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av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och 
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AXEL JOHNSONS BOKSLUT FÖR ÅR 2016 
 

Bästa resultatet hittills för Axel Johnson 

2016 är det bästa året hittills för Axel Johnson med ett resultat efter finansnetto på 

3 698 miljoner kronor (2 165). Även justerat för försäljningen av vår ägarandel i Mekonomen 

Group och andra jämförelsestörande poster är 2016 det bästa året hittills i 

Axel Johnsons historia med ett resultat
1
 på 2 848 miljoner kr (2 543). 

 

Nettoomsättningen blev 72 327 miljoner kronor (69 551), en ökning med 4 procent 

jämfört med år 2015. Axfood, Martin & Servera, Novax och Kicks gjorde sina bästa 

resultat hittills, och alla våra koncernbolag förutom Åhléns uppvisade god tillväxt. 

Åhléns tillväxt och lönsamhet är under press till följd av ett tufft marknadsläge och 

omstruktureringskostnader. 

 

Under 2016 gjorde vi ett antal stora förändringar. Vi sålde vår ägarandel i Mekonomen 

Group till LKQ Corporation, en av världens främsta distributörer av fordonsprodukter. 

Åhléns, Willys och Hemköp startade e-handel. Dessutom förvärvade Axfood mat. 

se. E-handeln inom mat står för lite mer än en procent av den totala dagligvaruhandeln 

i Sverige, men den växer kraftigt och kommer att bli ett mycket viktigt komplement 

till den fysiska butikshandeln. Förvärvet av mat.se positionerar Axfood väl inför 

denna utveckling. 

 

– Axel Johnsons resultat på drygt 2,8 miljarder kronor visar att vi står starka. Men vi 

står inte still. Med Axel Johnsons starka balansräkning – och med fortsatt affärsutveckling 

och fler förvärv – har vi alla möjligheter att utvecklas väl åren framöver, säger 

Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef i Axel Johnson. 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, 

jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. 
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Våra koncernbolag 

Axel Johnson International fick under 2016 en ny VD i Martin Malmvik, och genomförde åtta nya förvärv. 

Trots nedgång för många av kunderna inom olje- och gassektorn presterade bolaget väl. Axfood fortsatte att 

växa och har slagit marknadens tillväxttakt 25 månader i rad med god lönsamhet, och under året utsågs Klas 

Balkow till ny VD. Dustin uppvisade en branschledande marginalökning, och arbetar med att erbjuda fler 

tjänster. Kicks fortsatte att växa med god marginal, och har genomfört stora satsningar i sin digitala 

transformation. Martin & Servera har trots flera stora omställningsprojekt, bland annat nytt lager i Umeå och 

utbyte av lagersystem, än en gång levererat ett starkt resultat. Novax har haft stark tillväxt i flera av sina bolag, 

och har tagit över ägandet av Lagerhaus. Åhléns har haft ett tufft år med bland annat varsel av personal och 

nedläggningar av varuhus, men har också öppnat nya varuhus och startat e-handel. Gustaf Öhrn är ny VD sedan 

juni 2016, och bolaget går nu igenom ett förändringsprogram som ska säkerställa lönsamhet. Våra mindre 

entreprenörsbolag inom D-Ax drivs numera direkt från Axel Johnson, och vi har intensifierat sökandet efter nya 

investeringar i tidiga skeden. Amazing Brands och Mitt Liv utvecklas väl. 

 

Viktiga händelser 2016 

• Axel Johnson förvärvar ytterligare 5 procent av Dustin. Ägarandelen uppgår nu till 25 procent. 

• Axel Johnson säljer sin ägarandel i Mekonomen Group. 

• Holdingbolaget Axstores avvecklas, och Kicks och Åhléns blir därmed direktrapporterande till  

Axel Johnson. Novax tar över ägandet av Lagerhaus. 

• Åhléns, Willys och Hemköp lanserar e-handel, och Axfood förvärvar mat.se 

• Koncernens bolag erbjuder över 300 nyanlända praktikplatser.  

• Axel Johnson International förvärvar åtta bolag.  
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Axel Johnsons resultat 2016  

Belopp i mkr 2016 2015 

Nettoomsättning 72 327 69 551 

Resultat
2
    2 848 2 543 

i % av nettoomsättning 3,9 3,7 

Resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster 2 455 2 266 

Resultat efter finansnetto 3 698 2 165 

Balansomslutning 25 771 23 221 

Sysselsatt kapital 14 811 13 086 

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 27,0 17,1 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 11 120 9 267 

Soliditet (%) 50,0 48,1 

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0 0 

Kassaflöde efter investeringar 3 326 768 

Genomsnittligt antal årsanställda 19 342 18 471 

 
Koncernbolagen 

 
Miljoner kronor  Nettoomsättning  Resultat

2
  

 Ägarandel år 2016 år 2015 år 2016 år 2015 

Axel Johnson International 100 % 6 604 6 481 378 367 

Axfood 50,1 % 43 355 41 247 1 894 1 749 

Dustin3 25 % 8 301 7 933 287 151 

KICKS 100 % 2 951 2 689 163 161 

Martin & Servera 70 % 13 343 12 958 394 367 

Novax 100 % 1 3744 1 2914 215 102 

Åhléns 100 % 4 818 4 985 -114 -59 

 

                                                           
2
 Resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, 

jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. 
3
 Avser verksamhetsåret september - augusti    

4
 Endast dotterbolag. 


