VAD SER DU?
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VAD ÄR AXLAB?
Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner, som alltid drivits
framåt genom att vilja, våga och förnya. 2015 introducerade vi Axlab för att
fånga upp alla goda idéer bland våra medarbetare.

Varje dag ser du något som ingen annan ser.
Axlab är en innovationsplattform för alla medarbetare i koncernen, där vi
vill att du ifrågasätter det du ser. Tänk på vad vi kan förnya för att skapa mer
nytta för våra kunder och bättre affärer för oss. Syftet med Axlab är att få
fram idéer som skapar framtida kundvärde.
Initiativtagare till Axlab är Axel Johnson med stöd av respektive
koncernbolags vd.

”Den röda tråden i Axel Johnsons
145-åriga historia, som jag så
ofta kommer tillbaka till, är förändringskraften – förmågan och
viljan att utveckla nya affärer.”
Caroline Berg, ordförande Axel Johnson

CAROLINE BERG,
ORDFÖRANDE, AXEL JOHNSON
Varför är Axlab så viktigt för Axel Johnson?
Vi lever just nu i en spännande tid, där marknaderna skiftar och kundernas
beteenden ändras. Axel Johnson som företag har funnits i 145 år och vår
plan är att finnas minst lika länge till. För att lyckas med det krävs stor
förmåga att förändras och utvecklas. Vi har målet 10/50, att om 10 år ska
50 procent av Axel Johnsons verksamhet utgöras av saker som koncernen
inte gör i dag. Axlab är en av de satsningar vi gör för att uppnå detta mål
och samtidigt visa att vi håller benhårt fast i våra grundvärderingar;
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.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Något som bidragit till att sätta färg på världen!

MIA BRUNELL LIVFORS,
VD, AXEL JOHNSON
Varför finns Axlab?
Som företag är det absolut nödvändigt att ständigt förändras, för att vara
relevant för kunderna. Med Axlab vill vi öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Jag hoppas att alla
tar denna möjlighet att vara med och påverka hur vår verksamhet ska se
ut i framtiden.

Vad vill du förmedla till alla medarbetare inför Axlab?
Att alla idéer är välkomna – det kan vara förbättringar eller nya galna
affärsidéer, saker vi inte ens gör idag. Tänk helt fritt!

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Den uppfinningen är inte gjord ännu. Jag önskar att jag kunde uppfinna
något som gjorde att vi kunde teleportera oss.

ROBIN EXMAN, AFFÄRSUTVECKLINGSDIREKTÖR,
MARTIN & SERVERA
Berätta om din roll inom Axel Johnson-koncernen!
Jag är affärsutvecklingsdirektör på Martin & Servera sedan 2014. I rollen
ansvarar jag och min funktion för att bland annat hålla samman koncernens
affärsplaneprocess. Vi arbetar också med omvärldsanalys, förvärvsanalys
och initiativ kopplade till detta.

Vad var roligast med Axlab 2015?
Det engagemang som medarbetare runt om i de olika bolagen visade.
Den mängd idéer som kom in översteg verkligen våra förväntningar
inom expertgruppen.

Vad hoppas du få se detta år?
Givet att vi inom M&S både omorganiserat oss och skruvat i affärsmodeller,
så tror jag en hel del idéer kommer beröra de möjligheter detta skapar.
Sett till hela Axel Johnson tror jag att vi kommer att få se fler nischade idéer
på hur tekniken kan stötta oss på olika sätt för att förenkla vår, men inte
minst våra kunders, vardag.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Flygmaskinen. Att få vara med och utveckla något som bidragit till att
världen blivit så pass mycket mindre både tidsmässigt och kulturellt hade
varit häftigt. Dessutom måste den känsla som infunnit sig när planet för
första gången lyfte ha varit oslagbar.

BÄSTA IDÉ AXLAB 2015: SENSORTECH
Den idé som bedömdes ha störst potential i Axlab 2015 presenterades av ett
sammanslaget team från Axel Johnson International, som på vardera håll
tagit fram två liknande idéer kring sensorteknik för pumpar och vajrar.
Vilka är ni?
Vi är sex personer – Mikael Lindahl, Peter Keith, Olga Krejci Halkovova,
Martin Hedberg, Elin Letterblad, och Sofi W Wernström – som alla
arbetar i olika roller på Axel Johnson International.

Hur uppstod idén?
Uppdraget i Axlab var att hitta lösningar som skulle skapa framtida
kundvärde. Det är något vi arbetar med hela tiden.
När industripumpar kan köpas online måste vi addera än mer
värde till våra produkter för att bibehålla vår konkurrenskraft.
Många av våra pumpar används dygnet runt, 365 dagar om året.
Då är det av yttersta vikt att de fungerar som de ska utan onödiga
driftstopp. Idén uppstod faktiskt genom att se på våra färgskrivare!
Om de automatiskt kan beställa toners vid behov, borde våra
pumpar kunna utrustas med motsvarande sensorer som känner av om
något är fel och behöver åtgärdas.

Hur såg lösningen ut?
Det fanns sedan tidigare sensorteknik för att övervaka lastförankringar, pumpar och vajrar. Vår idé tog detta koncept ett steg vidare.
När sensorn utlöses skickas en signal med begäran om kontroll eller

leverans av reservdelar. Skadorna på lasten kan minskas och
onödiga produktionsstopp kan undvikas.
Det var väldigt roligt att idén togs emot så positivt och hedrande
att få ta emot förstapris i Axlab!

OLGA KREJCI HALKOVOVA, MARKNADSOCH KOMMUNIKATIONSCHEF, AXFLOW
Vad har hänt sedan sist?
Vi jobbar på två parallella spår; dels samarbetar vi med en leverantör med
ett befintligt system som matchar våra funktionella krav, dels utvecklar vi en
egen lösning som på sikt kommer kunna fasas in. I februari 2018 görs en första
stor installation på en petrokemisk anläggning i Skottland. Där kommer vi att
övervaka ett stort antal pumpar på ett antal nyckelparametrar, huvudsakligen
vibration och temperatur. Samtidigt bygger vi en testanläggning i Huddersfield
där vi kan testa våra egna lösningar och bygga upp större intern kompetens.
Vi har också lagt ut en hemsida, där tanken är att man ska kunna se all data
i realtid – såsom positioner, krafter och accelerationer. Allt sparas och kan
kontrolleras vid t.ex. olyckor eller stöld. Appar till android och iOS är
också klara.
Stållinesensorn (linröntgen) har ytterligare utvecklats för moderna hisskablar
och stållinor. Tjänsten lanseras nu av Axel Johnson Lifting Solutions
europatäckande servicebolag som ett komplement till den regelbundna
besiktningen av lyftutrustningar.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Hjulet och internet!

MAGNUS PALM, HEAD OF
BUSINESS CONTROL & ACTING
HEAD OF ANALYSIS, HEMKÖP
Berätta om din roll inom Axel Johnson-koncernen!
Jag är chef för analys och affärskontroll på Hemköp. Jag är utbildad
civilekonom med inriktning retail och med ett stort matintresse, valet av
bransch var inte speciellt svårt. Tänk att varje dag få arbeta med mat och
påverka hur vi handlar vår mat!

Vid förra Axlab skickade du in flera bidrag. Hade du tänkt på
idéerna tidigare eller var det Axlab som triggade intraprenören
i dig?
Både och skulle jag säga. Flera av idéerna låg utanför mitt eget ansvarsområde och där gav Axlab en möjlighet att placera dem på rätt ställe
i organisationen. Sedan var det ju riktigt kul att inspireras av idéer som
andra lagt in, det väckte nya idéer.

Kommer du att delta i kommande upplaga?
Absolut!

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Datorn, eller internet kanske!

PIA ANDERBERG, DIREKTÖR
HR OCH FÖRNYELSE,
AXEL JOHNSON
Hur uppstod idén till Axlab?
I många stora bolag upplevs avståndet mellan ledningen och övriga
medarbetare stort. Axel Johnson var inget undantag. Vi ville skapa ett
snabbspår där alla de medarbetare som dagligen träffar våra kunder kan
nå vår yttersta ledning och framföra sina tankar och idéer.
Vi ville också skicka en stark signal att vi står för våra värderingar – att vi
vågar pröva nya idéer och ger frihet och ansvar till våra medarbetare.

Vad ser du fram emot i kommande upplaga av Axlab?
Förra omgången fick vi in 847 idéer. Men på sajten var det över 6 000
interaktioner, dvs. personer som gillat och kommenterat idéerna.
Jag ser givetvis fram emot att få se massor av idéer, men också att få
uppleva ett minst lika stort engagemang genom aktivitet på sajten!

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Jag önskar att jag kunde uppfinna något som gjorde att människor
började lyssna på varandra bättre. Generellt är vi alldeles för duktiga på
att prata, och inte lika duktiga på att lyssna. Jag tror att mycket tråkigt
som händer i världen hade kunnat undvikas då.

SÅ HÄR GÅR DET TILL!
För att delta går du in på www.axlab.nu och registrerar din idé mellan kl
9.00 den 7 mars och kl 9.00 den 9 mars. Du kan välja att lägga in en idé själv
eller tillsammans med en eller flera kollegor (max fyra personer per idé).
Urvalsprocessen består av flera moment:
- Alla medarbetare kan registrera sig på axlab.nu och där kommentera, betygssätta och gilla
idéer.
- De idéer från respektive bolag som fått högst betyg granskas av en expertgrupp, bestående av
medarbetare från koncernen.
- Axel Johnsons koncernledning går igenom expertgruppens nomineringar och väljer ut vilka
bidrag som ska gå vidare till Draknästet.
- De främsta idéerna presenteras för Draknästet den 9 april och på Axel Johnsons årsmöte den
12 april, där alla deltagare får rösta. Draknästet består av Axel Johnsons ägare, ordförande och
affärsledning (koncernbolagens vd:ar samt Axel Johnsons koncernledning).

