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UPPDRAGSANALYS 

Inredningens Indutrade 
under uppbyggnad? 
Klarar Covid-19 med liten skuld & sencyklisk affär 
Lammhults Design Groups första kvartal påverkades negativt av 

covid-19-pandemin i form av förskjutna leveranser på 19 Mkr, men 

trots det föll rörelsemarginalen bara marginellt till 4,3 procent (4,9). 

I våra ögon är inredningskonglomeratet väl rustat att möta krisen. 

Dels är skuldsättningen låg med nettoskuld/ebitda på bara 0,9, dels 

ger bolagets sencykliska affär ledningen större möjligheter att parera 

en lågkonjunktur. Att Lammhults inte redovisat förlust på rörelsenivå 

på minst 20 år illustrerar bolagets inneboende styrka. 

Tydligare strategi med ökat fokus på förvärv 
Sedan Sofia Svensson tog över som vd i september 2018 har 

Lammhults Design Groups strategi blivit tydligare: bolaget är ett 

decentraliserat konglomerat inom möbler och inredning riktat mot 

kontraktsmarknaden (B2B). Borta är den problemtyngda kon-

sumentverksamheten, och borta är nu även bilden av bolaget som en 

integrerad industrikoncern. Lammhults Design Groups finansiella 

mål som förtydligades i årsredovisningen 2018 lägger ett ökat fokus 

på förvärv, där koncernens tillväxt ska vara 10 procent per år, varav 7 

procent via förvärv. Innan covid-19 slog till var Lammhults i prak-

tiken redo att ge sig ut på en tillväxtresa, en resa som i våra ögon bara 

försenats en tid. 

Attraktiv värdering efter kraftiga kursfallet 
Förvärvsambitionerna i kombination med Lammhults Design Groups 

förtydligade strategi, som ett decentraliserat konglomerat, gör att bo-

laget alltmer börjar likna börsens premievärderade serieförvärvare. 

Men bolaget har dock mycket att bevisa och är alltjämt långtifrån att 

få den statusen. Vad som gör aktien intressant är att den nuvarande 

pressade aktiekursen inte alls rymmer några sådana förhoppningar, 

vilket har skapat ett intressant investeringstillfälle. Vår riktkurs på 57 

kronor motsvarar ev/ebit ~ 11 respektive en direktavkastning på ~4 

procent på våra konservativa prognoser för 2021. Lyckas Lammhults 

Design Group inleda en framgångsrik förvärvsresa finns definitivt 

ytterligare potential till uppvärdering. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 1 022 900 970 1 020

Bruttoresultat 348 306 330 347

Rörelseres. (ebit) 76 36 53 61

Resultat f. skatt 72 31 49 59

Nettoresultat 55 24 38 46

Vinst per aktie 6,51 kr 2,80 kr 4,46 kr 5,39 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 2,00 kr 2,25 kr 2,50 kr

Omsättningstillväxt 6,0% -11,9% 7,8% 5,2%

Bruttomarginal 34,1% 34,0% 34,0% 34,0%

Rörelsemarginal 7,4% 4,0% 5,5% 6,0%

Nettoskuld/ebitda 0,9 1,7 0,9 0,6

P/e-tal 6,1 14,2 8,9 7,4

EV/ebit 5,7 12,1 8,2 7,2

EV/omsättning 0,43 0,49 0,45 0,43

Direktavkastning 0,0% 5,0% 5,7% 6,3%
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Investeringstes 

Renodlat och fokuserat B2B-konglomerat 
Historiskt har Lammhults Design Group varit relativt ofokuserat med 

dotterbolag riktade mot såväl konsumenter som företag. Bolagets 

nuvarande fokus på företag och offentlig sektor/bibliotek (se 

diagram) ger i våra ögon bolaget ett större stabilitet jämfört med den 

nyckfulla konsumentmarknaden. 

Nya ledningen har effektiviserat och decentraliserat 
Sedan Sofia Svensson tog över har Lammhults Design Group blivit en 

mer decentraliserad organisation, vilket är viktigt då det är ett tydligt 

kännetecken bland börsens mest framgångsrika konglomerat. Paral-

lellt har effektiviseringar resulterat i förbättrad lönsamhet. Rörelse-

marginalen 2019 på 7,4 procent var den högsta sedan 2008 (se 

diagram). 

Låg skuldsättning öppnar för förvärv 
Lammhults Design Groups låga skuldsättning med nettoskuld/ebitda 

på 0,9 ger bolaget möjligheter att dels hantera utmaningarna som 

Covid-19-pandemin medför, dels att utnyttja krisen till att komma 

igång med en förvärvsresa på den fragmenterade möbel- och 

inredningsmarknaden. 

Stor potential i minskad rabatt mot serieförvärvare 
Om Lammhults Design Group kommer igång med förvärv och lyckas 

köpa bra bolag till hyggliga priser och tillväxten rör sig mot koncern-

målet på 10 procent per år, då lär allt fler investerare ta fasta på 

bolagets extremt stora rabattvärdering kontra börsens framgångsrika 

serieförvärvskonglomerat. Lammhults Design Group handlas till låga 

p/e 9 respektive ev/ebit 8 på våra prognoser för 2021, vilket kan 

ställas konsensusmultiplar hos jämförelsegruppen på p/e 20 

respektive ev/ebit 18. 

Värdering som inte prisar in några förbättringar 
Även om Lammhults Design Groups förvärvsresa skulle dröja eller 

inte bli av så innebär den nuvarande pressade värderingen att aktien 

kan ge tvåsiffrig totalavkastning även om bolaget fortsätter att 

prestera i linje med den relativt svaga historiken. Trots alla tecken på 

interna förbättringar hos Lammhults Design Group har kursfallet i 

samband med Covid-19-pandemin sänkt aktien till nivåer som ger en 

synnerligen attraktiv risk/reward för långsiktiga investerare. 

 

 

  

Äntligen en mer fokuserad affär 
Omsättningsfördelning per affärsområde 2019 

 
Källa: Bolaget. 

Bästa marginalen sedan 2008 i fjol 
Rörelsemarginal, ebit 1999–2019 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Jätterabatt mot serieförvärvare 
Forward ev/ebit för Indutrade (orange) & Lammhults (grön) 

Källa: Refinitiv 
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Kort historik 
Lammhults Design Groups senaste två decennier på börsen har inte 

varit särskilt framgångsrika. Omsättningen har bara ökat med om-

kring 3 procent per år, långt ifrån ambitionerna att växa med två-

siffriga tal (se diagram). 

Vidare har lönsamheten fluktuerat rejält med konjunkturen (se 

diagram). Efter finanskrisen 2008–2009 har Lammhults Design 

Group inte lyckats nå upp till tidigare rekordnivåer 2000 respektive 

2006 då rörelsemarginalen nådde cirka 10 procent. 

Noterbart är dock att verksamheten aldrig varit olönsam på rörelse-

nivå och att aktieägarna fått utdelningar som motsvarat nära 50 pro-

cent av nettovinsten under perioden (se diagram). 

Under hela perioden har Lammhults Design Group varit en form av 

”designkonglomerat” med en grupp dotterbolag inriktade på möbler 

och inredning till företagsmarknaden, ett affärsområde inriktat på 

projekt till bibliotek samt vissa – numera avyttrade – verksamheter 

inriktade på konsumentmarknaden, exempelvis möbler och glas-

ögon. 

Lammhults Design Groups oförmåga att lyfta kan kopplas till flera 

faktorer. För det första har strategin historiskt haft vissa inslag av 

centralisering, vilket sällan fungerar i en konglomeratstruktur. För 

det andra säljer bolaget mogna produkter på hårt konkurrensutsatta 

marknader med fokus på ett Europa där tillväxten saktat in betänkligt 

efter finanskrisen 2008. Istället för att fokusera på att växa affären 

har ledningen under många år tvingats ha fokus på att hantera 

interna problem, exempelvis en olönsam konsumentaffär. 

Nuvarande vd Sofia Svensson tillträdde i september 2018 och kort 

därefter avyttrades de sista delarna av konsumentaffären. Det ger en 

mer renodlad affär, vilket parallellt med effektiviseringar och en 

förändring till en mer decentraliserad konglomeratstruktur skapat de 

bästa förutsättningarna på länge för Lammhults Design Group. 

 

 

 

 

 

  

Bra fart på slutet – svagt över tid 
Omsättning, Mkr 1999–2019 

 
Källa: Bolaget. 
Not: Årlig tillväxt ~3%, men bolaget har förvärvat och av-
yttrat flera verksamheter under årens lopp. 

Cyklisk affär – men aldrig olönsam 
Rörelsemarginal, ebit 1999–2019 

 
Källa: Bolaget. 
Not: Streckad linje är långsiktigt medelvärde (5,4%). 

Kutym med generösa utdelningar 
Utd/aktie (stapel, vänster) & utd.andel (linje, höger) 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 
Not: Streckade linjen visar snittet för utd.andel över tid (48%). 
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Verksamheten 
Dagens Lammhults Design Group har en mycket tydligare strategi än 

tidigare. I praktiken är bolaget ett decentraliserat konglomerat vars 

olika dotterbolag fokuserar på att ta fram möbler och inredning i 

premiumsegmentet för offentliga miljöer och kontor. 

En viktig fördel med att sälja på kontraktsmarknaden till företag är 

att det ger en annan stabilitet via långsiktiga kundrelationer, vilket 

skiljer sig från den mer nyckfulla konsumentmarknaden som Lamm-

hults nu lämnat. 

Lammhults Design Groups verksamhet bedrivs i dag i två affärs-

områden: Office Interiors, med varumärken som Abstracta, Fora 

Form, Lammhults Möbel, Morgana och Ragnars samt Libary Inte-

riors med varumärken som Schulz Speyer, BCI och Eurobib Direct. 

Medan Office Interiors är en ren produktaffär befinner sig Library 

Interiors i en annan del av värdekedjan. Inom biblioteksaffären är 

Lammhults Design Groups roll mer inriktat på projekt där bolagets 

egna inredningsarkitekter hjälper kunderna att hitta den bästa 

lösningen. Andelen egna produkter i biblioteksaffären är bara 

omkring 30 procent jämfört med 100 procent i Office Interiors. 

Biblioteksaffären skiljer sig också i att den är betydligt mer interna-

tionell. Största marknaden är Frankrike med cirka 20 procent av 

omsättningen, följt av Tyskland. Under 2019 levererade affärs-

området också ett stort och uppmärksammat projekt i Dubai. 

Risker 
Lammhults Design Group verkar huvudsakligen inom relativt mogna 

produkter och nära 90 procent av omsättningen går till Europa (se 

diagram). I kombination med en fragmenterad marknadsstruktur och 

tecken på överetablering finns alltid risken att hård priskonkurrens 

sätter press på koncernens lönsamhet. 

Under 2019 upplevde bolaget exempelvis hård prispress inom 

planmöbler, till exempel skrivbord och förvaring. Enligt ledningen 

sätter kunderna inte samma designvärde i de kategorierna och myc-

ket produktion har flyttat till Östeuropa där kostnaderna är lägre. 

Även om även kvaliteten är något lägre där är kunderna villiga att 

acceptera det mot lägre priser. 

En annan potentiell risk i Lammhults Design Group är att ledningen 

ger sig ut på en skuldfinansierad förvärvsresa där bolag köps till för 

höga värderingar och/eller där de förvärvade bolagen inte presterar 

som förväntat. Om det slutar med lönsamhetsproblem, omstruk-

tureringar och nedskrivningar skulle aktiekursen kunna pressas även 

från nuvarande nivåer. 

Office dubbelt så stort som Library 
Omsättningsfördelning per affärsområde 2019 

 
Källa: Bolaget 

Nära två tredjedelar i Norden 
Omsättningsfördelning per marknad 2019 

 
Källa: Bolaget 
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Värdering 
På våra prognoser handlas Lammhults Design Group till låga multi-

plar, vilket å ena sidan framstår som rimligt givet bolagets svårigheter 

att växa över tid, å andra sidan framstår som orimligt givet bolagets 

flera steg i rätt riktning under de senaste åren. 

Potentialen på sikt – bli en serieförvärvare 
Rimliga jämförelsebolag för Lammhults Design Group hade normalt 

varit andra bolag inom möbler och inredning. Ett alternativ är att inte 

fokusera på branschen, utan snarare strategin och då blir likheterna 

med börsens framgångsrika och högt värderade serieförvärvare 

tydlig. Bland likheterna märks: 

 Decentraliserade konglomerat 

 Tydligt fokus på förvärvad tillväxt 

 Fokus på B2B 

 Snarlika tillväxtambitioner 

Bland skillnaderna märks: 

 Lammhults Design Group är väsentligt mindre 

 Lammhults Design Group saknar stark förvärvshistorik 

 Lammhults Design Group har haft mer interna problem 

Jämförelsen blir extra intressant givet den bakgrund Lammhults 

Design Groups vd Sofia Svensson har. Hon har bland annat ett 

förflutet som företagsmäklare där hon exempelvis var med och sålde 

några bolag till just den framgångsrika förvärvsmaskinen Indutrade. 

Lägg därtill att hon senare arbetade som vice vd på Midway och vad 

med och ”städade upp” i detta spretiga och kraftigt underpresterande 

konglomerat. Rimligen har Lammhults Design Groups vd Sofia 

Svensson via sin bakgrund en djup kunskap och insikt i hur man 

bygger ett framgångsrikt konglomerat. 

Lammhults Design Group har numera en tydlig förvärvsstrategi där 

bolaget letar efter lönsamma och välskötta bolag inom möbler och 

näraliggande segment i Nordeuropa. Helst ska bolagen omsätta över 

100 miljoner kronor. 

Tabellen nedan på nästa sida illustrerar de höga multiplarna som 

börsens framgångsrika förvärvskonglomerat generellt handlas till. 

Vi hyser inga som helst förhoppningar om att investerarna på kort 

sikt ska börja prissätta Lammhults Design Group i paritet med denna 

grupp, men vill snarare illustrera potentialen till uppvärdering om 

Lammhults Design Groups ledning kommer igång med en fram-

gångsrik förvärvsresa i linje med bolagets finansiella mål (10 procents 

tillväxt, varav 7 procent via förvärv). Noterbart är för övrigt att bör-

sens kanske mest kända serieförvärvare, Indutrade, växt med just 10 

procent per år under lång tid (se diagram). 

Attraktiva värderingsmultiplar 
Prognoser och nyckeltal 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 

Skilda värderingsvärldar 
Forward ev/ebit för Indutrade (orange) & Lammhults (grön) 

 
Källa: Refinitiv. Nyckeltalet baserat på konsensusprognosen. 

Indutrade växer med 10% per år 
Indutrades omsättning, Mkr 2001–2019 

Källa: Bolaget. 
Not: Lammhults mål är att växa med just 10% per år. 

 

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 1 022 900 970 1 020

Bruttoresultat 348 306 330 347

Rörelseres. (ebit) 76 36 53 61

Resultat f. skatt 72 31 49 59

Nettoresultat 55 24 38 46

Vinst per aktie 6,51 kr 2,80 kr 4,46 kr 5,39 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 2,00 kr 2,25 kr 2,50 kr

Omsättningstillväxt 6,0% -11,9% 7,8% 5,2%

Bruttomarginal 34,1% 34,0% 34,0% 34,0%

Rörelsemarginal 7,4% 4,0% 5,5% 6,0%

Nettoskuld/ebitda 0,9 1,7 0,9 0,6

P/e-tal 6,1 14,2 8,9 7,4

EV/ebit 5,7 12,1 8,2 7,2

EV/omsättning 0,43 0,49 0,45 0,43

Direktavkastning 0,0% 5,0% 5,7% 6,3%
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För att illustrera den stora diskrepansen mellan Lammhults Design 

Groups historik och bolagets ambitionsnivå via de finansiella målen 

tog vi fram två scenarier. 

I det första scenariot fortsätter bolaget att under de närmaste fem 

åren leverera ungefär i paritet med historiken: låg tillväxt, medioker 

lönsamhet och generösa utdelningar. 

I det andra scenariot räknar vi med att Lammhults Design Group når 

bolagets finansiella mål om 10 procents årlig tillväxt och en rörelse-

marginal på 8 procent. För att finansiera tillväxten räknar vi med att 

bolaget lämnar mindre generösa utdelningar. 

 

 

 

Stor rabatt mot börsens serieförvärvare
Nyckeltal för Lammhults och ett urval förvärvskonglomerat

Bolag Nisch Börsvärde, 
Mkr

P/e-tal 
2021p

EV/ebit 
2021p

EV/sales 
2021p

Ebit-marg. 
2021p

Lifco Blandat/Dental 48 847 27,3 25,1 3,7 14,6%

Indutrade Industrihandel 43 803 26,3 22,8 2,5 11,1%

Addtech Industrihandel 21 353 24,7 22,0 2,0 9,1%

Lagercrantz Industrihandel 8 702 21,0 16,0 2,0 12,2%

Instalco Installation 7 148 18,2 14,4 1,1 7,9%

Volati Blandat 3 851 8,6 11,3 0,8 7,1%

Sdiptech Infrastruktur 2 885 13,6 13,2 1,9 14,6%

Medel, jämförbolag 19 513 20,0 17,8 2,0 10,9%

Lammhults Inredning 336 8,9 8,2 0,5 5,5%

Källa: Refinitiv (nyckeltalen för jämförelsebolagen), Analysguiden (nyckeltalen för Lammhults).

Scenario I: Levererar som historiskt Scenario II: Når finansiella målen
2019 2024 2019 2024

Oms. Mkr 1 022 1 185 Oms. Mkr 1 022 1 646

Ebit, Mkr 76 65 Ebit, Mkr 76 132

Ebit-marg. 7,4% 5,5% Ebit-marg. 7,4% 8,0%

Vinst per aktie 6,5 kr 5,8 kr Vinst per aktie 6,5 kr 12,0 kr

P/e-tal 6,1 10,0 P/e-tal 6,1 15,0

Aktiekurs 40 kr 58 kr Aktiekurs 40 kr 180 kr

Kurspotential 46% Kurspotential 352%

Utdelningar (4*2 kr) 8 kr Utdelningar (4*1 kr) 4 kr

Totalavkastning per år ~ 14% Totalavkastning per år ~ 47%

Källa: Analysguiden Källa: Analysguiden
Antaganden: Antaganden: 
* 3% tillväxt i linje med historiken. * 10% tillväxt i linje med tillväxtmålet.
* Ebit-marg. vid historiskt snitt. * Ebit-marg. vid målnivån 8%.
* Fortsatt generös utdelningspolicy. * Lägre utdelningar p.g.a. förvärvstillväxt.
* Multipelexpansion till p/e 10. * Multipelexpansion till p/e 15.
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Denna översiktliga räkneövning illustrerar i våra ögon den attraktiva 

risk/reward som Lammhults-aktien erbjuder på nuvarande nivåer. 

Även med väldigt modesta antaganden summerar totalavkastningen 

till cirka 14 procent per år. Och når bolaget upp till sina högt ställda 

mål och blir en framgångsrik förvärvsmaskin – ja, då lär aktien bli en 

extremt bra investering. 

Sannolikheten att det optimistiska scenariot ska bli verklighet är 

rimligen liten, i synnerhet givet Lammhults Design Groups totala 

brist på track-record som förvärvsmaskin. 

Samtidigt är vår bild att Lammhults Design Group är i bättre form än 

på länge och att mycket talar för att de närmaste åren bör bjuda på en 

bättre resa än historiskt. 
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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 Johan Högberg äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Johan Högberg 
 


