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UPPDRAGSANALYS 

Utvecklar hållbara 
bostäder med omtanke 
Fortsatt stort behov av bostäder i Sverige  
Utvecklingen både under och efter pandemin har gjort att behovet av 
större bostäder i naturnära lägen ökat, vilket ger stora möjligheter för 
Götenehus framåt. På rullande tolv månader uppgår bolagets intäkter 
till 1 562 mkr och rörelseresultatet till 47 mkr. Kraftigt ökade 
materialpriser har pressat marginalerna då de prishöjningar 
Götenehus genomfört under året ännu inte hunnit få effekt. Antalet 
sålda bostäder de senaste 12 månaderna uppgick till 176 och antalet 
produktionsstarter till 242. Hittills har 2022 präglats av en orolig 
omvärld. Orderstocken inom Villor och Fritidshus beskrivs dock av 
bolaget som bra och inom Bostadsutveckling planerar man nu för 
försäljning av flera nya bostadsområden.   

Ny betydande satsning inom fastighetsutveckling 
Som ett led i att stärka sin affärsmodell har man beslutat starta ett 
nytt affärsområde inom fastighetsutveckling. Målsättningen är både 
att bredda verksamheten och samtidigt skapa en långsiktigt mer 
stabil och lönsam koncern. Det första steget var ett ökat ägande i 
Trähusstaden där man nu är hälftenägare tillsammans med Jula-
koncernens fastighetsbolag. Vidare har man i Trollhättan förvärvat en 
första samhällsfastighet med bostadsbyggrätter. Man rustar nu för att 
öka takten genom att både bygga fler hyresbostäder och söka 
ytterligare fastighetsförvärv. Ambitionsnivån är hög och man vill på 
sikt växa beståndet av fastigheter under förvaltning till flera miljarder 
kronor. Detta räknar in hälftenägda Trähusstaden och man avser 
även söka samarbeten och alternativa finansieringsformer för att 
utveckla detta tillväxtområde. I oktober förvärvade bolaget två 
kommersiella fastigheter värda 530 mkr i Skövde och Trollhättan. 
Dessa fastigheter har också utvecklingsmöjligheter för bostäder vilket 
ger positiva synergier.  

Goda möjligheter i osäker marknad 
Götenehuskoncernen kommer i och med den stora satsningen inom 
fastighetsutveckling att behöva ses i ett bredare kontext. Sverige är 
bolagets marknad och man vill växa inom alla sina tre affärsområden. 
Kortsiktigt påverkas efterfrågan av bostäder när byggpriser ökar och 
det samtidigt blir dyrare att finansiera sitt bostadsköp. På längre sikt 
ser vi dock ett fortsatt stort behov av bostäder på den svenska 
marknaden. Vi inleder bevakning av Götenehus med en riktkurs på 
4,20 kr baserat på en jämförande värdering och justerat för den 
emission som väntas bli klar under november.  
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GHUS B OMX

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2020 2021 2022p 2023p

Omsättning 1 007 1 479 1 627 1 767
Bruttoresultat 164 166 183 223
Rörelseres. (ebit) 22 44 49 89
Resultat f. skatt 18 39 44 73
Nettoresultat 11 34 44 58
Vinst per aktie 0,24 kr 0,29 kr 0,36 kr 0,47 kr
Utd. per aktie 0,15 kr 0,15 kr 0,15 kr 0,15 kr
Omsättningstillväxt 22,5% 46,8% 10,0% 8,6%
Bruttomarginal 16,3% 11,2% 11,2% 12,6%
Rörelsemarginal 2,2% 2,9% 3,0% 5,0%
Nettoskuld/eget kap. 0,2 0,2 0,2 0,2
Nettoskuld/ebitda 1,3 1,1 1,2 0,6
P/e-tal 10,1 8,3 6,7 5,1
EV/ebit 16,8 8,6 7,7 4,2
EV/omsättning 0,4 0,3 0,2 0,2
Direktavkastning 6,2% 6,2% 6,2% 6,2%
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Investeringstes 

Utvecklar och bygger personliga boenden  
Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska 
bostadsmarknaden som bedriver bostadsutveckling och 
småhusverksamhet under varumärkena Götenehus och Swebostad. I 
koncernen ingår även långsiktig förvaltning av bostäder genom det 
hälftenägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige. Visionen är att 
tillhöra marknadsledarna när det kommer till projektering och 
byggnation av hus och bostadsområden i landet. Man vill växa relativt 
mer än marknaden och skapa värde för aktieägarna genom tillväxt 
och uthållig stabil lönsamhet. Bolagets nya satsning inom 
fastighetsutveckling är ett viktigt led i koncernens långsiktiga 
utveckling. Ambitionen är att inom några år bygga upp ett betydande 
bestånd i egen förvaltning. Syftet med detta är att långsiktigt stärka 
balansräkningen, erhålla löpande kassaflöden, samt att uppnå en 
långsiktig värdetillväxt i förvaltningsfastigheterna.  

Fortsatt stort behov av bostäder i Sverige 
Götenehus verksamhet är inriktad på nyproduktion av bostäder med 
tyngdpunkt på Stockholm, sydvästra Skåne, Västra Götaland och 
landets högskoleorter. Behovet av bostäder på den svenska 
marknaden är fortsatt stort. Även om bostadsbyggandet ökade 2021 
till ca 63 900 bostäder så byggs det fortfarande för lite. Boverket gör 
bedömningen att det under perioden 2021–2030 kommer att behöva 
byggas 600 000 bostäder, vilket ger ett årligt byggbehov på 60 000. 
Det är få år som branschen som helhet nått upp till den nivån. 
Diagrammet överst till höger illustrerar antalet påbörjade bostäder i 
Sverige efter hustyp under perioden 1975–2021. 

Omvärldsfaktorer påverkar efterfrågan kortsiktigt 
Såväl den svenska ekonomin som världsekonomin påverkas av kriget 
i Ukraina. Det har införts massiva sanktioner mot Ryssland som 
exporterar många viktiga råvaror. Priser på för bolaget viktiga 
insatsvaror kommer sannolikt vara turbulenta framöver. Första 
halvåret 2022 har präglats av en orolig omvärld och försäljningen har 
minskat, framförallt till professionella kunder där både efterfrågan 
varit lägre och bolaget medvetet varit mer selektiva. Även 
konsumenter har varit mer avvaktande vilket lett till färre sålda 
bostäder inom både affärsområdet Villor och Fritidshus, såväl som 
affärsområdet Bostadsutveckling. 

  

Antal påbörjade hus i Sverige 
Påbörjade lägenheter i nybyggda hus efter hustyp 1975–2021 

 
Källa: SCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Boverket kommer det behöva byggas 
600 000 bostäder under perioden 2021-2030 
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Första halvåret har präglats av en orolig omvärld 
Götenehuskoncernens intäkter ökade under H1 2022 med 11% till 
817 mkr och på rullande 12 månader uppgår intäkterna till 1 561 
mkr. Resultatet har under första halvåret pressats av kraftigt ökade 
material- och entreprenadpriser. Orderstocken inom Villor och 
Fritidshus beskrivs av bolaget som bra. Inom Bostadsutveckling 
planerar man nu för försäljning av flera nya bostadsområden och man 
har ett starkt markinnehav med flera områden i attraktiva lägen.  
Under H1 2022 uppgick antalet sålda bostäder till 157 (410) och på 
rullande 12 månader uppgick antalet till 370. Antalet 
produktionsstartade bostäder under H1 2022 uppgick till 295 jämfört 
med 337 under H1 2021.  

Fokus på lönsamhet i alla delar av verksamheten 
Bostadsmarknaden har varit motståndskraftig under corona-
pandemin och en återhämtning skedde från sommaren 2020 och 
framåt. De underliggande förutsättningarna för ett stabilt 
bostadsbyggande i hög takt i Sverige bedöms som goda. Behovet av 
fler bostäder i Sverige är stort med en växande befolkning och 
bostadsbrist i många kommuner. Under Q2 2022 anpassades 
bolagets organisation för att möte de olika affärsområdenas behov. 
Man ser sig nu stå väl rustade för att kunna hantera de snabbt 
förändrade marknadsförutsättningarna.  

Vill växa med lönsamhet inom alla affärsområden 
Koncernen är indelad de tre affärsområdena Bostadsutveckling, 
Villor och Fritidshus, samt Fastighetsutveckling. Man har ett starkt 
lönsamhetsfokus i alla delar av verksamheten och de finansiella mål 
Götenehusgruppen ställt upp är: 

• Räntabilitet på eget kapital efter skatt på minst 20% 

• Räntabilitet på sysselsatt kapital på minst 15% 

• En synlig soliditet som uppgår till minst 25% 

Affärsområde Bostadsutveckling 
Detta affärsområde omfattar nyproduktion av gruppbyggda småhus 
och flerfamiljshus. Projekten löper därmed från inköp av mark till 
försäljning av nyckelfärdigt hus eller lägenhet. Bostäderna 
marknadsförs under varumärkena Götenehus och Swebostad, och 
projektutvecklingen är fokuserad till Skåne, Stockholm och Västra 
Götaland. Marknaden för nybyggda lägenheter och radhus utanför 
stadskärnorna har varit mer avvaktande under Q2 2022. Detta till 
följd av det ökade inflations- och räntetrycket samt den oroliga 
omvärlden. Dock är de nya köptrenderna efter pandemin fortsatt 
starka, och fler vill bo naturnära och större. Många räknar också med 
att arbeta mer hemifrån.  

Sålda och produktionsstartade hus 
Antal sålda och produktionsstartade bostäder per kvartal 

 
Källa: Götenehus Group 
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och fler vill bo naturnära och större 
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Affärsområde Villor och Fritidshus 
Efterfrågan på villor och fritidshus har blivit mer avvaktande än 
tidigare, vilket har sin förklaring i ökade försäljningspriser samt den 
oroliga omvärlden och ökat inflations- och räntetryck. Även om 
marknaden kortsiktigt påverkas av detta beskriver bolaget den 
svenska bostadsmarknaden som stabil då det finns ett stort 
underliggande behov av fler bostäder.  

Ny satsning inom Fastighetsutveckling  
Götenehusgruppen har nyligen tagit klivet in i fastighetsutveckling. 
Man har ökat ägandet i fastighetsbolaget Trähusstaden som man äger 
50/50 med Jula-koncernens fastighetsbolag. Trähusstadens 
målsättning är att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade 
och hållbara bostäder som hyresrätt för att långsiktigt äga och 
förvalta. Dessa bostäder ska i första hand produceras av Götenehus. 
Idag äger och förvaltar Trähusstaden 103 lägenheter i Skövde med ett 
redovisat värde på 221 mkr. Därutöver planeras för nya 
bostadsområden i både Skövde och Lidköping. Även framöver 
kommer de fastigheter i egen förvaltning som är bostäder att 
innefattas i Trähusstaden. Götenehus har även en uttalad ambition 
att förvärva kommersiella fastigheter med utvecklingspotential. 
Syftet med satsningen på fastighetsutveckling är att långsiktigt stärka 
balansräkningen, erhålla löpande kassaflöden, samt att uppnå en 
långsiktig värdetillväxt i förvaltningsfastigheterna. Ambitionen på 
sikt är att växa denna del av verksamheten så att fastighetsvärdena på 
sikt uppgår till flera miljarder.  

Förvärv av kommersiella fastigheter värda 530 mkr 
I oktober tecknade Götenehus Group avtal om förvärv av två 
kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan värda 530 mkr. 
Köpeskillingen uppgår till 130 mkr, varav 120 mkr finansieras genom 
en riktad emission av 30 miljoner aktier till säljaren Erik Hemberg till 
en teckningskurs om 4,00 kr. Då transaktionen sker mellan 
närstående villkoras den av en extrastämma. De två fastigheterna 
ligger centralt i tillväxtorterna Trollhättan och Skövde. Total 
uthyrningsbar yta är drygt 24 000 kvm och hyresgästerna utgörs av 
kontor, handel och biograf. Dessutom finns utvecklingsmöjligheter 
för bostäder om 20 000 BTA, vilket ger synergier.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambitionen är att på sikt växa volymen på 
förvaltningsfastigheterna till flera miljarder 
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Vi inleder bevakning med riktkurs 4,20 kr 
I och med den nya satsningen på fastighetsutveckling menar vi att 
Götenehus behöver ses i ett bredare kontext. Sverige är bolagets 
marknad och man vill växa inom alla sina tre affärsområden. I det 
korta perspektivet präglas marknaden av en orolig omvärld. På längre 
sikt är dock förutsättningarna för ett bostadsbyggande på hög nivå i 
Sverige goda. Att Götenehus nu avser kraftigt växa beståndet av 
fastigheter i egen förvaltning kommer långsiktigt att generera 
återkommande kassaflöden, samt uppnå en långsiktig värdetillväxt i 
förvaltningsfastigheterna. Då bolagets byggrättsportfölj är bokförd 
till anskaffningspris och markpriserna stigit under senare år, finns 
det övervärden i bolagets portfölj av byggrätter. Vi inleder bevakning 
av Götenehus med en riktkurs på 4,20 kr baserat på en jämförande 
värdering.  

Risker i bolagets verksamhet 
Koncernens exponering mot förändringar av räntenivåer hänför sig 
främst till koncernens långfristiga skuldförbindelser. Av dessa avser 
den största delen krediter med kort löptid för finansiering av projekt 
och tomtinnehav. Verksamheten inom Götenehus är till stor del 
projektrelaterad, och de flesta projekt byggs i samarbete med 
fristående underentreprenörer. Götenehus har som leverantör ett 
produktansvar som gäller under 10 år från slutbesiktning. Man 
tecknar löpande försäkringar som skyddar mot anspråk på 
skadestånd. Prisrisker kan avse oförutsedda kostnadsökningar på 
material, underentreprenörer och personalkostnader. Då priser på 
exempelvis sågade trävaror och skivmaterial styrs av utvecklingen på 
världsmarknaden och bolagets marknad är koncentrerad till Sverige, 
kan det i vissa marknadslägen vara svårt att kompensera sig för 
prisutvecklingen på material.  

Hållbarhetsarbetet får stort utrymme 
Götenehus låter FN:s globala Agenda 2030 genomsyra verksamheten 
och fungera som drivkraft i utvecklingsarbetet. Bland de fördelar som 
kommer med industriell trähustillverkning finns utöver hög kvalitet 
och en effektiv produktionsprocess även att man får färre transporter 
och mindre avfall. Trä ger ett lägre klimatavtryck och är dessutom en 
förnybar råvara som går att återbruka.  
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Verksamheten 

Stabil bostadsutvecklare med nysatsning i förvaltning 
De senaste åren har Götenehuskoncernen utvecklats till en stabil 
aktör inom bostadsutveckling samtidigt som man startat sin nya 
satsning inom fastighetsutveckling. Denna utveckling ligger i linje 
med den strategiska inriktning att göra bolaget mindre känsligt för 
konjunktursvängningar och mer lönsamt. På rullande 12 månader 
uppgår antalet sålda bostäder till 370 och antalet produktionsstarter 
till 604. Försäljningen har under H1 2022 minskat framförallt till 
professionella kunder där både efterfrågan varit lägre och Götenehus 
varit medvetet mer selektiva. Detta pga osäkerheten på 
prisutvecklingen på material och entreprenader.  

Första halvåret präglad av osäker omvärld 
Götenehus intäkter ökade under H1 2022 med 11% till 817 mkr. 
Rörelseresultatet uppgick till 20,6 mkr (35,3) och ökade material och 
entreprenadpriser fortsätter att belasta resultatet. Under sommaren 
har priserna sjunkit på vissa råvaror som trä och stål, vilket i 
förlängningen väntas få effekt på fler insatsvaror. Bolaget har en stor 
orderstock på 325 bostäder per 30 juni 2022. Då man vinstavräknar 
successivt har man ännu inte sett effekter av de prishöjningar man 
gjort under senare tid.  

Gedigen marknadsposition efter 90 år i branschen 
Götenehus har byggt villor och fritidshus i 90 år, och visionen är att 
tillhöra marknadsledarna när det kommer till projektering och 
byggnation av hus och bostadsområden i landet. Man vill växa relativt 
mer än marknaden och skapa värde för aktieägarna genom tillväxt 
och uthållig stabil lönsamhet. Under fjolåret sålde man 623 bostäder 
och hade 411 produktionsstarter. Dessutom ökades 
produktionskapaciteten för att hantera de senaste årens kraftiga 
försäljningsökning. Idag är fabriken dimensionerad för att producera 
upp till 650 bostäder om året. Behovet av bostäder i Sverige är fortsatt 
stort och enligt boverket behöver det årligen byggas 60 000 nya 
bostäder kommande år. Det är få år som branschen som helhet varit 
uppe i det. Utvecklingen under pandemin och efter har lett till en ökad 
efterfrågan på bostäder som är större och ligger i mer naturnära 
lägen. 

  

Andel av koncernens intäkter 
Götenehus Groups intäkter fördelat per affärsområde 2021 

 

 

Andel av koncernens resultat 
Koncernens rörelseresultat fördelat per affärsområde 2021 
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Affärsområde Bostadsutveckling 
Marknaden för gruppbyggda småhus, radhus och lägenheter har varit 
mer avvaktande under Q2 2022. Intäkterna minskade till 246 mkr 
från 264 mkr under Q2 2021. Stigande materialpriser och 
entreprenadkostnader har påverkat marginalerna negativt. 
Rörelsemarginalen sjönk till 2,8% under Q2 2022 jämfört med 4,0% 
under motsvarande period föregående år. De prishöjningar som 
genomförts i slutet av 2021 och under H1 2022 väntas få genomslag 
framöver. Man fokuserar från bolagets sida på att köpa geografiskt 
bra områden samt att leverera en bra produkt. Antalet 
produktionsstarter ligger fortsatt på en hög nivå. 

Affärsområde Villor och Fritidshus 
Orderstocken inom Villor och Fritidshus beskrivs som bra och bolaget 
har ett starkt markinnehav med många områden i attraktiva lägen. 
Andelen sålda bostäder i pågående produktion ligger på höga 94% 
och man har idag inga osålda färdigställda bostäder vid sidan av 
visningshus. Efterfrågan på villor och fritidshus är nu mer avvaktande 
än tidigare pga den oroliga omvärlden och det ökade inflations- och 
räntetrycket. Under Q2 2022 ökade affärsområdets intäkter med 14% 
till 177 mkr. Detta beror främst på en större andel 
produktionsstartade villor. Rörelseresultatet under Q2 minskade till 
-5,0 mkr jämfört med 8,8 mkr under Q2 2021. Detta som en följd av 
ökade material- och entreprenadkostnader som inte kan föras vidare 
till köparna. Det senaste årets prishöjningar har ännu inte fått 
genomslag pga de långa ledtiderna från försäljning till 
produktionsstart.  

Ny satsning inom fastighetsutveckling 
Satsningen inom fastighetsutveckling är ett viktigt led i koncernens 
långsiktiga utveckling. Man bygger nu upp sin kompetens för att dels 
utveckla bolagets befintliga fastigheter och dels söka ytterligare 
objekt att förvärva. På några års sikt har Götenehus stora ambitioner 
kring omfattningen av detta för bolaget förhållandevis nya 
affärsområde, och man ser framför sig ett fastighetsbestånd som 
värdemässigt ska komma att uppgå till flera miljarder. Det ska dock 
betonas att detta även inkluderar hälftenägda Trähusstaden samt att 
man är öppen för samarbeten och andra former av tillskott av kapital. 
Vi bedömer även att man kan skulle kunna få bankfinansiering på upp 
till 60–65% av fastighetsvärdena. Det kommer därmed inte bara 
handla om återinvestering av Götenehusgruppens egna kapital och 
verksamhetsöverskott. Det kommer framförallt vara kommersiella 
fastigheter med utvecklingspotential man söker, och initialt kommer 
det vara i Västra Sverige man vill vara aktiv. Den samhällsfastighet i 
Trollhättan man köpte i februari 2022 med bl a ICA och Apoteket som 
hyresgäster ses som det första steget inom detta område.  

Bostadsutveckling har vuxit tydligt 
Affärsområdets intäkter och resultat 2018–2021 

 

 

Villor och Fritidshus 
Affärsområdets intäkter och resultat 2018–2021 
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Trähusstaden hälftenägs med Julas fastighetsbolag 
Trähusstaden Sverige AB bildades 2018 med målsättningen att 
successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder med 
hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus. Trähusstaden ägs 
till 50% tillsammans med Jula-koncernens fastighetsbolag. Idag äger 
Trähusstaden 103 lägenheter med hyresrätt i Skövde. Ambitionen är 
att bygga eller förvärva ytterligare ca 500 bostäder inom ett par år. 
Götenehus andel av resultatet i Trähusstaden redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden, vilket innebar att det bara är resultatet som 
återspeglas i Götenehus redovisning  
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Marknaden 

Stort behov av nya bostäder i landet 
Boverkets bedömning är att det årligen kommer behöva byggas 
60 000 bostäder under perioden 2021–2030. 2021 ökade 
bostadsbyggandet i Sverige igen och enligt SCB påbörjades 63 900 
bostäder, vilket motsvarade en ökning med 16% jämfört med 2020. 
Även med denna ökning byggs det dock fortfarande för lite i Sverige. 
Kortsiktigt har stigande räntor och ökande byggpriser minskat 
efterfrågan på bostäder. Detta märktes under Q2 2022 då antalet 
sålda bostäder minskade för Götenehus och för branschen som 
helhet.  

Goda framtidsutsikter trots rådande osäkerhet  
Götenehus är inriktade på nyproduktion av bostäder i Sverige med 
fokus på Stockholmsregionen, sydvästra Skåne, Västra Götaland, 
samt högskoleorter. Hushållens minskade köpkraft till följd av 
stigande räntor och ökat inflationstryck har lett till en minskad 
efterfrågan på nyproducerade bostäder på senare tid. På lång sikt är 
dock de fundamentala förutsättningarna för Götenehuskoncernen 
goda. Som land ligger Sverige i framkant beträffande innovation och 
satsningar på hållbarhet. Ser man till energi och miljö så är 
nyproducerat energisnålt.  

Hållbar industriell trähustillverkning 
Färre transporter, minskad mängd avfall, samt mindre ljudstörningar 
är några av de positiva effekterna som kommer med industriell 
trähustillverkning. Götenehus sköter merparten av husbyggnationen 
i egna torra kontrollerade miljöer i Götene, vilket gör att man hela 
tiden kan ha överblick över processen. Detta gör att kvaliteten blir hög 
samtidigt som produktionen blir så effektiv som möjligt. Vidare kan 
materialanvändningen optimeras och därmed minimeras spillet. Trä 
ger dessutom ett lägre klimatavtryck och är en förnybar råvara som 
går att återbruka.  

Allt dyrare att producera bostäder 
Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg 8% mellan februari 2021 
och februari 2022. De skenande kostnaderna har sin bakgrund i 
pandemin, utbud och efterfrågan, samt det höga inflationsläget i 
världen. Kriget i Ukraina riskerar också att sätta fortsatt press på 
priserna uppåt. Efterfrågan på nyproducerade bostäder har hittills 
under året varit god. Räntorna har varit låga men är stigande 
beroende på tilltagande inflation. I årstakt steg Byggkostnadsindex 
med hela 13,8% under augusti, och SCB konstaterar att det fortsatt är 
hög årstakt för räntor, elkraft och diesel, samt armeringsstål och järn. 
Följande diagram illustrerar utvecklingen av Byggkostnadsindex 
sedan 2010 med data till och med augusti 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boverket bedömer det kommer behöva byggas 
60 000 nya bostäder om året 2021-2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggkostnadsindex steg 8% mellan februari 2021 
och februari 2022 
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Byggkostnadsindex och Konsumentprisindex exklusive löneglidning och moms, 1968=100. 
Procentuell förändring jämfört med samma period föregående år. Källa: SCB 
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Prognoser och värdering 

Genomförda prishöjningar har ännu inte fått effekt 
De prishöjningar Götenehus genomfört under slutet av 2021 och H1 
2022 har ännu inte kommit fram i resultatet utan väntas göra det 
under H2 2022 och framåt. I våra prognoser antar vi ca 8% 
omsättningstillväxt under 2022 och 2023 givet den starka orderstock 
bolaget uppvisade vid halvårsskiftet. Under H1 2022 var 
rörelsemarginalen 2,5%, men vi antar att koncernen kan nå 3% under 
2023 då genomförda prishöjningar bättre matchar ökade 
byggkostnader. Värt att notera är att vi justerat antalet utestående 
aktier i Götenehus för den emissionen som kommer i november. 

Relativvärdering indikerar uppsida i aktien 
För att illustrera hur bolag med verksamhet som liknar 
Götenehuskoncernens värderas på börsen har vi valt ut fem bolag: 
Besqab, JM, K-Fast Holding, NCC, samt Peab. Även då dessa bolag i 
mångt och mycket skiljer såg från Götenehus påverkas de till stor del 
av samma omvärldsfaktorer, t ex rådande inflationstryck och ökande 
entreprenadkostnader. Följande tabell illustrerar den senaste tidens 
kursutveckling samt värdering i förhållande till redovisat eget kapital 
för dessa bolag. I median värderas jämförbolagen till 1,2 gånger eget 
kapital. Vi applicerar denna multipel på Götenehus EK/aktie på 3,54 
kr, vilket ger vår riktkurs 4,20 kr. Detta indikerar en uppsida i aktien 
från rådande kurs. Götenehus står även inför en transformering i och 
med den betydande satsningen på fastigheter i egen förvaltning. Detta 
är något som på sikt kommer bygga stora värden och ytterligare 
stabilitet i bolaget.  

 

 

 

Relativvärdering, bostadsutvecklare
Nyckeltal för ett urval jämförbara bolag

Bolag Kurs Börsvärde, Mkr Land Kursutv, 1 år Kursutv, 3 år EK/aktie Kurs/EK
Besqab 95,00 1 474 Sverige -38% -34% 121,50 kr 0,8

JM 150,70 10 290 Sverige -52% -40% 120,24 kr 1,3

K-Fast Holding 20,44 4 401 Sverige -72% n/a 22,96 kr 0,9

NCC 79,05 7 551 Sverige -43% -52% 60,20 kr 1,3

Peab 52,35 13 702 Sverige -42% -40% 43,43 kr 1,2

Medel 7 483 -49% -42% 1,1
Median 7 551 -43% -40% 1,2

Götenehus Group 2,61 239 Sverige -56% -32% 3,54 kr 0,7

Källa: Bolagsrapporter, Refinitiv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 

Analysguiden 
1 november 2022 

 
12 

 

Affärsområde Bostadsutveckling 

Gruppbyggda småhus och flerfamiljshus 
I huvudsak innefattar affärsområdet Bostadsutveckling utveckling av 
gruppbyggda småhus och flerfamiljshus. Man projekterar, säljer och 
bygger dessa på egen eller annans mark genom varumärkena 
Götenehus och Swebostad. Verksamheten bedrivs från kontoren i 
Götene, Lund, Göteborg och Stockholm. Bolaget skapar sina nya 
bostadsområden med fokus på hållbarhet och sociala faktorer. Man 
bygger bostadsrätter eller äganderätter i form av villor, radhus, 
parhus eller flerbostadshus. Produkterna är standardiserade men 
anpassas efter varje projekts förutsättningar. Man projekterar och 
bygger även bostäder och bostadsområden åt professionella 
beställare.  

Marknaden för gruppbyggda småhus och lägenheter 
Marknaden för nybyggda lägenheter och radhus utanför 
stadskärnorna har varit mer avvaktande under Q2 2022 till följd av 
den oroliga omvärlden och det ökade inflations- och räntetrycket. I 
övrigt rapporteras de nya köptrenderna i skuggan av pandemin vara 
fortsatt starka. Fler vill bo mer naturnära och större. Många räknar 
även med att arbeta mer hemifrån. Bland beställare som byggbolag 
och fastighetsägare märker man en mer avvaktande inställning till att 
lägga order.  

Produktionsstarter och resultat 
Under H1 2022 uppgick antalet sålda bostäder till 54 och på rullande 
12 månader är samma siffra 164. Under första halvåret 
produktionsstartades 169 bostäder och på rullande 12 månader 
uppgick antalet produktionsstarter till 375. Affärsområdets intäkter 
ökade under H1 2022 med 8% till 493 mkr. Rörelsemarginalen 
uppgick under H1 till 2,3% jämfört med 4,0% under H1 2021. Ökade 
material och entreprenadkostnader har påverkat marginalerna 
negativt.  

Sjölunda Lidköping 
Som exempel på den typ av bostadsområden Götenehus utvecklar i 
affärsområdet Bostadsutveckling kan området Sjölunda utanför 
Lidköping nämnas. Man uppför här 11 friliggande villor med 
äganderätt med boarea 130–138 kvm på tomter på 391–504 kvm. 
Försäljningsprisen på dessa ligger mellan 4,4 och 4,6 mkr. Följande 
bilder illustrerar hur detta nya bostadsområde har planerats.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Affärsområdet Bostadsutveckling innefattar 
gruppbyggda småhus och flerfamiljshus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer avvaktande marknad för nybyggda 
lägenheter och radhus under Q2 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affärsområdets intäkter ökade 8% under H1 
2022 till 493 mkr 
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Populära Sjölunda utanför Lidköping är ett lugnt och barnvänligt område med fin natur. Här 
uppför man 11 hus med äganderätt på egna tomter. Källa: Bolaget.  

 

 

Området Sjölunda: 1. Byggplats, 2. Förskola, 3. Skola, 4. Badplats, 5. Skogshyddan, 6. 
Idrottsplats. Källa: Bolaget.  
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Affärsområde Villor och Fritidshus 

Marknaden för villor och fritidshus 
Målgruppen för bolagets villor och fritidshus är kvalitetsmedvetna 
kunder som uppskattar genomtänkt estetik, nyskapande arkitektur 
och bra planlösningar. Villorna och fritidshusen marknadsförs av en 
säljkår med kontor på ett 20-tal orter runtom i Sverige. Marknaden 
för villorna är huvudsakligen storstadsområden, kranskommuner och 
mellanstora kommuner. Pandemin har lett till en växande efterfrågan 
på fritidshus. Fler vill även kunna arbeta från sitt fritidshus och vistas 
där året runt. Med anledning av detta har bolaget under 2021 lanserat 
en helt ny serie av fritidshus med 18 modeller under varumärket 
Götenehus. Dessa fritidshus har hämtat mycket av sin höga standard 
från de villor man även producerar.  

Brett utbud möter kundernas olika behov 
Genomtänkta planlösningar är ett återkommande tema i husen, och 
bolagets utbud möter kundernas olika behov. Produktutbudet är 
indelat i olika husserier för att förtydliga de valmöjligheter som finns 
och ge utrymme för kundanpassade lösningar.  

• Pakethus är en serie villor med 15 husmodeller där arkitekter 
paketerat olika tillvalsmöjligheterna för att ge kunderna en 
smidig process.  

• Herrgårdsserien är inspirerad av traditionella herrgårdar, 
men anpassade för den moderna familjens behov.  

• Husserien Origo vänder sig till de som uppskattar modern 
kubism. Villornas strikta design är inspirerad av 1920- och 
30-talets modernism och funktionalism.  

• Subline är en husserie karaktäriserad av stort ljusflöde, 
öppna ytor och härlig rumskänsla. Kunderna kan själva 
kombinera huskropparna på olika sätt och anpassa efter sina 
behov.  

Villor 
Götenehus huvudkatalog innehåller ett brett utbud av husmodeller 
inom 1-plans, 1,5-plans, 2-plans och sluttningshus. Bolagets 
arkitekter har utformat bostäder som ska passa för alla tomter och 
förutsättningar. Husen byggs i Götenehus egen fabrik och körs sedan 
ut i täckt lastbil till tomten där det förs upp på plats. Man använder 
alltid svenskt trä och har ett eget hyvleri där man producerar sin egen 
träpanel. Alla hus är välisolerade och täta, vilket är viktigt för att hålla 
nere energiförbrukningen.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Götenehus har under 2021 lanserat en ny serie 
fritidshus med 18 modeller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husen byggs i Götenehus egen fabrik och körs 
sedan till tomten för att föras upp på plats 
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Följande bilder visar villan Djurö i klassisk stil med inspiration från 
södra Sverige. Fasaden pryds av flera spröjsade fönster. På nedre plan 
finns ett stort vardagsrum med flera dörrar ut till trädgården. Köket 
har matplats och från det når man klädvårdsrum, groventré och 
klädkammare. På entréplan finns även arbetsrum med klädkammare 
samt toalett med dusch. På övervåningen finns ett allrum med två 
takfönster, varifrån man når två mindre och ett större sovrum samt 
badrum. Föräldrasovrummet har egen klädkammare.  

 

Planlösning Djurö. Källa: Bolaget.  
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Villan Djurö i klassisk stil med inspiration från södra Sverige. Källa: Bolaget. 

 

Fritidshus 
Götenehus arkitekter har utvecklat husmodeller som ska stämma 
överens med kundernas önskemål kring sitt fritidsboende. Stor vikt 
läggs vid planering av flödet mellan rummen och de gemensamma 
sällskapsutrymmena. Husen byggs i trä som är det enda helt 
förnybara byggnadsmaterialet. Man erbjuder flera alternativa 
taktyper och panel till fasaden. Planlösningen kan även anpassas för 
att optimera huset för tomten. Götenehus erbjuder ett stort antal 
olika modeller av fritidshus. Följande bilder visar modellen Skagern 
som är ett hus med traditionell skärgårdskänsla.  

 

 

Skagern är ett hus med traditionell skärgårdskänsla. Den här typen av så kallade kaptenshus 
finns i många skärgårdar. Den traditionella stilen är moderniserad med öppen planlösning. 
Boyta: 116 kvm, antal rum: 5, arkitekter: Jenny Bentzer, Börje Lundqvist. Källa: Bolaget.  
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Planlösning Skagern, nedre plan. Källa: Bolaget.  

 

 

 

Planlösning Skagern, övre plan. Källa: Bolaget.  
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Största aktieägarna
Fam Hemberg inkl bolag 60,9%
Nordea Liv och Pension PBI 11,2%
Avanza Pension 2,6%
Kent Molin 1,4%
Claes Hansson 1,3%

Källa: Bolaget.
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Resultaträkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning 824 1 096 1 005 823 1 007 1 479 1 627 1 767

Kostnad sålda varor -670 -910 -811 -659 -843 -1 313 -1 444 -1 544

Bruttoresultat 154 186 193 164 164 166 183 223

Övriga rörelsekostnader -98 -103 -109 -100 -124 -106 -117 -118

Resultat före avskrivningar (ebitda) 56 83 85 63 40 60 65 105

Avskrivningar -5 -5 -6 -15 -18 -16 -16 -16

Rörelseresultat (ebit) 51 78 79 48 22 44 49 89

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0

Ebit exkl. extraordinära poster 51 78 79 48 22 44 49 89

Finansnetto -4 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -16

Resultat före skatt 47 74 75 44 18 39 44 73

Skatter -10 -17 -16 -10 -7 -5 0 -15

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat 37 58 60 35 11 34 44 58

Balansräkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

TILLGÅNGAR
Byggnader & mark 41 65 92 100 98 117 129 140

Övriga materiella anläggningstillgångar 24 20 42 60 58 66 72 79

Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga immater. anläggningstillgångar 22 22 23 32 14 16 17 19

Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 87 107 157 192 171 199 219 238

Varulager 35 29 28 36 43 57 67 76

Kundfordringar 55 34 94 31 77 81 95 103

Övriga omsättningstillgångar 322 319 369 329 360 479 533 583

Likvida medel 76 119 71 111 136 186 201 257

Summa omsättningstillgångar 489 501 562 507 615 803 896 1 019

SUMMA TILLGÅNGAR 576 608 699 719 787 1 002 1 115 1 257
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Eget kapital & skulder
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Eget kapital 167 214 270 286 296 312 356 414

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital 167 214 270 286 296 312 356 414

Långfristiga räntebärande skulder 130 93 129 133 124 192 211 248

Övriga långfristiga skulder 39 42 54 61 64 66 73 79

Summa långfristiga skulder 168 135 183 194 188 258 284 327

Kortfristiga räntebärande skulder 9 11 16 14 62 62 68 74

Leverantörsskulder 64 76 66 56 76 119 131 142

Övriga kortfristiga skulder 168 172 184 150 163 251 276 300

Summa kortfristiga skulder 241 259 266 219 302 432 475 516

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 576 608 719 687 787 1 002 1 115 1 257

Kassaflöden (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Rörelseresultat före avskrivningar 52 84 84 42 66 41 65 105

Rörelsekapitalförändring -42 35 -118 58 -10 -4 -8 -8

Övriga poster -1 -1 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde löpande verksamheten 9 118 -33 100 57 37 57 97

Investeringar -14 -31 -57 -32 -12 -41 -35 -35

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -5 87 -90 68 44 -4 23 63

Finansieringsverksamheten 13 -44 41 -27 -59 54 -7 -7

Årets kassaflöde 8 44 -49 40 -14 50 16 56

Likvida medel 76 119 71 111 136 186 201 257

Nettoskuld (neg = nettokassa) 63 -16 75 36 51 68 77 64
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


