
Svensken Lars Olofsson är doldisen som basar över 475.000 

anställda i 15.000 butiker - och omsätter 900 miljarder.  

 

"Semestrar kan vara besvärliga", säger 59-åringen som bor granne med 

Ingvar Kamprad i Schweiz, till DI Weekend. 

Wal-Mart är med en omsättning på 3.000 miljarder kronor ohotat 

världens största detaljhandelsföretag. Därefter kommer franska 

Carrefour, med svensken Lars Olofsson som vd - långt, långt före 

svenska "jättar" som Ikea, H&M, Ica och KF. 

Ikea omsätter jämförelsevis 220 miljarder kronor och har 130.000 

anställda i 300 varuhus. 

Doldisen är sedan 30 år bosatt i Frankrike och Schweiz och har inte en 

tanke på att vare sig flytta hem eller etablera sitt megabolag i sitt forna 

hemland. Sverige är med sin begränsade och hårt konkurrensutsatta 

livsmedelsmarknad "av föga intresse", skriver DI Weekend, som i 

veckans utgåva träffat Lars Olofsson för en intervju. 

Sedan 2009 är han enligt tidningen en av mycket få utlänningar bland 

drakarna på Parisbörsen. Men trots att han alltså befinner sig i den 

absoluta toppen av Europas näringsliv är 59-åringen, med 

ekonomiexamen från Lund, relativt okänd. 

Lars Olofsson började som produktchef på Findus år 1979 och har gjort 

karriär inom Pripps-Procordia och Nestlé. I fjol lämnade han jobbet som 

vice vd på Netslé för att istället ta sig an sitt livs utmaning - jobbet som 

vd för jättekedjan Carrefour. 

Lars Olofsson har en våning i Paris och en pampig villa med utsikt över 

vackra Genèvesjön. Han har en årslön på 90 miljoner kronor men 

beskriver sig själv som en enkel man, som inte drivs av lyx. 

"Jag älskar spaghetti och köttfärssås", säger Olofsson till DI Weekend. 

Pengarna lägger han helst på sina vuxna barn, då han är av 

uppfattningen att det är i småbarnsåren man verkligen är i behov av 

pengar i livet. Frågan är bara om det behövs. Äldste sonen är konsult på 



McKinsey i Genève, mellanbarnet varumärkeschef för Coca-Cola i Bryssel 

och yngste sonen läkare i Lausanne. 

Olofsson jobbar i ett frenetiskt tempo och berättar att ju mer aktiv han 

är, desto mer energi laddar han i sina batterier. 

"Och ju mer jag jobbar desto mer energi har jag för familjen och desto 

rikare blir mitt liv", säger han till tidningen. 

Lars tar ledigt två veckor på sommaren och tio dagar vid jul. Då blir det 

golf- och shoppingresor till varma länder, tillsammans med hustrun 

Ingrid och sönerna med respektive familj. 

Men det finns ett problem med att vara ledig, menar super-vd:n. 

"Semestrar kan vara besvärliga, för om man drar ned på tempot kan man 

få muskelvärk när man kommer tillbaka. Därför brukar jag smygjobba 

lite under semestern. Efter tio dagar är familjen helt slut. Sedan måste de 

vila upp sig i flera dagar", säger Olofsson till DI Weekend 

 
 
  
  
Toni kommentar: 
Tyvärr, ännu en i raden av svenskar som arbetar i världen, någon som 
fundera över varför över en halv miljon lämnat Sverige? 
 


