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UPPDRAGSANALYS 

Digital coaching ligger 
helt rätt i tiden 
Ett nischbolag med god potential 
Trainimal erbjuder en digital plattform för tränings- och 

kostrådgivning till mammor genom egenutvecklad teknologi. 

Bolagets mest kända produkt är MammaFitness, skapad av den 

välrenommerade träningsprofilen Olga Rönnberg. Hittills har över 

30 000 kunder har fått hjälp att bli den bästa versionen av sig själva. 

Genom ett medlemskap erbjuder bolaget sina medlemmar 

individanpassad coaching inom hälsa, träning och kost digitalt. 

Medlemmar interagerar digitalt med coacher genom MammaFitness 

mobilapplikation på en-till-en basis och textbaserat. Coachernas 

kommunikation med medlemmen blir effektiv genom att de följer 

medlemmarnas aktiviteter och kan då se hur de svarar på det individ-

anpassade upplägget och korrigera programmen om så behövs. 

Vi ser tre skäl att äga aktien: 

 Spännande bolagsresa som bara börjat 

 Mer att hämta i organisk tillväxt i den inhemska marknaden 

 Expansion till nya marknader – Storbritannien nästa 

Vi räknar med att den nyligen genomförda börsnoteringen har vässat 

ledningen i flera avseenden och sista kvartalet i det delade 

räkenskapsåret visade på en stark omsättningstillväxt.  

Inleder bevakning med riktkurs 35 kronor 
Trainimal befinner sig i början av sin tillväxtresa och med den 

kapitalinjektion som bolaget fått i samband med börsnoteringen 

finns goda möjligheter att överträffa våra förväntningar för 

innevarande år likväl de kommande åren. Lönsamhetsmässigt 

prognosticerar vi en återhämtning redan i år. Ser vi tillbaka på åren 

2016-2019 har bolaget i genomsnitt uppnått en rörelsemarginal på 

drygt 8 procent – en nivå vi bedömer kan uppnås över tid. 

Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi ser i Trainimal varvid 

dagens multiplar gällande p/s-tal (aktiekurs i relation till omsättning 

per aktie) ger en bättre bild av potentialen i bolaget i det korta 

perspektivet. Vår riktkurs på ett års sikt är 35 kronor, motsvarande 

ev/ebitda på 48 respektive p/s 2,7 på vår prognos för 2022p och 

ev/ebitda på drygt 25 respektive p/s 2,2 för 2023p samt ev/ebitda på 

18 respektive p/s 1,8 för 2024p. Sett över en längre tidsperiod 

prognosticerar vi en fortsatt förstärkning i rörelsemarginalen 

motsvarande ev/ebitda på 9,5 respektive p/s på 1,2 för 2026p.  

Trainimal 
Initieringsanalys 

Datum 6 september 2021 
Analytiker Rolf Karp 
  Basfakta  
Bransch Interaktiv media 
Styrelseordförande Håkan Rönnberg 
Vd Mikael Pérez 
Noteringsår 2021 
Listning NGM Nordic SME 
Ticker TRML 
Aktiekurs 17,35 kr 
Antal aktier, milj. 2,3 
Börsvärde, mkr 41 
Nettoskuld, mkr -15 
Företagsvärde (EV), mkr 25 
Webbplats www.trainimal.com 
  

 
Källa: Refinitiv  

 

Källa: Trainimal, Analysguiden 

Prognoser & Nyckeltal, tkr
2021 2022p 2023p 2024p

Totala intäkter 25 946 30 487 37 346 46 683
Ebitda resultat 265 1 388 2 599 3 674
Rörelseres. (ebit) -387 670 1 754 2 677
Resultat f. skatt -186 820 1 864 2 787
Nettoresultat -9 640 1 454 2 174
Vinst per aktie 0,00 kr 0,27 kr 0,62 kr 0,93 kr
Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Omsättningstillväxt 10,3% 17,5% 22,5% 25,0%
Ebitda marginal 1,0% 4,6% 7,0% 7,9%
Rörelsemarginal -1,5% 2,2% 4,7% 5,7%
Nettoskuld/ebitda -58,1 -11,1 -5,9 -4,2
P/e-tal neg.  63,7 28,0 18,7
P/s-tal 1,6 1,3 1,1 0,9
EV/ebitda 95,6 18,3 9,7 6,9
EV/omsättning 1,0 0,8 0,7 0,5
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Investeringstes 

Stark vinsttillväxt kommande år 
Vi räknar med att Trainimal redan under det första kvartalet av 2022p 

kommer att redovisa bra siffror. Första kvartalet sträcker sig från 1 

maj-sista juli 2021. För innevarande räkenskapsår, som slutar i april 

2022, räknar vi med mindre vinst per aktie, motsvarande 0,27 kronor. 

Utifrån det scenario som vi redovisar ser vi en stark vinsttillväxt 

räknat per aktie, med en genomsnittliga tillväxt per år på hela 68 

procent under perioden 2022p-2026p. Vi ser också goda möjligheter 

för positiva överraskningar vad gäller vinstutvecklingen och resan 

kan gå snabbare än vad vi räknat med.      

Organisk tillväxt och nya marknader som drivkraft 
Den närtida tillväxten sker i form av organisk tillväxt på den befintlig 

marknad men även expansion av den digitala plattformen till nya 

marknader. Som första nya marknad ligger Storbritannien i pipeline. 

I samband med börsnoteringen på Nordic Growth Market (NGM) 

erhölls en nettolikvid, eller emissionsbelopp, om totalt 15,5 miljoner 

kronor. Av det tillförda kapitalet avser bolaget att investera i fortsatt 

tillväxt efter nedanstående prioritetsordning: 

 Marknadsföring för ökad tillväxt i Sverige 

 Utveckling och lokalisering av engelskspråkig version 

 Marknadsföring av MammaFitness i Storbritannien 

 Löpande utvecklingsarbete för att stödja ovan nämnda 

tillväxtsatsningar 

Som för många unga bolag med stark affärsidé ligger fokus på att växa 

verksamheten men vi räknar med att resultatförbättring kommer 

med automatik – detta med anledning av den relativt låga 

kostnadsmassan bolaget har. Med den börsnotering och nyemission 

som genomfördes tidigare i år finns goda förutsättningar att växa 

verksamheten och vår försiktiga bedömning är en årlig 

omsättningstillväxt i genomsnitt på 20 procent under perioden 

2022p-2026p – men utesluter inte överraskningar med högre 

tillväxttakt än vad vi beräknat.  

Trendbrott i rörelsemarginalen  
Vi räknar med att den negativa marginaltrend vi sett under de senaste 

två åren är bruten och kommer att vända redan i år. Även om bolaget 

inte redovisar några finansiella mål bedömer vi att en rörelsemarginal 

på 8,5 procent eller strax däröver torde vara nåbar över tid, vilket är 

en genomsnittlig rörelsemarginal som bolaget redovisat under åren 

2016-2019.  

68% årlig vinsttillväxt i genomsnitt 
Vinst per aktie prognoser 2021-2026p, kr 

 

Källa: Trainimal, Analysguiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positiv rörelsemarginal redan i år  
Ebit-marginal 2016–2026p, % 

Källa: Trainimal, Analysguiden 
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Verksamheten 

Digital coaching inom hälsa, träning och kost 
Med varumärket MammaFitness har Trainimal byggt både 

kännedom och följandeskap genom sociala medier och långsiktig 

kommunikation och delar därmed med sig av sin expertis inom hälsa, 

träning och kost för den specifika målgruppen - mammor. Trainimal 

erbjuder sina medlemmar individanpassad coaching digitalt inom 

hälsa, träning och kost genom egenutvecklad teknologi. Utöver den 

digitala plattformen erbjuds medlemmar kost- och träningsböcker, 

recept och mycket annat som är kopplat till affärskonceptet.  

Affärsmodell: Community – Hälsa – Teknik  
Trainimals affärmodell har under de senaste 10 åren utvecklats 

tillsammans med den bas av medlemmar – eller community – som 

man byggt upp. Trainimal känner sin målgrupp väl och interagerar 

dagligen med tusentals medlemmar och utvecklar sina erbjudanden 

efter kundernas önskemål. Trainimals koncept utgår från 

styrketräning i kombination med en balanserad kosthållning. Med 

individanpassad vägledning från sina kvalificerade coacher ges 

medlemmarna det bästa möjliga resultat för sin hälsa. Genom den 

egenutvecklade digitala plattformen möjliggörs en individanpassad 

interaktion mellan medlem och coach på ett optimalt sätt. Den 

digitala plattformen hanterar medlemmars hälsoutveckling, 

analyserar deras data och stödjer coacher att effektivt och med hög 

kvalitet vägleda medlemmar.  

Många kanaler att fånga upp nya medlemmar  
Under 2021 kommer Trainimal att ta ett helhetsgrepp för att samla 

kraften i alla sina kanaler med en nylansering av hemsidan 

MammaFitness.se och slå samman den med webbmagasinet Mamma 

Fit. Den nya hemsidan blir en hubb där målgruppen mammor hittar 

kunskap, råd, tar del av andra mammors upplevelser och delar med 

sig av sina egna erfarenheter. 

För att driva besökstrafik till MammaFitness.se avser ledningen för 

Trainimal att vidareutveckla det redan starka community man har, 

med över 200 000 följare, och utveckla sitt tjänsteutbud av coachat 

stöd kring hälsa, kost och träning. Utöver detta avser man att bygga 

ut sitt ekosystem av produkter för att kontinuerligt kunna erbjuda 

sina följare mervärde.  

Syftet med att vidareutveckla den flerkanaliga kommunikationen är 

att flerfaldiga antalet användare i alla de kanaler som står till buds. 

Samma strategi kan användas i samband med expansion av 

MammaFitness på nya marknader.  

Erbjuder kunder en helhetsresa 
Hälsoutvecklingen i fokus för målgruppen mammor 

 

 
 

Källa: Trainimal, Analysguiden 

 

Flerkanalig kommunikation  
Hälsoutvecklingen i fokus  

 

 
 

Källa: Trainimal, Analysguiden 

 

 

COMMUNITY

Befintliga och 

nya medlemmar

HÄLSA

Styrketräning

och kosthållning

TEKNIK

Digital interaktion

och analys

MammaFitness.se

15 000-20 000

unika besökare/mån

Magasinet 

Mamma.Fit

50 000-80 000

unika besökare/mån

MammaFitness

Facebook

92 500 följare

MammaFitness

Instagram

32 700 följare

Olga Rönnberg

Instagram

84 400 följare

MammaFitness

nyhetsbrev

50 000 följare
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Digitala plattformen utgör stommen i affärsmodellen 
Trainimals tekniska plattform består av två delar: 1. mobilapplikation 

och webbplattform som medlemmar nyttjar och 2. ett avancerat 

backend-system med administrativt gränssnitt där Trainimals 

coacher hanterar medlemmarna. Systemet innehåller alla 

medlemmars tränings- och kostdata och anpassar kontinuerligt 

medlemmarnas kostplaner och träningsprogram efter medlemmens 

rådande tillstånd och önskemål. Genom att Trainimal väljer att utöka 

systemstödet för coacher kan deras tid för värdeskapande 

kundkontakter och uppföljning med medlemmarna förstärkas. Under 

innevarande år avser Trainimal att vidareutveckla användar-

upplevelsen så att fler nya funktioner kan introduceras 2022. 

Den tekniska plattformen möjliggör Trainimals affärskoncept och 

bolagets ambition är att upprätthålla en ledande roll som pionjär 

inom digitalisering av personlig coaching. Detta görs genom 

kontinuerliga utveckling av den tekniska plattformen. Under 2021 

har bolaget antagit en plan för att öka användarupplevelsen och att 

medlemmen även ska kunna dela sin upplevelse och hälsoutveckling 

med andra medlemmar. Fler nya funktioner kommer att lanseras 

löpande och som ett exempel lanserades så sent som i juni en 

stegräknarfunktion i mobilapplikationen för tjänsten 

MammaFitness, vilket kommer att underlätta både för medlemmar 

och deras coacher att få en helhetsbild över kundernas 

vardagsmotion. I samband med lansering startas en stegutmaning i 

social medier som når ut till MammaFitness 200 000 följare. 

Marknad för digital coaching bara i sin linda 
Med få aktörer på den nischmarknad som Trainimal finns på har 

bolaget stor potential att ta marknadsandelar från de få aktörer som 

finns inom digital kost- och träningsrådgivning för mammor i Sverige 

– detta med tanke på det försprång som bolaget har. Även de större 

aktörerna inom kost- och träningsrådgivning har svårt att intressera 

mammor då deras fokus ligger på fysiska gym riktade till icke-

mammor.  

Premiummedlemmar – ett nytt tillskott till utbudet  
Trainimal har sett ett intresse för ytterligare utbud med ännu mer 

interaktion i sitt så kallade community. Från och med januari 2021 

har MammaFitness Premium lanserats med ett begränsat antal 

platser. Premiummedlemskapet löper under 90 dagar och förutom 

träning och kost ges även mental coaching med veckovisa 

utmaningar. Premiummedlemmen får tillgång till exklusiva forum 

där de kan dela sin hälsoresa med andra men även delta i interaktiva 

webbinarier och föreläsningar i en-till-många format. Ett liknande 

upplägg har lanserats under namnet MammaFitness Plus.  

  

Smart app håller koll på formen 
Bild: digital applikation MammaFitness på mobilen 

 

 
 

Källa: Trainimal, Analysguiden 

 

Träning där du befinner dig 
Bild: träning i hemmet  

 
 
Källa: Trainimal, Analysguiden 
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Medlemsanskaffning och nya målgrupper  
Under juli månad 2021 lanserades ett nytt initiativ i form av ett 

abonnemang för MammaFitness målgrupp i ett tidigt skede – 

”Magträning för nyblivna mammor”. Abonnemanget vänder sig till 

nyblivna mammor och erbjuder coachad träning från sex veckor efter 

förlossning, med fokus på de vanligaste följderna i mammans kropp 

efter graviditet, där rätt träning ger goda hälsoeffekter. Lanseringen 

sker i samarbete med företaget Babybag som säljer produkter för 

nyblivna föräldrar och har i sin tur samarbete med ett flertal BB och 

mödravårdscentraler i landet. MammaFitness kommer därmed att 

erbjudas till 80 000 nyblivna mammor. Detta innebär att man 

kommer att nå cirka 75 procent av Sveriges nyblivna mammor.  

Ett annat nytt initiativ är lanseringen av en ny version av 

MammaFitness som också sjösatts under juli månad. Denna nya 

version innebär en mobilapplikation utan tilldelade coacher, detta för 

även att täcka upp den målgrupp som vill ha tillgång till programmen 

men i en lättare form. Bolaget räknar med att denna form på sikt leder 

till att fler medlemmar upptäcker MammaFitness och i ett senare 

skede väljer den coachade versionen. Som ett led i marknadsföringen 

av MammaFitness bjuds potentiella medlemmar in genom en öppen 

version av mobilapplikationen till att testa funktionaliteten i 

programmet och lära känna Trainimals tränings- och kostupplägg. 

Genom detta initiativ räknar bolaget med att sänka tröskeln för nya 

medlemmar att kliva ombord.   

Sedan starten 2010 har bolaget växt organiskt och nya medlemmar 

har hittat MammaFitness genom sociala medier, webbmagasin och 

rekommendationer från andra nöjda medlemmar. Medlemmar har i 

huvudsak hittat MammaFitness utan att bolaget genomfört några 

aktiva marknadsföringsåtgärder. För att finna och attrahera fler nya 

medlemmar kommer man nu att aktivt marknadsföra MammaFitness 

varvid man säkerställer att hela målgruppen får kännedom om 

företaget och dess utbud.   

Ökade intäkter per kund  
Under fjolårets räkenskapsår (2021) utvidgades erbjudanden till 

medlemmar genom lansering av nya abonnemangsformer och 

ytterligare utvidgning har skett under innevarande räkenskapsår, 

vilket nämnts ovan. Utöver detta har bolaget genomfört generella 

prishöjningar för att kompensera för ändrade momsregler och för att 

ligga bättre i relation till marknadspriser för coaching. Effekten av 

vidtagna åtgärder har inte låtit vänta på sig och snittintäkten under 

2021 ökade med 725 kronor, till 3 214 kronor – jämfört med 2020. 

Detta motsvarar en intäktsökning på 29 procent. Bara under det sista 

kvartalet 2021 ökade snittintäkten per kund med hela 72 procent. 

Samtidigt såldes fler coachade dagar per kund under 2021 jämfört 

med 2020, 159 dagar jämfört med 151, motsvararande 6 procent 

ökning.   

Nya medlemmar med ny marknad  
Utökning av medlemmar i Sverige och Storbritannien 

 
 
 

Källa: Trainimal, Analysguiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillväxt genom ökat medlemskap 
Sålda dagar per kund och snittintäkt 2020 och 2021 
 

 
 

Källa: Trainimal, Analysguiden 
 

 
 
 

Befintliga 
medlemmar 

Sverige

Nya 
medlemmar 

Sverige

Nya 
medlemmar 

Storbritannien

2021 2020 Förändring

Sålda dagar/kund 159 151 6%

Snittintäkt 3 214 2 489 29%
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Geografisk expansion – Storbritannien ny marknad 
Fram till dags dato har Trainimals målgrupp varit uteslutande den 

svenska mamman och hennes utmaningar med träning och kost. 

Även om det finns skillnader mellan mammor i olika länder vad gäller 

kost och vanor så finns det betydligt fler likheter. Med en anpassning 

till de lokala vanorna och språk räknar Trainimal med att nå större 

marknader på sikt. Bolagets långiktiga strategi och tillväxtplan 

inkluderar expansion till nya geografiska marknader och som ett 

första steg förbereds en engelskspråkig version av MammaFitness 

tjänster och mobilapplikation. Som ett första steg i expansionsplanen 

ligger Storbritannien. Storbritannien är en större och mer etablerad 

hälsomarknad än Sverige och en lansering på denna nya marknad 

innebär en betydande ökning i marknadsunderlag. Trainimal räknar 

med en begränsad förberedande investering och Trainimal har redan 

idag utbildade och verksamma coacher i Storbritannien. Lanseringen 

är central för Trainimal för att se hur deras erbjudande tas emot av 

mammor på en helt ny marknad. Målsättningen är att bygga 

varumärkeskännedom, följare och betalande medlemmar med 

MammaFitness beprövade modell. Satsningen i Storbritannien 

kommer att stöttas av aktiv marknadsföring i syfte att nå den 

specifika målgruppen.  

Som ett led i expansionen väljer bolaget att kraftsamla inför denna 

nästa tillväxtfas genom att rekrytera personal och nyckelroller inom 

teknisk utveckling, marknadsföring och hälsocoacher. Även 

ledningsgruppen har utökats med med en Chief Operating Officer 

(COO) och fler nyckelpersoner avses rekryteras för att vara förbered 

inför lanseringen.        

En annorlunda personalmodell 
Bolagets kärna består av cirka 12 personer. Utöver bolagsledningen 

finns redaktörer och teknisk personal som svarar för utveckling av 

webben, mobilapplikationerna och annan backup. Till detta 

tillkommer ett 25-30 kostrådgivare och personliga tränare som alla är 

anställda på distans. Dessa två personalkategorier arbetar oftast 

hemifrån och får betalt efter antal medlemmar som de servar. 

Fördelen med denna personalmodell är att tillgången till kompetent 

personal är lättare att rekrytera och i förlängningen minskar behovet 

av stora lokaler – annat än för utbildningar med mera. 

Personalmodellen på distans ger även möjlighet att rekrytera 

personal som är eller tidigare har varit medlemmar, detta genom det 

Community som Trainimal byggt upp över tid.     
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Historik, ledning och ägande 
Varumärket MammaFitness lanserades 2010 och bolaget, Trainimal, 

har sin bas i Stockholm. Idén till tränings- och kostrådgivning genom 

en smart applikation (app) fick grundaren, Olga Rönnberg, redan 

under sin egen mammaledighet. MammaFitness tillhandahåller 

träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart 

teknologi. Målgruppen vänder sig till kvinnor mellan 20 och 45 år. 

Olga Rönnberg är idag bolagets vice VD och konceptansvarig sedan 

start. 

Bolagets verksamhet skall vara utveckling och leverans av it-baserade 

tjänster och produkter, främst inom friskvård och fysisk träning, samt 

äga och förvalta fast egendom, aktier och värdepapper för egen 

räkning. 

I april 2021 noterades bolaget på NGM Nordic SME (Nordic Growth 

Market) och tecknades till 111 procent. Det totala antalet aktier 

uppgår idag till 2 347 813 och antalet aktieägare uppgick till drygt 

2 400 vid utgången av juni 2021. 

Trainimals ägarfamilj, inkluderande Olga Rönnberg och Håkan 

Rönnberg, svarar för den största andelen av det totala aktieinnehavet. 

Övriga aktieägare har andelar som understiger 3,2 procent. 

 

Källa: Trainimal 21-06-28 

  

Största aktieägarna, %
Olga Rönnberg och Håkan Rönnberg via bolag 62,3%
Fredrik Hansson 3,2%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 1,6%
Thomas Lindgren via bolag 1,4%

Tobias Ideström 1,3%
Heronstone Holding AB 1,2%

Danny Lundblad 0,6%
Thomas Wallinder via bolag 0,6%

Stefan Nydahl 0,6%
Seb Life International 0,5%

Övriga aktieägare 26,8%
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Marknaden 
Trainimal är ett nischföretag inom sitt område och har inte någon 

konkurrent med samma uppbyggnad. Trainimals fokus på digital 

tränings- och kostrådgivning för mammor får anses som unik. 

Bolaget erbjuder sina kunder rådgivande privattränare (PT) eller 

kostrådgivning (KR) eller en kombination av de båda. Bolaget har 

byggt upp ett medlemsregister under de senaste 10 åren där kunderna 

knyts nära bolaget. Konkurrenterna inom området för digital 

tränings- och kostrådgivning som vänder sig till mammor i Sverige 

utgörs huvudsakligen av väldigt små aktörer som drivs som 

enmansföretag och kan räknas till ett drygt dussintal med egna 

hemsidor. Dessa är till stor del lokala aktörer med fokus på ett 

avgränsat verksamhetsområde liksom begränsade resurser. Några 

noterade bolag inom det specifika området återfinns dock inte i 

Sverige. De få större företagen, exempelvis Fitness24Seven, Actic, 

SATS, Nordic Wellness, Friskis och Svettis med flera, vänder sig 

nästan uteslutande åt den breda allmänheten som söker tränings- och 

kostråd, både på nätet och genom appar. Dessa större aktörer 

fokuserar huvudsakligen på fysiska gym.  

Marknad under utveckling 
De senaste årens innovationer inom tränings- och kostrådgivning har 

lett till utvecklingen av appar som i första hand nås genom mobilen 

men även via en ipad eller dator. Många mammor, med eller utan 

barn vid sin sida, ser en möjlighet att styra sin tid genom de appar 

som erbjuds på marknaden – detta då de inte finner tid för ett besök 

till gymmet eller bara önskar kostråd. Nya applikationer ger kunden 

möjlighet att följa sin personliga utveckling enkelt genom 

mobiltelefon eller dator från sitt hem eller på annan plats man 

befinner sig. För företagen inom tränings- och kostråd innebär detta 

en möjlighet att bredda sin verksamhet mot kunder som inte har 

möjlighet att närvara fysiskt och målgruppen mammor är en särskilt 

tacksam målgrupp att vända sig till.   

För att lyckas i nämnd bransch krävs helhetslösningar där allt från 

coaching och rådgivning till kosthållning samordnas. Till detta skall 

ett väl fungerande app-system styra flödet av information på ett 

lätthanterligt sätt. Denna samordning är Trainimals specialitet. 

 

 

 

 

 

 

Spridd konkurrens av bolag som saknar 
helhetslösningar eller specialisering 

 
 
De anslutna medlemmarna får tillgång till 
ett väl fungerande verktyg i sin app 



Trainimal  

 

Analysguiden 
6 september 2021 

 

9
 

Risker 
Verksamheten är förknippad med ett antal risker som mer eller 

mindre kan påverka omsättning- och resultatutveckling negativt.  

Konkurrens 
Trainimal verkar på en konkurrensutsatt marknad från bland annat 

andra hälso- och friskvårdsaktörer som erbjuder likvärdiga koncept 

digitalt såväl som traditionellt, såsom gym och andra friskvårds-

anläggningar. En riskfaktor skulle kunna vara att Trainimal saknar 

förmåga att effektivt konkurrera på marknader där bolaget är 

verksamt idag eller i framtiden.  Konkurrenter skulle kunna försöka 

att efterlikna Trainimals affärsmodell eller delar därav för att påverka 

rådande marknadsandelar och därmed inverka negativt på bolagets 

omsättning och resultat. Större bolag med finansiell styrka skulle 

kunna komma att konkurrera med Trainimal för att attrahera 

medlemmar på bolagets marknader. Detta skulle i sin tur kunna 

begränsa Trainimals förmåga att attrahera nya kunder och därmed 

påverka bolagets verksamhet och finansiella ställning.     

Inte lyckas implementera tillväxtstrategin 
Tillväxtstrategin syftar till att nå ökade marknadsandelar på den 

svenska marknaden samt etablering utomlands. Tranimals strategi 

om ökade marknadsandelar på den svenska marknaden är tänkt att 

nås genom utökade sälj- och marknadsåtgärder vidareutveckling av 

bolagets produkt- och kunderbjudande. Etablering utomlands är 

tänkt i första hand ske mot engelskspråkiga länder. I den mån 

Trainimal inte skulle lyckas i denna strategi kommer bolaget inte 

kunna genomföra tänkt tillväxtstrategi, vilket i sin tur kan komma att 

inverka på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.   

Ekonomiska förhållanden och konsumentbeteende 
Trainimal är i dagsläget endast verksamt i Sverige och därmed 

beroende av de ekonomiska förhållandena i landet. Om förändringar 

uppstår i konsumentbeteende samt att de generella ekonomiska 

förhållandena förändras skulle detta kunna komma att inverka 

negativt på försäljningen av Trainimals individ anpassade och 

digitala erbjudande. I tider av ekonomisk osäkerhet eller 

konjunkturavmattning kan medlemmar vid hälso- och 

friskvårdsföretag välja att avsluta sitt medlemskap eller välja 

alternativa erbjudanden hos konkurrenter. 

Bibehålla och rekrytera nyckelpersonal  
Trainimal har en relativt lite organisation med 12 anställda och 25-

30 frilansande coacher. Detta innebär ett visst beroende av enskilda 

nyckelpersoner och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och 

bibehålla kvalificerad personal. Ett flertal nyckelpersoner har stor 

kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamheter. 



Trainimal  

 

Analysguiden 
6 september 2021 

 

10
 

Förlusten av lednings- och nyckelpersonal kan innebära att 

uppställda mål inte nås eller att bolagets affärsstrategi påverkas 

negativt. Detta kan i sin tur ledan till bolagets verksamhet, finansiella 

ställning och resultat ej uppnås. 

Varumärket 
Trainimals framgångar är till stor del beroende av att kunna stärka 

sitt varumärke och bibehålla sitt goda rykte bland medlemmar och 

allmänhet. Bristande kundservice, olämpligt eller oetiskt agerande av 

bolagets tränings- och kostrådgivare eller andra problem som 

föranleds av svårigheter inom bolagets IT-system kan skada 

Trainimals varumärke och dess rykte. Medlemmars agerande på 

social medier kan skada varumärket och dess goda rykte utan att ge 

bolaget något utrymme att vidta åtgärder för att återställa Trainimals 

varumärke och rykte, vilket också kan leda till kostnadskrävande och 

svåra insatser. Om varumärket skadas till följd av hur bolaget sköter 

sin verksamhet kan det ha en väsentlig påverkan på verksamheten, 

den finansiella ställningen och resultatet. 

Bolagets koncept – MammaFitness – är starkt förknippat med 

bolagets vice VD, Olga Rönnberg, och hennes renommé har således 

stark inverkan på bolagets möjligheter att anskaffa och behålla 

kunder. Negativa händelser som skadar Olga Rönnbergs renommé 

kan därför inverka negativt på bolagets verksamhet, finansiella 

ställning och resultat. 

Marknadsföring och kommunikation 
Inom träning och kostrådgivning förekommer en rad olika synsätt 

kring effektivitet av olika metoder. Trainimal förmedlar dess kost- 

och träningsfilosofi i marknadsföringssyfte. Konkurrenter kan 

uppfatta marknadsföringen som aggressiv och vilseledande. Om 

bolagets skulle vara skyldig till en överträdelse i marknadsföringen 

kan detta leda till vite eller annan ekonomisk skada, vilket i sin tur 

kan komma att ha en negativ inverkan på verksamhet, finansiella 

ställning och resultat. 

Personuppgiftslagen (GDPR) 
Inom ramen för sin verksamhet behandlar bolaget personuppgifter 

som regleras av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att 

bolaget måste förhålla sig till de krav som framgår av GDPR. Om 

bolaget inte uppfyller de krav som framgår av GDPR kan bolaget 

drabbas av sanktioner, vilket skulle kunna påverka Trainimals 

verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Tillväxtstrategi 
Trainimals expansion och marknadssatsningar innebär ökade 

kostnader för bolaget. En försening på marknadsgenombrott på nya 

marknader kan innebära resultatförsämringar. Det kan inte uteslutas 

att Trainimal i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. 
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Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan 

anskaffas. Om bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt 

kapital eller misslyckas med att anskaffa kapital till skäliga villkor, 

kan detta resultera i negativa effekter på verksamheten, den 

finansiella ställningen och resultat. 

Förändringar i skattelagstiftning 
Då lagar, avtal och andra föreskrifter avseende beskattning, liksom 

andra fiskala avgifter, historiskt har varit föremål för upprepade 

förändringar och justeringar, är ytterligare förändringar och 

justeringar att vänta i de jurisdiktioner där Trainimal är verksamt. 

Detta kan även vara på retroaktiv basis. Sker förändringar kan detta 

få betydande inverkan på TRainimals skattebelastning samt resultera 

i en väsentlig inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning 

och resultat. 

Valutakurser 
Trainimals framtida intäkter kan i takt med bolagets planerade 

geografiska expansion bli påverkade av förändringar i valutakurser. 

Idag sker försäljningsintäkterna huvudsakligen i svenska kronor. 

Bolaget äger även tillgångar med exponering mot euro. Då 

växelkurser för utländska valutor fluktuerar i förhållande till den 

svenska kronan finns risk för att framtida valutaförändringar kan 

medföra en negativ inverkan på bolagets resultat och finansiella 

ställning. 

Risker relaterade till notering på NGM  
Bolag vars aktier handlas på Nordic SME omfattas inte av samma 

omfattande reglering som för ett bolag vars aktier är noterade på en 

så kallad reglerad marknad. En investerare bör vara medveten om att 

handel med aktier noterade utanför en reglerad kan vara mer 

riskfylld.   

Likviditeten på aktiemarknaden 
Aktier som handlas på Nordic SME har generellt lägre omsättning än 

aktier som handlas på en reglerad marknad. Omsättningen i bolagets 

aktie kan variera under perioder och avståndet mellan köp- och 

säljkurser kan från tid till annan vara stort. Likviditeten i Trainimals 

aktie kan påverkas av ett antal olika interna och externa faktorer. Till 

de interna faktorerna hör bland annat kvartalsvariationer. Till de 

externa faktorerna hör allmänna ekonomiska förhållanden, 

branschfaktorer, konjunktur samt andra faktorer som inte är 

relaterade till bolagets verksamhetsutveckling. Det pris som aktierna 

handlas för kommer att påverkas av ett flertal faktorer, varav några 

är specifika för Trainimal och dess verksamhet medan andra är 

generella för noterade bolag. Upptagande till handel på Nordic SME 

bör inte tolkas som att det kommer att finnas en likvid marknad för 

aktierna. Det föreligger risk att en aktiv och likvid handel inte 
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utvecklas eller inte förblir hållbar, vilket kan komma att medföra 

svårigheter för aktieägare att avyttra aktierna. Om någon av dessa 

risker skulle realiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ effekt 

på aktiens pris.   

Möjlighet att lämna utdelning till aktieägare 
Trainimal har under tidigare verksamhetsår lämnat utdelning men 

detta innebär inte per automatik att bolaget kommer att lämna 

utdelning under kommande verksamhetsår. Bolagets utdelnings-

policy innebär att ansamlade vinster och förluster ska återinvesteras 

i bolagets verksamhet. Den antagna utdelningspolicyn kan i 

framtiden revideras, främst utifrån att den finansiella ställningen 

avsevärt förändras. Enligt svensk lag är det bolagsstämman som 

beslutar om utdelning. Tidpunkten för och storleken på eventuella 

framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägande om framtida 

utdelningar kommer styrelsen väga in faktorer såsom expansions-

planer, och/eller de krav som verksamhetens art, omfattning samt 

risker ställer på storleken av det egna kapitalet men även bolagets 

likviditet och ställning i övrigt. Det föreligger risk att bolaget inte 

kommer att ha tillräckligt med utdelningsbara medel och bolagets 

aktieägare således inte kommer att besluta om utdelning i framtiden. 

Försäljning av större aktieposter och nyemissioner 
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större 

aktieägare, styrelseledamöter eller personer med ledande ställning i 

bolaget, eller en uppfattning av marknaden att sådan kan komma att 

ske, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare 

nyemission kommer att genomföras, kan påverka kursen på bolagets 

aktier negativt. Dessutom skulle ytterligare eventuella nyemissioner 

leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som av någon 

anledning inte kan delta i en sådan nyemission eller väljer att inte 

utöva sin rätt att teckna aktier. Detsamma gäller om emissioner riktas 

till andra än aktieägare. 

Begränsade möjligheter för aktieägare att påverka 
Nuvarande största ägare i Trainimal, Nova World Fitness Ltd, som 

kontrolleras av Olga Rönnberg och Håkan Rönnberg, kommer genom 

sin majoritetsställning ha möjlighet att i hög grad påverka utgången 

av de frågor som framläggs för bolagsstämman att besluta om, 

inklusive val av styrelseledamöter och en eventuell ökning av 

aktiekapitalet., samgående eller försäljning av samtliga, eller nästan 

samtliga, bolagets tillgångar. Såvitt TRainimal känner till finns inga 

överenskommelser mellan någon av de största aktieägarna. Oavsett 

detta sammanfaller kanske inte det intresse Nova World Fitness Ltd, 

eller det intresse någon av de andra större aktieägarna har, med 

bolagets intresse eller andra aktieägares intressen och de större 

aktieägarna skulle kunna utöva inflytande över Trainimal på ett sätt 

som inte skulle främja de andra aktieägarnas intresse på bästa sätt.     
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Resultaträkning (Tkr)
Delat räkenskapsår maj-april 2020 2021 2022p 2023p 2024p

Nettoomsättning 22 345 23 515 27 691 33 991 42 489

Övriga rörelseintäkter 1 183 2 431 2 796 3 355 4 193

Råvaror och förnödenheter -12 182 -11 613 -13 587 -17 392 -21 479

Övriga externa kostnader -3 936 -7 400 -8 510 -9 805 -12 010

Personalkostnader -6 695 -6 668 -7 001 -7 550 -9 520

Resultat före avskrivningar (ebitda) 715 265 1 388 2 599 3 674

Avskrivningar -587 -626 -668 -795 -947

Exceptionella kostnader -3 752 -26 -50 -50 -50

Rörelseresultat (ebit) -3 624 -387 670 1 754 2 677

Finansnetto -55 129 70 50 50

Bokslutsdispositioner 2 136 72 80 60 60

Resultat före skatt -1 543 -186 820 1 864 2 787

Skatt -66 177 -180 -410 -613

Nettoresultat -1 609 -9 640 1 454 2 174

Balansräkning (Tkr)
2020 2021 2022p 2023p 2024p

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4 2 185 2 713 3 255 4 070

Materiella anläggningstillgångar (byggnader/mark) 0 8 795 0 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 297 539 647 744 930

Pågående nyanläggning och förskott 2 466 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 533 1 248 1 373 1 510 1 661

Summa anläggningstillgångar 3 300 12 767 4 733 5 509 6 661

Varulager 595 529 608 700 805

Kundfordringar 251 211 243 279 321

Aktuell skattefordran 66 297 342 393 452

Övriga fordringar 246 262 301 346 398

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 197 1 361 1 701 1 956 2 250

Likvida medel 9 365 17 546 21 628 22 709 23 844

Summa omsättningstillgångar 10 720 20 206 24 823 26 383 28 070

SUMMA TILLGÅNGAR 14 020 32 973 29 555 31 892 34 731

Eget kapital & skulder
2020 2021 2022p 2023p 2024p

Bundet eget kapital 751 939 939 939 939

Utvecklingsfond och reservfond 30 2 138 2 202 2 312 2 682

Fritt eget kapital inkl. överkursfond 8 401 19 774 19 873 21 860 22 844

Summa eget kapital 9 182 22 851 23 014 25 111 26 465

Skulder till kreditinstitut 0 3 450 0 0 0

Summa långfristiga skulder 0 3 450 0 0 0

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar -79 -151 -166 -183 -201

Summa obeskattade reserver -79 -151 -166 -183 -201

Skulder till kreditinstitut 0 254 0 0 0

Leverantörsskulder 1 701 2 992 3 022 3 082 4 007

Övriga kortfristiga skulder 2 015 808 889 978 1 173

Uplupna kostnader & förutbetalda intäkter 1 201 2 769 2 797 2 904 3 287

Summa kortfristiga skulder 4 917 6 823 6 707 6 964 8 467

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 14 020 32 973 29 555 31 892 34 731

Kassaflöden (Tkr)
2020 2021 2022p 2023p 2024p

Rörelseresultat före avskrivningar 715 265 1 388 2 599 3 674

Rörelsekapitalförändring -3 539 626 112 -1 299 -1 674

Kassaflöde löpande verksamheten -2 824 891 1 500 1 300 2 000

Investeringar 3 447 -10 093 1 000 800 1 500

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -6 271 10 984 500 500 500
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Rolf Karp äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Rolf Karp 
 


