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UPPDRAGSANALYS 

Levererar ett bra kvartal 

trots yttre störningar 

Tydlig marginalförbättring under första kvartalet 

Elanders levererade trots pågående pandemi, halvledarbrist och 

ogynnsamma valutakurser ett kraftigt förbättrat rörelseresultat på 

142 mkr (81), vilket motsvarade en EBITA-marginal på 5,2% (3,1). 

Efterfrågan beskrivs ha varit stabil från alla kundgrupper under 

kvartalet. De förbättrade marginalerna visar att de strukturåtgärder 

som genomförts i den europeiska verksamheten gett tydlig effekt. 

Bristen på halvledare medförde mindre störningar i produktionen för 

vissa av bolagets kunder, något som ser ut att finnas kvar även under 

Q2. Vi höjer våra marginalantaganden för 2021 och 2022, samt 

reviderar upp vår riktkurs för aktien till 225 kr.  

Strukturåtgärder i Supply Chain Solutions bär frukt 

En kraftig expansion av verksamheten inom Supply Chain Solutions 

under senare år har lett till att detta affärsområde utgör 80% av 

verksamheten och det ursprungliga Print & Packaging står för 

resterande 20%. Marginalförbättringarna under Q1 2021 var särskilt 

tydliga inom Supply Chain Solutions där de strukturåtgärder som 

gjorts i den europeiska verksamheten nu bär frukt. Efterfrågan 

beskrivs ha varit god under kvartalet även om vissa kunder inom 

Automotive, Electronics och Industrials flaggade för och hade vissa 

störningar p.g.a. bristen på halvledare. Hos kunder inom Fashion & 

Lifestyle kompenserades den lägre efterfrågan i detaljhandeln av en 

ökad e-handelsförsäljning. Print & Packaging hade ett stabilt kvartal. 

Elanders gör fortsatta satsningar inom hållbara tjänster. Förvärven 

av svenska Azalea och ReuseIT som båda är specialiserade på 

hållbarhet inom IT-utrustning är bra exempel på detta. 

Vi höjer vår riktkurs till 225 kr 

Vid en internationell jämförelse med andra bolag verksamma inom 

supply chain solutions framstår Elanders som attraktivt värderat. 

Trots att Print & Packaging som var bolagets ursprung nu endast står 

för en liten del av Elanders verksamhet har bolaget värderats mer i 

linje med tryckeribranschen än med sina branschkollegor inom 

supply chain management. Justerad nettoskuld/EBITDA är nu nere 

på 1,6 vilket är en hälsosam nivå. Elanders har det senaste halvåret 

gjort två förvärv, men säger sig nu vilja öka tempot. Med den stärkta 

finansiella ställningen är möjligheterna goda för fortsatt tillväxt 

genom förvärv. Den starka rapporten gör att vi reviderar upp våra 

vinstprognoser för 2021 och 2022, samt höjer riktkursen till 225 kr 

(tidigare 135).  
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Investment Case 

Global logistikledare med ett brett tjänsteutbud 

Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett 

tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain 

management. Elanders hjälper sina kunder att mer effektivt hantera 

hela sin försörjningskedja, allt från råvara till slutprodukt. Koncernen 

har nästan 7 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder. Idag 

utgör Elanders ursprungliga verksamhet inom Print & Packaging 

endast 20% av försäljning och resultat, och bolagets huvudsakliga 

verksamhet är inom Supply Chain Solutions som står för 80% av 

omsättningen och lika stor del av resultatet.  

Print & Packaging en mindre men lönsam del 

Elanders grundades 1908 och har sitt ursprung inom Print & 

Packaging, en lönsam del av bolaget som med tiden dock blivit allt 

mindre av koncernens totala verksamhet. Sedan Elanders nya ledning 

tog över har bolagets omsättning femdubblats. Bolaget har fortsatta 

tillväxtambitioner och i Carl Bennet AB en gemensam huvudägare 

med Lifco, som de senaste 12 åren vuxit sitt rörelseresultat med i 

genomsnitt 18% per år, vilket resulterat i relativt höga 

värderingsmultiplar på börsen.   

Förbättrade marginaler inom tyska LGI  

Elanders finansiella mål är att generera en organisk tillväxt på 3–5% 

per år samt att uppnå en justerade rörelsemarginal (EBITA) på minst 

7%. Vidare ska relationen mellan nettoskuld och rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA) vara max 2,5. Centralt för att nå dessa 

nyckeltal har varit att förbättra lönsamheten i tyska LGI som var ett 

stort förvärv för Elanders. LGI utgör ungefär halva 

Elanderskoncernens omsättning och prognosen är att denna del rör 

sig mot en rörelsemarginal på ca 5%. Man har sagt upp vissa 

kundavtal hos LGI där man anser att lönsamheten är för dålig. Det 

kommer dock ta tid att arbeta bort detta då vissa av dessa kontrakt 

löper in i 2022. Elanders nådde 5,9% i justerad rörelsemarginal under 

de senaste 12 månaderna och målet att nå 7% är därmed inom 

räckhåll.  

Helhetslösningar inom supply chain management 

En effektiv hantering av försörjningskedjan ger stora 

konkurrensfördelar och är affärskritisk för producerande företag i 

dagens globala ekonomi. Elanders kan ta ett helhetsansvar för 

komplexa leveransåtaganden som omfattar inköp, lager, 

konfigurering, produktion, samt distribution. Man vill vara en global, 
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strategisk och långsiktig partner för kunderna i deras arbete med att 

effektivisera och utveckla sina affärsverksamheter.  

Elanders konkurrensfördelar 

Elanders har byggt ett stort förtroendekapital hos sina kunder och det 

är sällan man förlorar en kund. Bland Elanders 30–40 största kunder 

är det inte många som försvunnit under årens lopp. Daimler har t.ex. 

arbetat med Elanders sedan 1990-talet och man har ett 30-tal olika 

avtal med denna biltillverkare. Avtalen mellan Elanders och bolagets 

kunder är långa, inom kontraktslogistik vanligtvis 3–5 år.  

Starka kassaflöden har sänkt nettoskulden   

Elanders övergripande finansiella mål är en rörelsemarginal på 7% 

och 3–5% årlig organisk tillväxt. Till detta kommer sedan förvärv, 

vilket historiskt bidragit mycket till Elanders tillväxt. De starka 

kassaflöden man genererar gör att man snabbt rört sig ned i 

skuldsättning och idag är nettoskuld/EBITDA nere på 1,6. Den 

stärkta finansiella ställningen ger stort utrymme för Elanders att växa 

via förvärv. Man har det senaste halvåret gjort två bolagsköp, men 

säger sig nu vilja öka tempot. 

Vi höjer vår riktkurs till 225 kr 

Som bolag påminner Elanders idag mycket om danska DSV 

Panalpinas dotterbolag DSV Solutions. Vid en internationell studie av 

bolag verksamma inom supply chain solutions framstår Elanders som 

attraktivt värderat. Framöver väntas Elanders inte göra så stora 

förvärv som LGI och istället arbeta med mindre förvärv, som t.ex. 

nyligen förvärvade Azalea IT och ReuseIT. Den starka rapporten för 

Q1 2021 leder oss till att höja vår riktkurs till 225 kr (tidigare 135). 

Denna riktkurs är baserad på en internationell jämförelse med andra 

bolag inom supply chain management.  
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Operationell uppdatering 

Stärkta marginaler under årets första kvartal 

Elanders redovisade ett tydligt förbättrat rörelseresultat på 142 mkr 

(81) under Q1 2021, vilket motsvarade en EBITA-marginal på 5,2%. 

Marginalförbättringen berodde delvis på en generellt förbättrad 

lönsamhet, dels på att Elanders förra året redan under Q1 2020 såg 

negativa effekter från Covid-19-pandemin. Omsättningen ökade med 

6% till 2 734 mkr (2 572). Justerat för förvärv och valutakurser ökade 

omsättningen med hela 15%. Framöver är dock en lägre organisk 

omsättningstakt än denna att vänta från Elanders. Då bolaget nu 

rapporterat en EBITA-marginal på 5,9% för de senaste 12 månaderna 

höjer vi våra prognoser för EBITA-marginalen för 2021 och 2022 till 

6,0% respektive 7,0% (tidigare 5,6% respektive 6,6%).  

Ett starkt kvartal trots negativa yttre faktorer 

Från bolagets sida uppger man sig vara nöjd över att ha haft ett bra 

kvartal trots pågående pandemi, halvledarbrist och ogynnsamma 

valutakurser. Både Supply Chain Solutions och Print & Packaging 

presterade klart bättre än under samma period förra året. Stabil 

efterfrågan från alla kundsegment tillsammans med en lägre 

kostnadsbas resulterade i förbättrade marginaler. Särskilt tydlig är 

förbättringen inom Supply Chain Solutions. Strukturåtgärderna som 

genomfördes i den europeiska verksamheten 2019 har gett en tydlig 

effekt. Efterfrågan var god under Q1 även om vissa kunder inom 

Automotive, Electronics och Industrial flaggade för och hade vissa 

störningar p.g.a. bristen på halvledare. Hos kunder inom Fashion & 

Lifestyle kompenserades den lägre efterfrågan i detaljhandeln av en 

ökad e-handelsförsäljning. Print & Packaging hade ett stabilt kvartal. 

Stärkta finanser bäddar för tillväxt via förvärv 

Skuldsättningen har nu kommit ner på en hälsosam nivå och justerad 

nettoskuld/EBITDA är nere på 1,6. Man har det senaste halvåret gjort 

två förvärv, men vill öka tempot. Med den stärkta finansiella 

ställningen är möjligheterna till detta goda. På förvärvssidan tittar 

man mycket på lifecycle service, verksamheter där man åtar sig att 

installera, återta, samt göra service på utrustning. Här är förvärven 

Azalea IT och ReuseIT bra exempel. Man är även intresserad av bolag 

inom e-handel som servar varumärken inom Fashion & Lifestyle. Här 

kan det vara intressant med nordamerikanska bolag för att få en mer 

global närvaro. Tillsammans med en organisk tillväxt på ca 5% eller 

något högre kan ett antal hundra miljoner per år i förvärvad tillväxt 

leda till en attraktiv sammantagen tillväxttakt för Elanders. Man är 

givetvis även öppna för större förvärv om möjligheter skulle dyka upp.   

Supply Chain Solutions störst 
Omsättningsandel per affärsområde 

 

Källa: Bolaget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elanders har vuxit kraftigt senare år 
Omsättning, mkr 

 

Källa: Bolaget 

80%

20%

Supply Chain Solutions Print & Packaging

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2013201420152016201720182019
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2013 2015 2017 2019



Elanders  

 

 

Analysguiden 

5 maj 2021 

 

5 

 

Fortsatta satsningar på hållbarhet 

Elanders har tillsatt en ny hållbarhetschef och rapporterar ökad 

efterfrågan på hållbarhetslösningar från kundsidan. Logistik är 

associerat med en del koldioxidutsläpp men nödvändig för många 

verksamheter. Att kunna optimera kundernas frakter, ge rapporter 

om sänkta koldioxidutsläpp  

genom life cycle management-lösningar är några exempel på hur 

Elanders kan addera värde för sina kunder inom detta område. 

Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart 

samhälle, och detta gäller inte minst de globala flöden av varor som 

stadigt ökar i omfattning. Nya krav på återvinning, minskade utsläpp 

och lägre energianvändning kommer att vara utmanande för 

existerande strukturer, och det kommer krävas stora förändringar i 

rådande varuflöden för att göra dem hållbara på sikt. I Elanders 

arbetssätt finns ett genomgående hållbarhetstänk och man ser 

möjligheter i att hjälpa sina kunder bli mer hållbara. Ett område man 

strategiskt satsar på är återtag av IT-produkter. Det går åt 1,8 ton 

råmaterial för att tillverka en dator. Kan man återvinna så går det att 

göra stora miljövinster här. Elanders tar typiskt in utrustning som 

företag använt i tre år. Genom att radera data och installera ny 

mjukvara kan livslängden utökas med ytterligare 3–4 år. Under 2020 

gjorde Elanders ett förvärv inom just detta område i svenska Azalea 

Global IT som är verksamt inom Value Recovery Services.   

Prioriterade kundsegment 

Bolaget är främst inriktat på fem prioriterade kundsegment: 

Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Industrial, samt Health 

Care & Life Science. Segmentet Electronics är det största och står för 

35% av Elanders omsättning, följt av Automotive 25%, Industrial 

15%, Fashion & Lifestyle 15%, samt Health Care & Life Science 5%. 

Nedanstående diagram illustrerar de största kundsegmentens 

ungefärliga andel av koncernens omsättning.  
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Källa: Bolaget 

 

 

Tillväxt både organiskt och genom förvärv  

Utöver att utveckla den existerande verksamheten vill Elanders 

fortsätta att växa genom förvärv. De verksamheter man förvärvar ska 

ha potential att öka merförsäljningen, bredda kundbasen, samt 

komplettera koncernens sammantagna erbjudande. Det är 

framförallt inom Supply Chain Solutions som det är prioriterat med 

förvärv, och det är även av intresse för Elanders att få tillgång till nya 

geografiska marknader och nya kundsegment. För att ett potentiellt 

förvärvsobjekt ska vara intressant ska det tillföra nya kundsegment 

eller nya unika kunder, stärka befintliga verksamheter, ge tillgång till 

nya geografiska marknader, eller tillföra nya produkter eller tjänster. 

Dessutom måste verksamheten vara en långsiktig god affär på egen 

hand eller ge tydliga synergier, samt leda till ökad vinst per aktie.   
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Prognoser och värdering 

Starka kassaflöden har sänkt nettoskulden 

Koncernens starka kassaflöden har tagit ned bolagets justerade 

nettoskuld/EBITDA till 1,6, vilket gör att vi känner oss väldigt trygga 

med Elanders finansiella position. Att Elanders har sitt långsiktiga 

mål om en rörelsemarginal på 7% inom räckhåll gör att vi justerar upp 

vinstprognoserna för 2021 och 2022, samt höjer vår riktkurs till 225 

kr (tidigare 135).  

Attraktivt värderad relativt sektorn   

Den attraktiva värderingen blir särskilt tydlig vid en internationell 

jämförelse. Elanders har utvecklats till ett bolag med 80% av sin 

omsättning och intjäning från supply chain solutions och förtjänar en 

värdering i linje med detta. När man ser till andra internationella 

noterade bolag med huvudsaklig verksamhet inom supply chain 

management har dessa ofta relativt höga värderingar i relation till 

analytikernas vinstprognoser. Det är tydligt att de långsiktiga 

kundrelationer affärsmodellen ger upphov till uppskattas hos 

placerare. Följande tabell visar aktuella nyckeltal för ett antal 

jämförbara bolag.  
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Bolagshistorik 

Bakgrund i tryckeribranschen 

Elanders var ursprungligen en global grafisk koncern som grundades 

1908 av Otto Elander, Nils Hellner och Emil Ekström. Bolaget som 

tidigare var helägt av familjen Elander är sedan 1989 noterat på 

Nasdaq OMX och har sedan 1997 haft Carl Bennet AB som 

huvudägare. Bolaget har ca 7 000 anställda i ett 20-tal länder och 

erbjuder idag ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom 

supply chain management. Elanders omsätter SEK 11 miljarder på 

årsbasis och har anläggningar på över 90 platser i världen. Bolaget 

har sitt huvudkontor i Mölndal utanför Göteborg.  

Flera år med stark tillväxt 

Det sista decenniet har varit händelserikt med flera stora förvärv. 

Under 2015 förvärvades det tyska företaget Schmid Druck och 

sommaren 2016 genomförde Elanders sitt största förvärv när den 

tyska kontraktslogistikkoncernen LGI förvärvades. LGI hade då ca 4 

000 anställda och en årlig omsättning på EUR 430 miljoner. 

Tillsammans med LGI fick Elanders en mycket bredare kundbas och 

samtidigt skapades en stabil plattform för fortsatt organisk tillväxt. 

Under 2017 hade Elanders en stark organisk tillväxt på 6%, 

huvudsakligen inom affärsområdet Supply Chain Solutions, där 

tillväxten kom från både Asien och Europa. Även 2018 präglades av 

en stark organisk tillväxt som uppgick till 9% och man nådde för 

första gången över SEK 10 miljarder i omsättning. Under 2019 gjorde 

Print & Packaging och den asiatiska delen av Supply Chain Solutions 

ett bra resultat som dock kom i skymundan av att det behövde göras 

ett åtgärdsprogram i den europeiska verksamheten inom Supply 

Chain Solutions. Efter två år med starka kassaflöden och en 

resulterande stärkt finansiell ställning är Elanders nu åter redo att 

göra fler förvärv som kan komplettera och bredda den existerande 

verksamheten.  

 

 

 

  

Största aktieägarna, %

Carl Bennet AB 50,1%

Carnegie Fonder 6,7%

Didner & Gerge Fonder 6,6%

Protector Forsikring 6,5%

Svolder AB 5,9%

Källa: Bolaget.
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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 äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 

 


