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Snabbare beslutsvägar ökar effektiviteten 
 

För att möta de krav som ställs på snabbhet och effektivitet har styrelsen för 
Ahlmarks beslutat att omstrukturera och decentralisera.  
Det här innebär bland annat att koncernchefsfunktionen tas bort från och med 29 
maj 2017. Håkan Thorell som lett koncernen under tio år avgår som en följd av detta 
med omedelbar verkan som vd för moderbolaget samt därtill kopplade funktioner i 
underliggande bolag. Lars Johansson går tills vidare in som arbetande 
styrelseordförande. 

 
 
Ahlmarks är en koncern som har sitt huvudkontor i Karlstad och med mångårig tradition inom 
handel och industri verkar koncernen på många ställen inom både Europa och Nordafrika.  
Genom att göra ovanstående förändringar vill styrelsen stärka beslutskraften inom varje 
affärsområde.  
Beslutskraften decentraliseras vilket innebär att varje enskilt affärsområde får ökat mandat att 
fatta beslut kring frågor som rör affärsstrategier och långsiktig affärsutveckling i syfte att lägga 
fokus på större affärsmässig kompetens kring varje enskild underkoncern. 
Ambitionen är att öka anpassningsförmågan och förändringstakten på en allt mer 
konkurrensutsatt marknad. Det handlar om att leva upp till kraven som ställs på effektivitet och 
kompetens. 
 

- Det här är något som känns naturligt att göra, vi är en differentierad koncern och med 
tanke på konjunkturen som tyvärr inneburit en försämrad lönsamhet för oss under 
senare år väljer vi att göra på det här viset och det känns positivt. Kort och gott innebär 
det att respektive dotterbolag får svara och leverera direkt till styrelsen och ägarna. Vi 
kommer alltså agera och driva koncernen som ett investmentbolag där moderbolaget blir 
mer som ett holdingbolag åt respektive dotterbolag. Genom att göra det här tror vi att 
driften av dotterbolagen kommer effektiviseras avsevärt genom att varje vd för sitt 
respektive affärsområde får ett större mandat, säger koncernens ordförande Lars 
Johansson. 

 
För ytterligare information hänvisas till Lars Johansson, koncernens ordförande: 
lars.johansson@bljinvest.se  eller 070-564 70 55  
  
O.F. Ahlmark & Co Eftr. A.-B. är ett av de äldsta familjeägda företagen i Värmland och grundades 
av Oscar Ferdinand Ahlmark redan 1847. Efter 170 år är Ahlmarks med sina företagsgrupper 
inom sjöfart, handel och industri under fortsatt utveckling. Koncernen omsätter cirka tre miljarder 
kronor. Verksamheten är idag internationell och bedrivs i flera europeiska länder samt 
Nordafrika. Ahlmarks sysselsätter cirka 1500 anställda över hela Europa, varav 350 i Värmland. 
Genom sin Vänersjöfart och övriga verksamheter som Byggbeslagi Karlstad, Miller Graphics i 
Sunne och Edman & Sjöberg i Filipstad, är Ahlmarks en betydande aktör inom värmländskt 
näringsliv. 
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