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I stort i mål på 

lönsamhet   

 

Lammhults fortsätter att utvecklas positivt även under kvartal 

4/2019. Omsättningen och rörelseresultatet var bättre än väntat 

främst då Dubai ordern slutleverades tidigare än vår prognos. Vårt 

DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 65 kronor (68) per aktie.      

Office Interiors omsättning minskade med 3 procent till 180 

miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019. Minskningen 

hänförs till en svagare utveckling inom främst segmentet 

planmöbler och berör till stor det Sverige. Den svenska 

marknaden är något svagare här även om det inte går att se någon tydlig trend än 

en generell försvagning i Stockholm. Engångskostnader på 5 miljoner kronor 

belastade resultatet under fjärde kvartalet 2019, vilket i stort sett förklarar 

avvikelsen från vår prognos för kvartalet. Miljömöbler och Akustik har fortsatt en 

stark utveckling med en ökad omsättning på 6 procent under fjärde kvartalet. Den 

norska rörelsen inom detta segment fortsätter att ha en stark utveckling drivet av 

en god marknadstillväxt. Rörelseresultatet för Office Interiors minskade till 8,2 

miljoner kronor med en rörelsemarginal om 4,6 procent i kvartal 4/2019 jämfört 

med 5,6 procent för samma kvartal föregående år. Uppskattningsvis var den 

underliggande rörelsemarginalen högre, där extraordinära posten tyngde med 5 

miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019. Justerat låg rörelsemarginalen snarare 

över sju procent. Orderingången präglas fortfarande av en viss oregelbundenhet 

och minskade med 18 procent mot föregående år till 197,7 miljoner kronor. 

Library Interiors uppvisade i spåren av den i stort sett slutlevererade storordern till 

Dubai en kraftigt positiv utveckling gällande både omsättning och rörelseresultat 

jämfört med kv4 2018. Orderingången för detta segment ökade med 10 procent 

under det fjärde kvartalet 2019.  I vårt basscenario kommer vi fram till ett något 

nedjusterat motiverat värde främst på grund av lägre omsättning under 2020, 

främst relaterat till en extraordinärt starkt Library Interiors under 2019, om 65 (68) 

kronor per aktie. I vårt bear-scenario ser vi ett värde på 56 (58) kronor samt 75 

(78) kronor i ett bull-scenario. En reducerad nettoskuld ökar stabiliteten i värdet på 

aktien. Nedjusteringarna är främst hänförbar till en viss osäkerhet rörande 

planmöbelmarknaden under inledningen av 2020. 

Utfall och prognoser, Basscenario 

            

MSEK 2017 2018 2019 2020P 2021P 

Omsättning 960 965 1 020  995 1 020 

Rörelseresultat 48,0 44,8 75,6 78,9 84,4 

Årets resultat 33,4 22,3 60,6 62,2 66,9 

Resultat per aktie, kr 4,0 2,6 7,2 7,4 7,8 

P/E-tal 12,0x 15,5x 9,0x 8,5x 8,1x 

Källa: Lammhults och Carlsquare 
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Datum: 7 februari 2020 

Analytiker: Mats Hyttinge, Carlsquare  

  

Företagsnamn: Lammhults Design Group AB 

Lista: NASDAQ OMX NORDIC, SMALL CAP 

Vd: Sofia Svensson 

Styrelseordförande: Anders Pålsson 

Marknadsvärde: 532 MSEK 

Senast: 61 SEK 

Kort om Lammhult: Lammhults Design Group består av möbel-

producerande respektive biblioteksinriktade 

bolag grupperade i var sitt affärsområde; 

Office Interiors och Library Interiors. 

Bolagens bas är Småland, men även 

exempelvis norska Fora Form och biblioteks-

inredningsföretag med sin tyngdpunkt i 

Danmark ingår. Koncernen (kvarvarande 

bolag) omsätter för närvarande cirka 1 

miljard kronor i årstakt.  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Varumärkena inom Lammhults Design 

Group är genomgående starka med sin 

skandinaviska profil. Exporten till marknader 

utanför Skandinavien har ökat men 

inrymmer fortfarande en stor potential.  

 

Inriktningen mot kontorsmarknaden är en 

fördel givet utsikterna inte minst på den 

svenska byggmarknaden, där svagheten 

främst finns inom bostadsbyggnads-

segmentet. 

 

Förvärvsstrategin sker till låga ensiffriga 

vinstmultiplar, vilket ger ett positivt bidrag till 

vinst per aktie. 

 

Risker och 

svagheter: 

Lönsamheten har historiskt varit bäst inom 

Library Interiors (biblioteksmarknaden), men 

har vissa år gett en fluktuation i siffrorna 

beroende på stora projekt.  

 
Koncernen arbetar fortlöpande med att 

optimera produktionen vid sina anläggningar. 

En målsättning är att minska det rörelse-

kapital som binds i produktionsprocessen. 

 

  

Värdering: Bear 

56 kr 

Bas 

65 kr 

Bull 

75 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd är sedan september 2018 den tidigare 

styrelseledamoten Sofia Svensson. I operativ befattning 

kommer hon närmast från Midway Holding (2013 -

2018). Dessförinnan var hon på Lars Weibull (2009 -

2013), PwC, Capgemini samt Procter & Gamble. Ny 

CFO sedan augusti 2019 är Daniel Tell som har en lång 

erfarenhet som CFO inom olika sektorer.   

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Flera av storägarna i bolaget är lokalt förankrade i 

Kronobergs län. Entreprenörer som kan lämna värdefullt 

stöd till verksamheten.   

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Med ett bra resultat i ryggen har den finansiella ställningen 

stärkts. Totalt tre förvärv under 2016 innebar att 

skuldsättningsgraden ökade kraftigt. Per 31 december 

2019 har den minskat ytterligare en bit till 0,38 ggr (0,5x i 

kv3/2019) vilket är positivt och ger utrymme för ytterligare 

förvärv.  

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

Finansiella ställning. 

Potential  

 

En del samordningsprojekt inom koncernen har 

genomförts, men fortfarande återstår en del att göra. 

Främst handlar det om lönsamhetstrimning, val av 

motparter för inköp samt samordning mellan ganska 

självständiga dotterbolag. De senaste kvartalens 

utveckling pekar på att de åtgärder som har genomförts 

börjar ge genomslag både på omsättning och marginaler. 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

En relativt stark finansiell ställning kombinerat med en 

verksamhet som huvudsakligen är exponerad mot 

förändringar i den nordiska bygg- samt 

företagskonjunkturen motiverar ett medelbetyg på vår 

riskskala.  

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 

 

  

8

7

8

7

4



 

 

4 
 

 ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

LAMMHULT DESIGN GROUP 
7 februari 2020 

 

 

Investment Case 

Positivare tongångar från bolaget 
Lammhults Design Group-aktien släpade länge efter Stockholmsbörsens 

generalindex sedan konjunkturvändningen uppåt inleddes 2010. Först under andra 

halvåret 2013 tog det fart för koncernens del. Vi är övertygade om att kopplingen 

till den svenska byggkonjunkturen som hade ett liknande förlopp förklarar detta 

även om den inte ska överdrivas. Tredje kvartalsrapporten 2017 innebar ett hack i 

kurvan, eftersom trenden med sekventiella vinstökningar då bröts.  

Ett starkt resultat fjärde kvartalet 2017 (om än inte optimalt vad gäller marginalen 

på en ökad försäljning) eliminerade ungefär hälften av ovanstående frågetecken. 

Det som återstod inför 2018 var att lyfta rörelsemarginalen och det lyckades om vi 

jämför kvarvarande verksamhet (exklusive Ire och Voice) som såldes i oktober 

2018. Ire Möbel var bara med under tio månader i Lammhults räkenskaper för 

2018 men låg på drygt 6 miljoner kronor i förlust i årstakt. För den kvarvarande 

verksamheten ökade rörelsemarginalen från 5,5 till 6,6 procent. Detta trots vissa 

kvarstående produktionsstörningar i Lammhultsfabriken i början av året och inte 

helt optimal produktmix för Lammhults-möbler (för låg andel sålda miljömöbler 

under en period). Ragnars och Morgana har sedan tidigare mer automatiserade 

produktionsprocesser. Bolagen arbetar i projekt med varierande lönsamhetsgrad 

beroende på bland annat upphandlingsform. 

Förbättringsarbetet som lanserades i samband med att Sofia Svensson tog över 

som Vd 2018, har verkligen börjat ge tydliga resultat. Rörelsemarginalen för helåret 

2019 på 7,4 procent för koncernen börjar närma sig målet om 8 procents 

rörelsemarginal. Det visar tydligt på att förändringarna biter. Samtidigt är en 

vikande efterfrågan och prispress inom planmöbler ett orosmoment under 2020. Vi 

bedömer dock att trots att detta kommer att påverka så är det hanterbart. Det 

grundläggande förändringsarbetet förväntas fortsätta att ge positiva effekter.   
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Affärsområde Library Interiors utveckling under det fjärde kvartalet 2019 var klart 

bättre än motsvarande kvartal 2018. En av förklaringarna till den starka 

utvecklingen är att affärsområdet i stort sett slutförde leveranserna till den stora 

ordern till Dubai.  Då Library Interiors är projektberoende blir utvecklingen naturligt 

något slagig. Orderingången fortsätter att vara positiv med en uppgång i fjärde 

kvartalet 2019 på 10 procent och på helåret 2019 upp 25 procent. Orderstocken 

var vid utgången av fjärde kvartalet 2019 för Library Interiors 25 procent högre än 

föregående år. Intäktsmässigt är fördelningen för kvarvarande verksamhet cirka 68 

procent för Office Interiors och 32 procent för Library Interiors. Det motsvarar en 

ökning för Library på grund av den stora ordern till Dubai. 

Utsikterna för den nordiska kontorsmarknaden ser fortsatt relativt bra ut. Efter att 

ha stabiliserats under det andra kvartalet 2019 var utvecklingen för Offices 

marknad återigen ytterligare något svagare i det fjärde kvartalet efter ett likaså 

svagare tredje kvartal. Det är fortsatt främst inom planmöbler samt i 

Stockholmsområdet som svagheten finns. Prispressen har gjort att bolaget har 

initierat åtgärder för att minska fasta kostnader och höja effektiviteten inom 

segmentet. En engångskostnad har tagits på cirka 5 miljoner kronor där effekten 

förväntas komma under det andra halvåret 2020. Övriga områden utvecklas 

däremot positivt där Norge bör nämnas som särskilt positivt men en stark 

underliggande marknad. Det är positivt att bolaget kan leverera bra tillväxt och 

resultat även om en delmarknad utvecklas något sämre. Detta har historiskt varit 

ett stort orosmoment rörande Lammhults, vilket bör vara lugnande för 

aktiemarknaden. Lammhults ligger konjunkturmässigt sent i relativt långa 

säljcykler. Dock så talar både nuvarande orderingång samt orderstock mot ett 

sådant scenario. Fortfarande ser vi en marknad där kontorsflyttar generar 

möjligheter att sälja för Lammhults Design Group när nya lokaler främst i våra stor- 

och regionstäder ska fyllas med möbler. Det finns ett uppdämt behov för 

kontorshyresgäster att hitta nya moderna och kostnadseffektiva lokaler i främst 

Stockholm, där hyresnivån har ökat till följd av att en bristsituation har uppstått. 

Fastighetsägarna inom kontorssegmentet är i stor utsträckning finansiellt starka 

bolag. Sedan är Lammhults-gruppens marknadsandelar inte större än att enskilda 

vunna eller förlorade projektordrar ändå kan spela en minst lika stor roll som 

marknadskonjunkturen i allmänhet.  

Lönsamhet, säsongsvariationer mm 
Cirka 60 procent av koncernens resultat infaller under andra halvåret, som en 

regelbunden säsongsmässig variation. Koncernens orderstock uppgick till cirka 

185 miljoner kronor per 31 december 2019. Det är en minskning med nästan 18 

miljoner kronor jämfört med den 31 december 2018.  

Affärsområdet Library Interiors har varit lönsammare än Office Interiors åren 2014 

till 2017, med en rörelsemarginal på i genomsnitt omkring åtta procent jämfört med 

cirka sex procent för Office Interiors. Utfallet helåret 2017 blev 5 procent 

rörelsemarginal för Office Interiors (5,9 procent exklusive Ire och Voice) samt 4,5 

procent marginal för Library Interiors. Under helåret 2018 nästan dubblade Library 

Interiors till 8,7 procent rörelsemarginal, medan Office Interiors hamnade på 5,7 

procent (exklusive Ire och Voice). För helåret 2019 blev utfallet för Library Interiors 

hela 12,6 procents rörelsemarginal att jämföras med Office Interiors utfall på 4,7 

(5,5 procent justerat för engångspost) procent för helåret 2019. Så den långsiktiga 
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trenden med Library Interiors som det mest lönsamma affärsområdet verkar bestå. 

Samtidigt är säsongseffekten så stor samt att större projekt kan ändra bilden över 

kvartalen, vilket Dubai ordern tydligt visar. 

Rörelseresultatet rullande helår. Utfall för Lammhults rörelseresultat kvartal, 2016 – kv4 2019 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. För kvartal 4/2018 har rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet applicerats. 

 

Ovanstående stapeldiagram blir litet skevt eftersom tidigare kvartal (Q3 2018 och 

bakåt) de facto låg några miljoner kronor högre exklusive Ire och Voice.  

Lammhults Design Groups bruttomarginal har de senaste åren varierat inom 

intervallet 33 till 40 procent, vilket innebär att kostnad för såld vara har varit cirka 

60 till 67 procent av försäljningsintäkterna och där 2017 innebar en lägsta notering 

om 33 procent bruttomarginal. Rörelsemarginalen har trots en allt bättre 

byggkonjunktur hamnat inom intervallet 1,3 till 6,6 procent under åren 2010 till 

2018. Givet bruttomarginaler understigande 50 procent bör en rimlig rörelse-

marginal ligga inom intervallet fem till tio procent. De låga rörelsemarginalerna har 

inneburit att avkastningen på det sysselsatta kapitalet hamnat inom intervallet 2,1 

till 8,9 procent under åren 2010 till 2018 (högsta notering på 8,9 procent 2016 och 

5,1 procent 2018). Vid utgången på 2019 har följaktligen avkastningen på 

sysselsatt kapital tagit ett rejält kliv uppåt till 12,3 procent givet en bättre 

resultatutveckling. Följdriktigt har det egna kapitalet tidigare värderats med en viss 

rabatt av Stockholmsbörsen via kurssättningen i aktien. Den har nu justerats till 

viss del genom kursuppgången i aktien på 44 procent under de senaste 12 

månaderna.  

Värdet av en extra försäljningskrona är om allt fungerar i produktionen ganska stor 

för koncernen.  
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Värdering 
I våra Bas-, Bear- och Bullscenarion har vi utgått från vårt bas-scenario och sedan 

antagit att intäkterna blir 30, 40 respektive 50 miljoner kronor högre eller lägre 

2020, 2021 och 2022. Vidare att varje extra respektive mindre intäktskrona slår 

igenom med mellan 13 - 15 procent i form av lägre eller högre rörelseresultat. Vi 

har efter rapporten för det fjärde kvartalet 2019 fortsatt förtroende för ledningens 

förmåga att förbättra lönsamheten och nå sina mål. Den svaga marknaden inom 

planmöbler oroar men vi tror att bolaget till viss del kan kompensera detta bortfall. 

De åtgärder som tidigare har tagits samt de som nu har annonserats bör kunna ge 

resultat. Bolagets mål att uppnå 8 procents rörelsemarginal ser nu inte längre 

orimligt ut även om vi fortfarande är marginellt något mer försiktiga. Vi har efter 

kvartalsrapporten justerat ned vår förväntan på 2020 års rörelsemarginal till 7,9 

procent från 8,2 procent innan rapporten för det fjärde kvartalet 2019. Vi har även 

justerat ned vår förväntan på omsättningen baserat på bland annat 

planmöbelutvecklingen vilket gör att vi nu tror på en något negativ 

omsättningsutveckling för 2020 jämfört med 2019. Detta är förstås också en effekt 

av den starka utvecklingen som Library Interiors hade under 2019, vilket är svårt 

att upprepa. 

Som framgår blir vår värdering i bas-scenariot 65 (68) kronor per aktie, som 

fluktuerar från som lägst 56 (58) kronor till som högst 75 (78) kronor per aktie. 

Förändringarna i våra marginalförväntningar får inte så stor inverkan på 

värderingen då de är relativt marginella. Sannolikheten har minskat något att 

bolaget faktiskt kan nå sina marginalmål inom 12 månader på grund av 

osäkerheten i planmöbelmarknaden. Variationen i våra intäkts- och EBITDA-

prognoser i de tre olika scenariona illustreras i graferna nedan. Givet nuvarande 

kurs på Lammhults-aktien har aktiemarknaden diskonterat ett scenario som 

hamnar mellan vårt Bas- och vårt Bear-scenario. 

Prognoser intäkter, tre scenarion 

 

Källa: Carlsquare 
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Prognoser EBITDA-resultat, tre scenarion 

 

Källa: Carlsquare 

DCF-värdering 

        

  BEAR BAS BULL 

Wacc 10,9% 10,9% 10,9% 

CAGR, 2020 - 2022 1,6% 2,5% 3,4% 

Tillväxt, evighetsvärde 1,5% 2,0% 2,5% 

Rörelsevärde (EV), mkr 646 724 810 

Nettokassa dec-2019, mkr -176 -176 -176 

Aktievärde, mkr 470 547 633 

Antal aktier efter utspädning, miljoner 8,4 8,4 8,4 

Värde per aktie, SEK 56 65 75 

Implicit EV/Sales, 20209P 0,7x 0,7x 0,8x 

Implicit EV/EBIT, 2020P 8,6x 9,2x 9,8x 

Källa Carlsquare 

 

Risker 
Även om Lammhults Design Groups varumärken är välkända krävs en förnyelse av 

produktportföljen och generellt blir produktcyklerna allt kortare. Lammhults skulle 

sannolikt lagt mer resurser på produktutveckling och marknadsföring mot 

exportmarknaderna om det varit ett onoterat företag. 

Lammhults Design Group näst efter Sverige viktigaste marknad är Norge, där 

omkring 20 (18) procent av koncernens intäkter genererades helåret 2019. Delar 

en norska ekonomin är starkt beroende av landets oljeindustri och därmed ett högt 

oljepris.  

Kommuner investerar i sina bibliotek för att de skall bli starka lokala mötesplatser. 

Det nya informationssamhället med ett ökat internetanvändande ställer samtidigt 

biblioteken inför en utmaning då kunskapsinhämtande kan ske på andra platser. 

Kunskap om bolagets produkter liksom kundkontakter är knutna till ett relativt fåtal 

nyckelpersoner (vd, affärsområdeschefer och övriga försäljningsansvariga). Skulle 

någon eller några av dessa byta arbetsgivare innebar det ett potentiellt 

störningsmoment mot befintliga kunder, innan en ny person är på plats. Det finns 

även risk att kunderna börjar göra affärer med någon avhoppares 
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nya företag.

Lammhults Design Group har huvuddelen av sina kostnader i Sverige samtidigt 

som nästan 66 procent av försäljningen 2019 (60 procent 2018) gick till andra 

länder. Det gör att bolaget resultat- och konkurrensmässigt gynnas om den 

svenska kronan skulle försvagas mot i första hand den norska kronan och i andra 

hand mot euron och danska kronan. En relativt stor andel av inköpen sker dock i 

Euro vilket balanserar risken.  

Ett sätt för Lammhults Design Group att växa är genom förvärv och där har den 

förbättrade finansiella situationen ökat sannolikheten att så sker. Därvid köps 

företag ofta med lokalt starka varumärken kopplade till en ägar- och grundarfamilj. 

Det är en ansvarsfull uppgift att fortsätta utveckla och integrera dessa varumärken 

i Lammhults Design Group.  
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Mats Hyttinge äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

