
 

 
Pressmeddelande                      Stockholm den 17 mars 2014 
 
  

Ny direktör för HR och organisationsutveckling på Axel Johnson  
  
Pia Anderberg har utsetts till direktör för HR och organisationsutveckling på Axel Johnson med 
tillträde den 11 augusti 2014. Hon efterträder Caroline Berg i koncernledningen. 
 
Pia har under många år arbetat med ledarskapsfrågor, de senaste fyra åren som VD och delägare i 
konsultföretaget Samsari som hjälper organisationer och företag med ledarutveckling och 
förändringsprocesser. Dessförinnan (2004-2010), byggde Pia upp Novare Act och andra bolag inom 
Investorägda Novare-gruppen för att erbjuda tjänster och rådgivning inom HR. 
 
Hon började sin karriär på BTS Group, ett internationellt konsult- och utbildningsföretag, där hon 
under 14 år (1990-2004) hade en rad olika roller inom försäljning, affärsutveckling och som VD för 
BTS Europa.  
 
Pia har även lång erfarenhet av styrelsearbete och är i dag ledamot i Samsari, Studentum, 
Kunskapsskolan och Mercuri International. Hon sitter även med i den rådgivande styrelsen för 
Worlds Children’s Prize.  

 
- Jag har samarbetat med Axel Johnson i snart fem år och har sedan första början hyst stor respekt 

för den långsiktighet i både affärer och hållbarhet som finns i företaget. Det är ett privilegium att 

få ta plats i ledningen och vara med och bidra till arbetet att utveckla koncernen, säger Pia 
Anderberg.  

 
- Pias mångåriga erfarenhet av ledarskapsfrågor och förändringsarbete kommer att vara en stor 

tillgång för Axel Johnson-koncernens fortsatta arbete med HR och organisationsutveckling. 
Hennes nyfikenhet och bakgrund som entreprenör kommer bidra till att hitta och bygga nya 
affärer. Vi är mycket glada över att få med Pia i vår koncernledning, säger Fredrik Persson, vd och 
koncernchef för Axel Johnson. 

 
Pia Anderberg kommer i sin nya roll att ansvara för HR, kommunikation och hållbart företagande.  
Som meddelats tidigare lämnar Caroline Berg sin tjänst för att bli vice ordförande i Axel Johnson. 

 
För ytterligare information var vänlig kontakta:  

Fredrik Persson, vd och koncernchef, tel. 08-701 61 59  
Julia Rimmerfeldt, pressansvarig, tel. 08-701 61 18  

 
Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och 
tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. 
 
Koncernbolagen består i dag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax, Svensk 
BevakningsTjänst samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%) och Mekonomen (ca 26%). Totalt omsätter de hel- och 
delägda bolagen i Axel Johnson cirka 71 miljarder kronor och har omkring 22 000 anställda (2013). Axel Johnson är ett 
familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se 
 
Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med 
fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus. 


