 
antal anläggningar.
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ÅHLÉNS
Under 2020 innebar corona-

pandemin färre kundbesök 

och lägre försäljning i de

fysiska varuhusen, men också 

en e-handel som växte med 

50 procent och nådde över 

750 miljoner kronor. En ny vd, 

Annica Hagen, tillträdde och 

påbörjade arbetet med Åhléns 

omdaning och framtids trategi. 

V Å R A  K O N C E R N B O L A G

TILLVÄXT I E-HANDELN
Försäljningen startade starkt i bör-
jan av året både i varuhus, e-handel 
och dotterbolag men påverkades 
kraftigt av corona-utbrottet, fram-
för allt i City-varuhusen. Samtidigt 
ökade kundernas efterfrågan 
på digital handel och Åhléns var 
snabba med att anpassa verksam-
heten. De delar av Åhléns som 
framför allt visade tillväxt under 
2020 var e-handeln, Åhléns Outlet 
som vid årets slut hade sju butiker, 
samt Design torget som öppnade 
tolv shop in shop-butiker i Åhléns 
varuhus. Omsättningen i varuhusen 
minskade till följd av pandemin, 
med djupast fall under mars–maj 
och november–december, och till 
följd av två stängningar, men ökade 
online genom ett bredare sortiment 
och ny kundanpassad funktiona-
litet och kommunikation.  Åhléns 
rapporterar ett negativt resultat 
om -331 miljoner kronor 2020 med 
fortsatt pressad lönsamhet och 
stort fokus har under året varit på 

att anpassa kostnadsbasen till nya 
förutsättningar samt automatisera 
och effektivisera processer. 

DIGITALISERING FÖR ATT MÖTA 
 KUNDERNAS BEHOV 
Omställningen mot en mer digi-
taliserad handel fortsätter i hög 
takt. Erbjudandet på åhlens.se har 
utökats med över 300 varumär-
ken. Åhléns lanserade som första 
detaljhandelsaktör digitala kvitton i 
samarbete med Kivra och satsning-
ar pågår för att öka personalisering 
och kundinsikt. Ett nytt affärs-
system har implementerats och 
utvecklingen av logistik och distri-
bution fortsätter för att möjliggöra 
omställningen framåt. Utrullning av 
marknadsplatsen i varuhusen på-
går med nya lokala samarbeten och 
på Åhléns City Stockholm nyöpp-
nade herrplanet med det senaste 
varuhuskonceptet.

NY VD OCH FRAMTIDSSATSNINGAR
Ett robotiserat lager håller på att 
byggas i Rosersberg, vilket kommer 
att ge kunderna ännu snabbare 
och smidigare leveransmöjligheter. 
För att möta den allt mer växande 
lågpristrenden öppnas ytterligare 
Åhléns Outlet-butiker. Åhléns nya 
vd Annica Hagen presenterar 2021 
en ny strategi med fokus på kund-
behov, varumärkesposition och 
digitalisering med målsättningen 
att vända till lönsamhet. 

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 och Design-
torget är dotterbolag.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 1 691

Hemsida: www.ahlens.se

NYCKELTAL, MKR 2020 2019

Nettoomsättning 4 328 5 109

ResultatAX -331 -116

Resultat efter 
finansnetto

-331 -116

Genom tjänsten Personal Shopping kan 
Åhléns kunder få personlig konsultation 
inom mode, skönhet och inredning. 
Personal Shopping finns hos varuhusen 
i Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Uppsala samt nu även via videosamtal.
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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, 
samt stiftelsen The Global Village. 
Caroline är vice ordförande för 
Nordstjernan samt ledamot av 
styrelsen i Axfast, Axfood, Novax 
och Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse och Handelshög-
skolan SSE Advisory Board. Mellan 
2006–2014 var hon direktör för 
Human Development och Kommuni-
kation på Axel Johnson. Caroline är 
hedersdoktor vid Handelshögskolan 
i Stockholm. 

MARIE EHRLING
Vice ordförande och ledamot av 
styrelsen sedan 2012. Marie är 
styrelseordförande i Securitas och 
Disruptive Pharma samt ledamot av 
styrelsen i Axel Johnson Internatio-
nal och Disruptive Materials. Vidare 
är Marie ordförande i Handelshög-
skolan SSE Advisory Board, ledamot 
i Wisory Advisory Board samt 
ledamot av Kungliga Ingenjörsve-
tenskapsakademin (IVA). Tidigare 
var Marie styrelseordförande i 
Telia Company, vd för Telia Sonera 
Sverige, och dessförinnan arbetade 
hon för SAS-koncernen under 20 år i 
olika roller, bland annat som chef för 
SAS Airlines. Marie är hedersdoktor 
vid Handelshögskolan i Stockholm. 

ANTONIA AX:SON JOHNSON 
Ledamot av styrelsen sedan 1982. 
Antonia är styrelseordförande i 
Axel Johnson Holding och i Axel och 

Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. 
Hon är ledamot av styrelsen i Axel 
Johnson Inc., Axfast och Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse 
för Allmännyttiga ändamål samt 
grundare och ledamot i Axfoun-
dation. Antonia är hedersdoktor 
på Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm samt på Middlebury 
College, USA. 

TOMAS FRANZÉN 
Ledamot av styrelsen sedan 2018.
Tomas är styrelseordförande i Tie-
toEvry, Elajo och Bonnier News, samt 
ledamot av styrelsen i bland annat 
Dustin, Martin & Servera och Thun-
derful Group. Han var 2014–2018 vd 
på Bonnier AB och dessförinnan vd 
på Com Hem och Eniro. 

ALEXANDRA MÖRNER 
Ledamot av styrelsen sedan 2005.
Alexandra är också arbetande sty-
relseordförande i Axfoundation, An-
tonia 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 Butikskedjor och 
dessförinnan Investment Manager 
på Novax.

ANNA RYOTT 
Ledamot av styrelsen sedan 2018.
Anna är också principal på Summa 
Equity. Hon har varit vd för Swed-
fund, den svenska statens utveck-
lingsfinansiär, generalsekreterare 
för SOS Barnbyar och vice general-
sekreterare för UNICEF Sverige. 
Tidigare har hon också arbetat på 

McKinsey, Hagströmer & Qviberg 
och som byråchef och vice vd för 
Storåkers McCann. Anna är också 
styrelseledamot i bland annat Cake 
Motorbike, Norrsken Foundation, 
Dagens industri 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 är 
därtill styrelseledamot i Volvo Cars 
och Polygon och har tidigare arbetat 
inom bland annat SAAB Automobile 
och General Motors.

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 ar-
betstagarrepresentant för Handels-
anställdas förbund. 

RASMUS TALLÉN
Ledamot av styrelsen sedan 2000, 
suppleant sedan 1999. Rasmus 
är anställd i Martin & Servera 
och arbetstagarrepresentant för 
Handelsanställdas förbund. Han är 
också arbetstagarledamot i Martin 
& Serveras styrelse, samt ordföran-
de i Handels Stockholmsavdelning 
och ledamot i Handelsanställdas 
Förbund och LO-distriktet i Stock-
holms län.

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

Jonas Samuelson, Antonia Ax:son Johnson, Anna Ryott, Anders Helsing, Rasmus Tallén, Alexandra Mörner, 
Marie Ehrling, Caroline Berg (ordförande), Lilian Mårelius, Tomas Franzén

STYRELSEN
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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 tidigare rådgivare och styrelseledamot 
i bolaget. Dessförinnan var Mia verksam inom 
Kinnevik i 22 år varav de senaste åtta åren som 
vd för Investment AB Kinnevik. Mia studerade på 
ekonomlinjen vid Stockholms universitet. 
STYRELSEUPPDRAG: Styrelseordförande i Axel 
Johnson International, Axfood, Dustin Group, 
Kicks och Åhléns. Ledamot av styrelsen i Martin 
& Servera, Stena AB och Efva Attling Stockholm 
AB.

CAMILLA WIDEROTH
EKONOMI- OCH FINANSDIREKTÖR
Camilla har jobbat inom koncernen sedan 2009, 
först inom Axel Johnson International och däref-
ter på Axel Johnson som Head of group financial 
control. Innan dess jobbade Camilla i 15 år på 
KPMG, först som revisor och därefter som kon-
sult i samband med börsbolagens införande av 
IFRS. Camilla studerade 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 samt 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 
2018. Hon var tidigare strategi- och affärsut-
vecklingschef på Tele2 och dessförinnan investe-
ringsdirektör och strategichef för Investment AB 
Kinnevik samt managementkonsult på McKinsey. 
Stina har en civilekonomexamen från Handels-
högskolan i Stockholm med inriktning finansiell 
ekonomi, samt en CEMS Master in International 
Management från HHS och HEC i Paris.  
STYRELSEUPPDRAG: Ledamot i Axfood, Axel John-
son International, Dustin, Åhléns, Kicks, Skincity 
och Fram Skandinavien AB.

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 inrikt-
ning mot nationalekonomi.
STYRELSEUPPDRAG: Ledamot i Kicks, AxSol och 
Axfoundation

EMMA CLAESSON 
HR-DIREKTÖR
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.
STYRELSEUPPDRAG: Ledamot i Axel Johnson 
International och Åhléns.

KONCERNLEDNING

Från vänster med 2020-typiska avstånd: Jacob Wall, Emma Claesson, Camilla Wideroth, Pricken, 
Mia Brunell Livfors, David Salsbäck och Stina Andersson.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

FLERÅRSÖVERSIKT

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2020

Goodwill
Övriga  

immateriella Materiella Intresseföretag Summa

Kostnad såld vara -332 -170 -719 -1 221

Försäljningskostnader -486 -74 -257 -817

Administrationskostnader -28 -129 -120 -277

Övriga rörelsekostnader -2 -4 -6

Andelar i intresseföretags resultat -318 -318

-848 -377 -1 096 -318 -2 639

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

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 2020 2019

Nettoomsättning 86 864 88 213

Kostnad för sålda varor -70 315 -71 341

Bruttoresultat 16 549 16 872

Försäljningskostnader -10 378 -10 385

Administrationskostnader -5 462 -5 034

Andelar i intresseföretags resultat -140 -33

Övriga rörelseintäkter 1 464 953

Övriga rörelsekostnader -273 -129

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 1 760 2 244

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -2 19

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -40 100

Räntekostnader och liknande resultatposter -50 -95

Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster 1 669 2 267

Jämförelsestörande poster – –

Resultat före skatt 1 669 2 267

Skatt på årets resultat -619 -743

Resultat efter skatt 1 050 1 524

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 239 712

Innehav utan bestämmandeinflytande 811 812

ResultatAX

Resultat före skatt 1 669 2 267

Goodwillavskrivningar 848 822

Goodwillavskrivningar intresseföretag 276 213

Justering av IFRS 16 och IAS 19 i Axfood 60 73

Övriga justeringar -99 25

Jämförelsestörande poster 0 0

2 754 3 400

BELOPP I  MKR 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 86 864 88 213 82 354 77 174 72 327

ResultatAX* 2 754 3 400 3 021 3 020 2 848

i % av nettoomsättning 3,2 3,9 3,7 3,9 3,9

Resultat efter finansnetto justerat 
för jämförelsestörande poster

1 669 2 267 2 194 2 464 2 455

Resultat efter finansnetto 1 669 2 267 2 094 2 405 3 698

Balansomslutning 29 782 29 226 29 661 28 180 25 771

Sysselsatt kapital 15 339 15 596 16 325 16 210 14 811

Räntabilitet på sysselsatt  
kapital (%)

11 15 14 16 27

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

10 266 10 284 10 839 11 445 11 120

Soliditet (%) 41 41 44 48 50

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0 0 0 0 0

Kassaflöde efter investeringar 2 016 20 983 377 3 326

Genomsnittligt antal årsanställda 22 574 22 272 21 506 20 358 19 342

*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, jämförelsestörande 
poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och 
andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.
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Belopp i mkr 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Goodwill 2 883 2 889

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 457 1 345

Materiella anläggningstillgångar 4 574 4 498

Andelar i intresseföretag 1 340 1 292

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 007 711

Uppskjutna skattefordringar 470 389

Övriga finansiella anläggningstillgångar 153 158

Summa anläggningstillgångar 11 884 11 282

Varulager m m 7 829 7 782

Kundfordringar 4 115 4 822

Kortfristiga fordringar 2 575 2 599

Kortfristiga placeringar 353 1 003

Kassa och bank 3 026 1 738

Summa omsättningstillgångar 17 898 17 944

SUMMA TILLGÅNGAR 29 782 29 226

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 266 10 284

Innehav utan bestämmande inflytande 1 826 1 706

Summa eget kapital 12 092 11 990

Långfristiga räntebärande skulder 2 658 3 155

Uppskjutna skatteskulder 1 049 1 015

Övriga räntefria långfristiga skulder 688 547

Summa långfristiga skulder 4 395 4 716

Kortfristiga räntebärande skulder 506 453

Leverantörsskulder 7 044 6 869

Övriga kortfristiga räntefria skulder 5 745 5 198

Summa kortfristiga skulder 13 295 12 520

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 782 29 226

Belopp i mkr 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 669 2 267

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 579 2 427

4 248 4 694

Betald skatt -486 -764

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 762 3 930

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager -184 -219

Förändring rörelsefordringar 631 -245

Förändring rörelseskulder 504 -273

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 713 3 193

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -517 -477

Avyttring av dotterföretag 39 122

Förändring immateriella anläggningstillgångar -468 -440

Förändring materiella anläggningstillgångar -1 051 -1 727

Förändring finansiella tillgångar -700 -651

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 697 -3 173

Finansieringsverksamheten

Förändring låneskulder -444 154

Förvärv av minoritetsandel -87 -1 474

Utbetald utdelning, övriga transaktioner med ägare -777 -1 153

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 308 -2 473

Årets kassaflöde 708 -2 453

Likvida medel vid årets början 2 741 5 176

Kursdifferens i likvida medel -70 18

Likvida medel vid årets slut 3 379 2 741

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 1873–2020

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 
och Mia Brunell Livfors rekryteras som vd. 
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 – solen-
ergi, vilket leder till skapandet av ett nytt 
koncernbolag; AxSol.

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 
framför allt handel och tjänster. I koncer-
nen ingår följande bolag:

Axel Johnson International är en indu-
strigrupp som förvärvar och utvecklar 
teknikföretag inom strategiskt utvalda 
nischmarknader.

Axfood är en ledande koncern inom dag-
ligvaruhandel i Sverige, med visionen att 
bli ledande inom bra och hållbar mat.

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

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

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

Martin & Servera är Sveriges ledande gros-
sist för 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 företag 
som arbetar för ett inkluderande samhälle 
och en arbetsmarknad som värdesätter 
mångfald. 

AXEL JOHNSON INC. 
Bygger och utvecklar verksamheter i hel- 
och delägda företag inom energi, industri, 
miljö och medicinsk sektor i Nordameri-
ka. I koncernen ingår följande bolag:

Brazeway är en ledande producent av 
extruderade aluminiumprodukter inom 
värme, kyla och ventilation i Nordamerika.

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

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.

Skjodt-Barrett 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 AB 
Utgör family office och arbetar bland 
annat med kapitalförvaltning med kontor i 
Luxemburg och Stockholm.

NORDSTJERNAN 
Nordstjernan är ett familjekontrollerat 
investeringsföretag, som genom aktivt 
ägande i nordiska företag ska skapa lång-
siktig, god värdetillväxt. Nordstjernans no-
terade innehav är Attendo, Bonava, Diös, 
Momentum Group, NCC och Nobia. De 
onoterade innehaven är Dacke Industri, 
Etac, Lideta, Rosti och Sunparadise. Axel 
Johnson Gruppens ägarandel i Nordstjer-
nan uppgår till 6 procent.

AXFOUNDATION 
Axfoundation är en fristående, icke vinst-
drivande verksamhet som arbetar konkret 
och praktiskt för ett hållbart samhälle. 

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

ÅHLÉNS

Minimarket är Åhléns egna märke för barnkläder. Varumärket grundades år 2006 av systrarna Sofie, Pernilla 
och Jennifer Elvestedt och blev en del av Åhléns 2018. Barn är den modekategori som gått allra bäst under 
pandemiåret 2020, där Minimarket Barn stod för 71 miljoner kronor av Åhléns omsättning.
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HEMKÖP

Systrarna Jessica Moline (t h) och Jonna Andersson 
(t v) driver tillsammans med sin pappa Hemköp i 
Ljungbyhed, som varit i familjens regi sedan 1993. 
Butiken har under denna tid växt från åtta till 30 
anställda och tredubblat sin omsättning.

AXSOL

Axel Johnsons yngsta koncernbolag AxSol har haft ett händelserikt år, med 
investeringar i nya bolag och expansion till nya marknader. I början av 2021 
infördes rotavdrag för solelinstallationer, vilket omedelbart efter årsskiftet gav 
en snabb ökning av hushållens investeringar i solenergi.



GALATEA

Viktor Persson tappar upp öl 
från lagringstank på Sigtuna 
Brygghus, ett av bolagen inom 
dryckeskoncernen Galatea som 
ingår i Martin & Servera.

SKINCITY

Den onlinebaserade hudvårdskliniken Skincity 
fortsatte växa under 2020, såväl på den svenska 
hemmamarknaden som i Storbritannien, Norge 
och Finland.
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