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UPPDRAGSANALYS 

Undervärderad 100-åring 
går från klarhet till klarhet 
Extremt lågt ställda förväntningar efter svag period 
Badrumsbolaget Svedbergs som firar 100 år i år har haft det motigt 

sedan toppåret 2007 precis innan den globala finanskrisen. Aktien 

har tappat två tredjedelar av börsvärdet från rekordnivåerna och är 

för närvarande prissatt på ett sätt som implicit innebär väldigt lågt 

ställda förväntningar. Även med antaganden om nolltillväxt och nå-

got vikande lönsamhet de närmaste åren kan Svedbergsaktien av-

kasta ~5–6 procent per år. Lyckas bolaget istället bara växa affären 

måttligt och lyfta lönsamheten en aning blir avkastningskalkylen 

snabbt väldigt attraktiv med fin tvåsiffrig avkastning. 

Betydande förbättringar med ny huvudägare och vd 
Den låga värderingen av Svedbergs bottnar i vår mening i att inves-

terarna sannolikt blickar bakåt i för hög grad. ”Gamla Svedbergs” var 

ett typiskt familjeföretag med stark balansräkning, totalt fokus på or-

ganisk tillväxt och med generösa utdelningar. ”Nya Svedbergs” som 

formerades 2016 när Stena tog över som huvudägare har en helt 

annan syn på kapitalallokering, tydligast illustrerat av det belånade 

förvärvet av Macro Design 2016. Samtidigt har Svedbergs relativt nye 

vd Per-Arne Andersson har på bara 1,5 år vänt på många stenar och 

lanserat flera initiativ som redan börjat ge tydlig effekt på såväl 

tillväxt som lönsamhet. Vår bild är dessutom att det senaste decen-

niets svaga marknadsutveckling, med en utdragen baksmälla efter 

finanskrisen, lär brytas eftersom utvecklingen inte alls speglar det 

underliggande behovet. 

Inleder bevakning med riktkurs 36 kronor 
Svedbergs tredje kvartal var ännu ett steg i rätt riktning och stärker 

oss i vår tro att ett signifikant trendbrott ägt rum. Macro Design går 

från klarhet till klarhet och levererade under kvartalet en ebita-

marginal på drygt 13 procent – i nivå med Svedbergs. På koncernnivå 

innebar 4 procents organisk tillväxt och god kostnadskontroll att 

rörelsevinsten ökade med hela 104 procent – en tydlig illustration av 

den fina hävstången i bolaget. Sammantaget ser vi väldigt goda 

förutsättningar till tvåsiffrig årlig avkastning i aktien de närmaste 

åren. Vår konservativa riktkurs på ett års sikt är 36 kronor, mot-

svarande ev/ebita på knappt 11 respektive p/e 12 på vår prognos för 

2021p. 
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Styrelseordförande Anders Wassberg 
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 609 633 665 698

Bruttoresultat 258 270 285 302

Ebita 58 80 86 93

Rörelseres. (ebit) 56 73 84 91

Nettoresultat 42 55 64 70

Vinst per aktie 1,97 kr 2,57 kr 3,02 kr 3,32 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 1,30 kr 1,50 kr 1,70 kr

Omsättningstillväxt -2,1% 3,9% 5,0% 5,0%

Bruttomarginal 42,4% 42,7% 42,9% 43,3%

Ebita-marg. 9,5% 12,6% 12,9% 13,3%

Nettoskuld/ebitda 2,4 1,3 1,0 0,7

P/e-tal 14,1 10,8 9,2 8,4

EV/ebita 12,9 9,3 8,7 8,0

EV/omsättning 1,22 1,18 1,12 1,07

Utdelningsandel 0,0% 50,6% 49,7% 51,3%

Direktavkastning 0,0% 4,7% 5,4% 6,1%
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Investeringstes 

Från ”obligationsaktie” till tillväxtaktie 
Sett i backspegeln har Svedbergs varit ett av börsens mest generösa 

bolag. Under 2001–2018 delades 98 (!) procent av vinsten per aktie 

ut till aktieägarna. Kursen lades om när Stena klev in som huvudägare 

2016 och Svedbergs genomförde sitt första förvärv - Laholmbaserade 

duschspecialisten Macro Design. 2019 tillträdde nuvarande vd Per-

Arne Andersson med en tydlig tillväxt- och förvärvsagenda. Snabbt 

vikande skuldsättning (se diagram) och en kapitalstark huvudägare 

gör att det i våra ögon bara är en tidsfråga innan Svedbergs genomför 

nästa förvärv. 

Kostnadskontrollen kraftigt förbättrad 
Under flera år med svag tillväxt svällde omkostnaderna som andel av 

omsättningen. Nu växer Svedbergs igen, men kostnaderna hålls i 

schack (se diagram) vilket ger otrolig hävstång på lönsamheten. Pro-

duktion på mindre orter (Dalstorp och Laholm) ger Svedbergs en 

kostnadseffektiv produktion och en hållbar produktion. Att kon-

cernen har 75 procent av produktionen i Sverige tror vi är en styrka 

framöver i ett alltmer hållbarhetsfokuserat samhälle. 

Nya åtgärder har fått fart på Macro Design… 
Macro Design-förvärvet utvecklades initialt svagt och rörelsemar-

ginalen låg 4–5 procentenheter under Svedbergs. Sedan Per-Arne 

Andersson tog över på vd-posten har Macro utvecklats otroligt starkt 

och på rullande tolv månader är skillnaden mindre än 2 procent-

enheter (se diagram). Bakom vändningen ligger flera förändringar. 

Den nya ledningen lämnade tidigare centraliseringsstrategin för en 

decentraliserad modell där sälj, marknad och produktutveckling 

sköts i respektive dotterbolag. Synergier har istället hämtats fram-

förallt på produktionssidan där Macro Designs outsourcade produk-

tion i Polen flyttats till Svedbergs fabrik i Dalstorp. Vidare har Macro 

Design kunnat bredda sortimentet med badrumsmöbler och hand-

dukstorkar. I våra ögon har Svedbergs nu bevisat att bolaget fram-

gångsrikt kan köpa och integrera förvärv på ett bra sätt. 

…och fler initiativ ger effekt framåt 
Svedbergs nya ledning fortsätter att leverera även på andra fronter. 

Nya initiativ inom digitalisering har tagits emot väl av kunderna och 

ökar den interna effektiviteten. Vidare lär en satsning på smartare 

produktutveckling, som minskar antalet komponenter med en tredje-

del, synas i lönsamheten framåt. Svedbergs svaga utveckling utanför 

Sverige har samtidigt mötts med ett utökat avtal med byggbolaget 

Bonava, vilket ger intressanta möjligheter till internationell expan-

sion i våra grannländer. 

  

Förbättrad kostnadskontroll 
Omkostnader (fsg, admin & FoU)/omsättning 2004-R12M 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 
Not: Orange linje är medelvärdet 30,4%. 

Macro Design börjar leverera 
Ebita-marg., rullande 12 mån för Svedbergs två affärsområden

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Förvärvssugen vd har utrymme 
Nettoskuld/ebitda 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser i orange) 
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Verksamheten 
Svedbergs är en svensk tillverkare av badrumsinredning. Svedbergs 

sortiment består av badrumsmöbler, duschar, badkar, blandare, 

handdukstorkar samt toalettstolar. Koncernen har två varumärken 

och affärsområden: Svedbergs respektive Macro Design. 

Svedbergs med bas i Dalstorp i Västergötland är ett av Sveriges mest 

kända badrumsvarumärken. Bolaget grundades redan 1920, men det 

var först på 1960-talet som produktionen skiftade till badrums-

möbler. 

Macro Design, med bas i Laholm i Halland, är en de ledande till-

verkarna av duschar i Skandinavien. Bolaget grundades 1985 och blev 

2011 en del av Ballingslöv-koncernen. Åren därefter breddades sorti-

mentet och den resan har fortsatt under Svedbergs ägande. Macro 

Design säljer i dag även badrumsmöbler, badkar och handdukstorkar. 

Geografiskt står Sverige för 75 procent av koncernens omsättning, 

Norge för 14 procent och Finland för 9 procent. Resten är fördelat på 

ett antal mindre marknader, såsom Danmark, Storbritannien och 

Ryssland. 

Hög andel produktion i egen regi 
Omkring 75 procent av produktionen sker i koncernens fabriker i 

Dalstorp, med fokus på badrumsmöbler, duschar och badkar, 

respektive Laholm, med fokus på duschar. Koncernens egen pro-

duktion är huvudsakligen inriktad på trä- och metallbearbetning. 

Inköp från tredje part avser framförallt porslinsprodukter, där Sved-

bergs saknar egen produktionskapacitet. Bolaget försökte starta 

porslinstillverkning i egen regi via en fabrik i Baltikum som invigdes 

2004, men skenande kostnadsutveckling lades fabriken ner redan 

2007. 

Den höga andelen produktion i egen regi ger Svedbergs god hävstång 

vid volymökningar, men gör samtidigt bolaget känsligt när volymerna 

minskar. Svedbergs fina lönsamhet historiskt har gjort att bolaget 

även trots stora resultattapp i lågkonjunkturer aldrig varit nära röda 

siffror. Rörelsemarginalen bottnade exempel på knappt 12 procent 

vid lågkonjunkturen kring millennieskiftet. I samband med finans-

krisen 2008–2009 inföll botten 2010 vid drygt 14 procent. Vid 

eurokrisen 2012 var marginalen nere i drygt 7 procent. 

Produktion i egen regi nära kunderna ger Svedbergs goda förutsät-

tningar och hög trovärdighet i bolagets hållbarhetsarbete, något som 

blir allt viktigare för såväl kunder som investerare. 2019 lanserade 

Svedbergs en ny hållbarhetsstrategi kopplad till fem fokusområden. 

Tvåbent i dubbel bemärkelse 
Omsättningsandel per försäljningskanal 2018 
& omsättningsandel per affärsområde 2019 

 
Källa: Svedbergs årsredovisning 2018 & 2019 

Svenska marknaden klart viktigast 
Omsättningsandel per marknad 2019 

 
Källa: Svedbergs årsredovisning 2019 

Svag kursutveckling sedan 2007 
Kursutveckling sedan börsintroduktionen 1997 (veckodata) 

 
Källa: Refinitiv 
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Försäljningskanaler 
Svedbergs försäljning sker dels till konsumentmarknaden, dels till 

projektmarknaden. Under 2019 stod konsumentsidan för 58 procent 

av omsättningen och projektsidan för 42 procent. 

Försäljningen till konsument är fördelad på tre kanaler:  

* Byggvaruhandel (t.ex. Bauhaus) 

* Badrumsspecialister (t.ex. Comfort) 

* E-handel (t.ex Bygghemma.se). 

På projektsidan finns två kanaler: 

* Grossister (t.ex. Ahlsell) 

* Bostadsutvecklare (t.ex. NCC). 

Det finns inga exakta siffror på hur stor andel av Svedbergs omsät-

tning som avser renovering och ombyggnad (ROT) respektive 

nybyggnation, men konkurrenter uppskattar att cirka 60–70 procent 

av efterfrågan är från den mer stabila ROT-sektorn och resterande 

30–40 procenten från den betydligt mer cykliska nybyggnations-

marknaden. 

En fördel med Svedbergs två ben är att de har olika efterfrågemönster, 

vilket ger bolaget en relativt god stabilitet trots att efterfrågan är 

cyklisk. I tider av ekonomisk osäkerhet kan exempelvis situationen på 

konsumentmarknaden snabbt förändras, medan projektmarknaden 

är mer sencyklisk eftersom badrumsprodukter kommer in sent i 

byggprocessen – normalt 6–12 månader efter byggstart, men ibland 

uppåt 15 månader. 

Finansiella mål och utdelningspolicy 
Svedbergs finansiella mål är att nå en genomsnittlig tillväxt på 10 

procent årligen, inklusive förvärv, samt att ebita-marginalen skall 

överstiga 15 procent. Bolagets utdelningspolicy stipulerar att minst 

50 procent av årets resultat skall delas ut till aktieägarna. 

Ledning och ägande 
Svedbergs nuvarande vd Per-Arne Andersson utsågs till vd hösten 

2018 och tillträdde i februari 2019. Han kom närmast från vd-posten 

på CC Höganäs, en stor aktör inom kakel och klinker. Dessförinnan 

avslutade han en drygt 20-årig sejour på kontorsmöbelbolaget 

Kinnarps med fem år på vd-posten. 

Under åren på Kinnarps gick bolaget, enligt Andersson, från ett 

tillverkningsfokuserat till ett mer sälj- och marknadsfokuserat bolag. 

Kinnarps expanderade också internationellt och genomförde flera 

förvärv. På senare år har Svedbergs försäljningsutveckling varit svag, 

inte minst på exportmarknaderna. Ur det perspektivet framstår det 

som helt rätt med en mer försäljningsfokuserad vd med erfarenhet av 

internationell expansion. 
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På ägarsidan har Svedbergs sedan starten varit kontrollerat av 

grundarfamiljen Svedberg. I samband med förvärvet av Macro Design 

2016 avyttrade familjen större delen av sitt innehav till Stena-ägda 

köks- och badrumskoncernen Ballingslöv. 

Den tydligaste förändringen med den nye huvudägaren är en kraftigt 

förändrad syn på kapitalallokering och förvärvstillväxt. Medan 

Svedbergs historiskt var helt fokuserat på organisk tillväxt och delade 

ut i princip alla fria kassaflöden som genererades, så har Svedbergs 

med den nye huvudägaren en mindre generös utdelningspolicy och 

ett tydligt ökat fokus på förvärvstillväxt. 

 

Största aktieägarna, %
Ballingslöv International AB 25,5%
IF Skadeförsäkring AB 11,5%
Placeringsfond Småbolagsfond 11,3%
Ernström Finans AB 7,2%
JRS Asset Management AB 3,7%
Avanza Pension 2,6%
Sune Svedberg 2,3%
Ida Svedberg Sandström 1,9%
Nordnet Pension 1,7%
SEB Luxemburg 1,2%
Summa 10 största aktieägarna 68,9%

Källa: Bolaget. Data per 2019-12-31.
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Historik 
Svedbergs har anor från 1920 då bolaget startades som bleckslageri. 

I början av 1960-talet förändrades verksamheten och Svedbergs över-

gick till att börja tillverka badrumsskåp, vilka initialt såldes via post-

order. I takt med framgångarna utvecklades fler badrumsmöbler och 

under 1980-talet grundlades den nuvarande inriktningen – att 

utveckla, tillverka och marknadsföra badrumsprodukter. 

1997 börsnoterades Svedbergs på Stockholmsbörsens dåvarande 

OTC-lista. Teckningskursen var 65 kronor, vilket justerat för split 4:1 

2006 motsvarar 16,25 kronor. Bortsett från spliten har antalet aktier 

varit oförändrat under hela Svedbergs tid som börsnoterat bolag. 

Starka år fram till finanskrisen 
Decenniet efter börsnoteringen blev en riktigt stark period för 

Svedbergs. Sveriges ekonomi fortsatte att återhämta sig efter finans-

krisen i början av 1990-talet, räntorna föll, bostadspriserna repade 

sig och började stiga i allt raskare takt. Svedbergs ökade omsättningen 

med nära 9 procent per år organiskt 1997–2007 och rörelse-

marginalen låg i genomsnitt på hela 17,5 procent. 

Under finanskrisen 2008–2009 tappade bolaget omsättning och 

lönsamheten pressades rejält. Därefter har Svedbergs aldrig riktigt 

kommit tillbaka till tidigare nivåer – varken omsättningsmässigt eller 

lönsamhetsmässigt. En tillbakablick i vd-orden från Svedbergs 

årsredovisningar efter finanskrisen ger vissa ledtrådar (våra under-

strykningar). 

Kort summering av vd-ord 2008–2019 
2008: finanskris, lågkonjunktur. 

2009: finanskris, lågkonjunktur, bra konsumentmarknad (ROT, låga 

räntor, skattesänkning) kompenserade mycket svag projektmarknad. 

2010: Osäkerhet kring konjunktur, räntor, energipriser och bolåne-

tak. Ökad byggande märks inte av p.g.a. att badrum kommer in sent i 

processen. 

2011: Ökad konkurrens på senare år, fler aktörer som gör liknande 

produkter, börjat handla om lägre pris och rabatter, marknad utan 

tillväxt. 

2012: Utmanande år, negativ tillväxt i branschen, stark påverkan 

från kund- och produktmixförskjutningar, minskat fsg i fack- och 

grossisthandeln i Sverige. 

2013: svag marknad bortsett från i Norge. 

2014: stark ekonomi i Sverige, extremt låga räntor, ökat bostads-

byggande. 

Svacka efter finanskrisen 2008 
Omsättning per år, Mkr 1992–2019 

 

Källa: Bolaget. Orange linje är exponentiell trend (~4%/år) 

Press på bruttomarginalen… 
Bruttomarginal 2002–2019 

 
Källa: Bolaget. Orange linje är långsiktigt medelv. (44,7%). 

…liksom rörelsemarginalen 
Rörelsemarginal (ebita) %, 1992–2019 

 
Källa: Bolaget.  Orange linje långsiktigt medelvärde (15,3%). 
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2015: ökade marknadsandelar i Sverige, starkt både inom ROT och 

nybyggnation, bytt ut >75% av sortimentet på två år.  

2016: svagare konsumentmarknad i Sverige då 2015 var "dopat" 

(konsumenter utnyttjade ROT-avdrag innan försämring från 2016), 

stark projektmarknad i Sverige, Macro-förvärv. 

2017: tydligare kommersiellt fokus, ny marknadschef, förstå 

kundens köpresa både digitalt och i butik. 

2018: ändrad struktur på badfackhandeln i Norge påverkar negativt, 

lång och varm sommar påverkade Q3 negativt, negativ effekt från 

råvarupriser (glas, trä) och valuta, ny marknadschef på Svedbergs för 

att bygga varumärke och stärka digital kommunikation, kundens 

köpresa förändras, digitala kanalen får större betydelse i köp-

processen. 

2019: utmanande marknad i Norge, viss avmattning, Svedbergs och 

Macro Design som självständiga bolag, ny fsg-struktur, omstr. av 

säljkåren i Norge, ny digital webbplattform i feb 2020 stödjer kund-

orienterad köpprocess. 

 

Från organisk snabbväxare… 
Organisk tillväxt för affärsområde Svedbergs 1993–2007 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 
Not: Orange linje är aritmetiskt medelvärde 8,6%. 

…till svagt krympande affär 
Organisk tillväxt för affärsområde Svedbergs 2008–2020 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 
Not: Orange linje är aritmetiskt medelvärde -1,1%. 
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Marknaden & Konkurrenter 
Marknaden för badrumsprodukter är en relativt mogen marknad där 

tillväxten kan förväntas vara ungefär i linje med BNP-tillväxten. En 

stor del av efterfrågan kommer från renovering i befintligt bostads-

bestånd. Till det kommer efterfrågan från nyproduktionsmarknaden 

som historiskt varit väldigt volatil (se diagram). 

Drivkrafterna för efterfrågan är faktorer som ökad befolkning med 

fler hushåll, ökad urbanisering, livsstilsförändringar där hem och 

badrum blir viktigare samt ökat fokus på miljö och hygien. 

Strukturen på marknaden skiljer sig åt beroende på segment. 

Exempelvis är marknaden för sanitetsporslin väldigt konsoliderad i 

Nordeuropa, medan övriga produktsegment såsom badrumsmöbler, 

kranar och blandare, duschlösningar och badkar är mer fragmen-

terade. Samtidigt har det varit en tydlig konsolideringstrend i 

branschen det senaste decenniet. Nedan listar vi några affärer i 

sektorn: 

2010: Riskkapitalbolaget Capman förvärvade Aspen, INR och Sanka 

2011: Ballingslöv förvärvade Macro Design 

2014: Vedum förvärvade Kvänum 

2014: FM Mattsson förvärvade Damixa 

2015: Geberit förvärvade Sanitec 

2016: Svedbergs förvärvade Macro Design 

2017: Hafa förvärvade Noro 

2020: Dansani förvärvade INR 

I tabellerna nedan listar vi ett urval av Svedbergs större konkurrenter 

och relevanta jämförelsebolag. 

Noterade konkurrenter och jämförelsebolag 
Geberit (CH): europeisk marknadsledare inom badrumsprodukter 

som omsatte cirka 30 miljarder kronor 2019, varav Norden stod för 

10 procent. Koncernen redovisar en rörelsemarginal på nästan 25 

procent. Förvärvade 2015 Sanitec som riskkapitalbolaget EQT 

noterat på Stockholmsbörsen 2013. Bland varumärkena i portföljen 

finns exempelvis Ifö och Ido.  

Villeroy & Boch (DE): porslinstillverkare som omsätter knappt 9 

miljarder kronor, varav två tredjedelar inom badrum & wellness-

divisionen. Rörelsemarginalen inom badrumsaffären är cirka 8 pro-

cent. Sedan 2000 ingår Gustavsberg i koncernen. 

 

Lyft för lägenhetsbyggandet… 
Färdigst. bostäder SE 1938–2019. Lgh (orang.), småhus (grön) 

 
Källa: SCB. 

…men färre starter sedan Q2 2017 
Påbörj. bostäder 2000-2kv2020. Lgh (orange), småhus (grön). 

 
Källa: SCB. 
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FM Mattsson Mora Group (SE): svensk blandartillverkare som 

noterades på Stockholmsbörsen 2017. Omsätter cirka 1,3 miljarder 

kronor med ungefär 9 procents rörelsemarginal. Förutom inom blan-

dare konkurrerar de med Svedbergs även inom duschar och hand-

dukstorkare. 

Nobia (SE): kökstillverkare noterad på Stockholmsbörsen sedan 

2002. Fokuserad på Norden och omsätter cirka 14 miljarder kronor 

med cirka 8 procent rörelsemarginal. 

TCM (DK): kökstillverkare som riskkapitalbolaget IK noterade på 

Köpenhamnsbörsen 2017. Några av koncernens varumärken säljer 

även badrumsmöbler. Omsätter cirka 1,4 miljarder kronor med nära 

15 procents rörelsemarginal. 

Balco (SE): tillverkare av inglasade balkonger som säljs i 

Nordeuropa. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen 2017. Omsätter 

1,2 miljarder kronor med en rörelsemarginal på drygt 11 procent. 

Inwido (SE): fönstertillverkare med fokus på Nordeuropa som 

noterades på Stockholmsbörsen 2014. Omsätter 6,6 miljarder med en 

rörelsemarginal på drygt 9 procent. 

Harvia (FI): globalt ledande bastu- och spabolag noterat på 

Helsingforsbörsen sedan 2018. Omsätter knappt 770 miljoner kronor 

med nästan 19 procents rörelsemarginal. 

Onoterade konkurrenter och jämförelsebolag 

Dansani/INR (DK): Dasani förvärvade i mars 2020 INR från 

riskkapitalbolaget Capman. Det kombinerade Dasani/INR omsätter 

cirka 700 miljoner kronor i Norden. Under Capman-tiden förvärvade 

INR även den svenska uppstickaren Aspen, grundat 2002. 

Tapwell (SE): blandar- och duschtillverkare som omsätter drygt 

300 miljoner kronor med cirka 13 procents rörelsemarginal. 

Ballingslöv (SE): köksspecialist som även har badrumsverksamhet.  

Omsätter cirka 4 miljarder kronor. Huvudägare i Svedbergs sedan 

2016. 

Hafa Group (SE): grundat 1962 i Halmstad, en spelare som 

påminner mycket om Svedbergs, såväl sett till sortiment som storlek 

och historia. Svedbergs har emellertid haft betydligt bättre 

lönsamhet. Hafa omsätter 250 miljoner kronor med knappt 6 

procents rörelsemarginal. 

Vedum (SE): familjeföretag inom kök och bad, grundat 1919. 

Baserat i Vedum i Västergötland. Omsätter 750 miljoner med cirka 3 

procents rörelsemarginal. Fokuserat på badrumsmöbler och 

blandare. 
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Oras Group (FI):  blandarfokuserad koncern omsätter cirka 2,3 

miljarder kronor med cirka 7 procents rörelsemarginal. 

Värderingsjämförelse 
I diagrammet intill har vi plottat ev/sales 2021p och ebit-marginal 

2021p för Svedbergs och sju jämförelsebolag. Vi tar med oss två delar 

från diagrammet: 

1.) Svedbergs sticker tillsammans med danska TCM ut som lågt 

värderade relativt den lönsamhet bolagen uppvisar. 

2.) Lönsamhet i toppklass värderas med en rejäl premie, vilket 

illustreras av schweiziska Geberit (europeisk marknadsledare inom 

badrum) samt finländska Harvia (global marknadsledare inom 

bastu). 

Att jämföra Svedbergs med de två senare kan tyckas märkligt, men 

värt att ha i beaktande är att när Svedbergs 2007 levererade 20,3 pro-

cents ebit-marginal – då värderades bolaget som högst till ev/sales 

3,2. Det är i paritet med Harvias nuvarande värdering (20,4 procent 

vs. 3,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hög lönsamhet premieras rejält 
Ev/sales 2021p (y-axeln) vs. Ebit-marginal 2021p (x-axeln) 

 
Källa: Refinitiv, Analysguiden 
Bolag i jämförelsen: Svedbergs, Nobia, FM Mattsson, Balco, 
Inwido, TCM, Harvia och Geberit 
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Analys 
Som framgått av historikavsnittet ovan kan Svedbergs tid på börsen i 

mångt och mycket delas in i två delar: en första period 1997–2007 

med väldigt god årlig organisk tillväxt kring 9 procent och nästan 18 

procents rörelsemarginal och sen en period efter finanskrisen, 2008–

2019, med -1 procents organisk tillväxt per år och cirka 12 procents 

rörelsemarginal. 

Marknadens prissättning av Svedbergs-aktien indikerar att inves-

terarna befarar att de närmaste åren är mer i linje med den svaga 

perioden än den starka perioden längre bak i tiden. Vår bild är att 

sanningen troligen ligger någonstans mittemellan och att det räcker 

för att göra aktien till en riktigt attraktiv investering. 

I grunden är ökad befolkning en drivande faktor bakom efterfrågan 

på badrum. Slående är att Sveriges befolkning mellan 2010 och 2019 

ökade från 9,3 miljoner till 10,2 miljoner – motsvarande nästan 10 

procents tillväxt. Under den perioden stod omsättningen för Sved-

bergs, exklusive förvärvet av Macro Design, helt stilla. 

Som jämförelse växte Villeroy & Boch-kontrollerade Gustavsberg 

under motsvarande period med 5 procent. Hafa, som Ratos kontrol-

lerade fram till avyttringen 2015, tappade hela 36 procent under 

samma period. Pigga uppstickaren Aspen, som numera ingår i danska 

Dansani/INR, växte snabbt till 106 miljoner i omsättning 2010, men 

därifrån fram till 2017 var tillväxten bara knappt 7 procent totalt 

(Svedbergs växte med drygt 4 procent under samma period). 

Svedbergs kan mycket väl ha tappat vissa marknadsandelar senaste 

decenniet, men det är uppenbart att huvudproblemet varit en kraftigt 

försvagad marknad. 

Åtstramningar efter finanskrisen 
En viktig faktor bakom den svaga återhämtningen efter finanskrisen 

2008–2009 är sannolikt den serie åtstramningar som ägt rum på den 

svenska bostadsmarknaden. 

1 oktober 2010 infördes bolånetaket som över en natt höjde insats-

kravet vid bostadsköp från 5 procent till 15 procent. För en köpare av 

en bostad för 4 miljoner kronor innebär förändringen ett ökat 

insatskrav på 400 000 kronor – kapital som annars hade kunnat gå 

till att exempelvis renovera den nyköpta bostadens badrum. 

1 januari 2016 sänktes ROT-avdraget till 30 procent av arbets-

kostnaden från tidigare 50 procent, vilket gör det mindre förmånligt 

att renovera sin bostad. (Betydelsen av förändringen märktes tydligt 

i ett väldigt starkt 2015 där Svedbergs växte 17 procent organiskt. 

Baksmällan syntes redan 2016 då den organiska tillväxten var -2 

procent.) 



Svedbergs  

 

Analysguiden 
25 november 2020 

 

12
 

1 juni 2016 infördes ett första amorteringskrav där minst 1 

procent av lånebeloppet ska amorteras vid högre belåningsgrader. 

Knappt två år senare, 1 mars 2018, höjdes amorteringskravet till 2 

procent per år ner till 70 procents belåningsgrad. Dessutom krävs 3 

procents amortering i de fall lånebeloppet överstiger 4,5 gånger 

köparens bruttoinkomst. 

Parallellt med åtstramningarna har boräntan fortsatt sin långsiktigt 

nedåtgående trend. Hösten 2020 är det inga problem att teckna bolån 

för en ränta strax under 1,5 procent, vilket efter ränteavdrag ger en 

faktisk ränta på ~1 procent. 

Kombinationen åtstramningar och låg boränta har gjort att svenska 

bostadsägare bor väldigt billigt idag, men har många – i synnerhet 

förstagångsköpare – sitter fast i ett väldigt stort ”tvångssparande” 

som kraftigt minskar deras konsumtionsutrymme. 

Kritiker till åtstramningarna på bostadsmarknaden, och då amor-

teringskravet i synnerhet, saknas inte. En av de mest högljudda kriti-

kerna har varit välmeriterade nationalekonomen Lars EO Svensson. 

Han hävdar bland annat att amorteringskravet gör hushållen mer 

känsliga för chocker eftersom amorteringskravet gör det svårare att 

bygga upp en likviditetsbuffert samt innebär högre utbetalningar per 

månad. 

Bolånetaket och amorteringskravet har utan tvekan haft en negativ 

inverkan på svenska konsumenternas kassaflöden och konsumtions-

kapacitet. Skulle någon av dessa åtstramningar reverseras framöver, 

till exempel i ett läge där ekonomin viker kraftigt och politikerna vill 

stimulera privatkonsumtionen1, är det inte orimligt att anta att det 

finns ett hyggligt stort uppdämt behov. Sammantaget är vår bild att 

de för Svedbergs del negativa åtstramningarna ligger bakom bolaget 

och att det framåt kan finnas potential framåt i en delvis reverserad 

utveckling. 

Ökad konkurrens och nya försäljningskanaler 
Redan 2011 talade Svedbergs dåvarande ledning om hårdare kon-

kurrens, prispress och mer kampanjfokuserad försäljning. Under de 

senaste 10–15 åren är det svårt att bortse ifrån den snabbt växande 

lågprishandeln inom byggvaror, drivet av aktörer som Byggmax och 

Bauhaus. Lågprissegmentet har tagit marknadsandelar inom flera 

konsumentvarusegment. För en aktör som Svedbergs i mellanpris-

segmentet/premiumsegmentet är det viktigt att leverera ett tydligt 

mervärde för att kunna behålla sina priser och inte bli ”squeezed in 

the middle” mellan lågprisprodukter och riktiga premiumprodukter. 

Här spelar Svedbergs kontinuerliga produktutveckling med årliga 

lanseringar av nya produkter en viktig roll. 

 
1 Under pandemin har hushåll tillåtits pausa sina amorteringar t.o.m. 31 augusti 2021. 
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Vid sidan av det har e-handeln, med aktörer som exempelvis Bygg-

hemma.se, lett till ett annat konsumentbeteende, skapat större pris-

transparens och ett ökat fokus på kampanjer vid försäljning till kon-

sument. 

I takt med att marknaden försvagats har också konsolideringen tagit 

fart, vilket på sikt lär skapa färre och större aktörer. För Svedbergs är 

det viktigt att ta del i konsolideringen för att inte riskera att bli en 

marginaliserad aktör. Bolagets nya strategi med ökat fokus på förvärv 

visar att Svedbergs tänker delta i konsolideringen. 

Tydliga förbättringar med nya ledningen 
Vår bild är att Svedbergs också påverkats av en del interna misstag 

och felsatsningar. Tidigare ledningen försökte exempelvis centra-

lisera Svedbergs efter förvärvet av Macro Design, vilket alltid är riska-

belt. Framgångsrika förvärvsstrategier bygger väldigt ofta på en 

decentraliserad struktur och det är precis i den riktningen den 

nuvarande ledningen tar Svedbergs. 

Synergier kan hämtas inom exempelvis inköp och produktion, medan 

ledningen är tydligt med att verksamheter som är mer av ett företags 

DNA – produktutveckling och försäljning – alltjämt ligger på 

respektive affärsområde. Förvärvade bolag ska behålla ett stort mått 

av självstyre.  I fallet Macro Design fanns en möjlighet att flytta out-

sourcad produktion i Polen till Svedbergs fabrik i Dalstorp, vilket 

genomförts och bidragit till den goda lönsamhetsutvecklingen i 

Macro Design under de senaste kvartalen. 

Vidare verkar Svedbergs ha legat efter i digitaliseringsarbetet. Det är 

uppenbart att den nya ledningen ökat tempot här, bäst illustrerat av 

att bolaget i februari i år lanserade en ny digital webbplattform med 

digitala verktyg och en ny återförsäljarwebb, vilken enligt ledningen 

fått ett mycket bra bemötande av kunderna. Där kan kunderna få 

information, lägga order och få support. Frågor som tidigare behövde 

lösas per telefon kan nu skötas mer effektivt digitalt. 

Den nya ledningen har hittills gjort ett väldigt bra arbete i att åter få 

Svedbergs att växa organiskt samtidigt som kostnadskontrollen är 

den bästa på flera år. Rapporten för det tredje kvartalet illustrerade 

hävstången tydligt och framåt bedömer vi att lönsamheten även får 

stöd av andra åtgärder. En sådan är ett initiativ att via en smartare 

produktutveckling minska antalet komponenter i nylanserade pro-

dukter. Färre komponenter innebär ökad effektivitet och bättre lön-

samhet. I Svedbergs kommande lanseringar är målet att antalet 

komponenter ska minska med ungefär en tredjedel. 

Slutligen bedriver Svedbergs ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Att bo-

laget har en hög andel produktion i egen regi i Sverige ger bolaget god 

kontroll på hela värdekedjan och en stor fördel gentemot konkur-

renterna. 
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Prognoser & Värdering 
Vi har valt att ta avstamp i Svedbergs finansiella mål som nedan får 

representera det optimistiska scenariot i en grov scenarioanalys. 

Det pessimistiska scenariot med nästan ingen vinsttillväxt alls 

speglar mer Svedbergs historik de senaste knappa 20 åren – där 

rörelsevinsten 2019 var på samma nivå som 2000. Vi har också skapat 

ett scenario mellan dessa, vilket i våra ögon framstår som mer av ett 

rimligt scenario. 

 

I ett första, mycket pessimistiskt scenario räknar vi med att Svedbergs 

inte växer alls de närmaste åren. Kostnadskontrollen är god – i linje 

med historiken - och bolaget lyckas hålla en tvåsiffrig marginal. 

Istället för förvärv i linje med nya strategin bjuds aktieägarna på 

generösa utdelningar som mer är i linje med Svedbergs gamla kapital-

allokering. Den svaga tillväxten får aktiens värdering att minska 

något till p/e 12. Men även med så här försiktiga antaganden leve-

rerar aktien en årlig avkastning på ungefär 5–6 procent, via den 

generösa utdelningen. 

 

Det andra scenariot, det mest realistiska i våra ögon, bygger på 5 

procents årlig tillväxt, dels organisk, dels via förvärv. Svedbergs 

lyckas också lyfta ebita-marginalen till tioårssnittet vid 11,5 procent, 

vilket kan ställas mot 11,8 procent på rullande tolv månader vid 

Scenario I - Nolltillväxt
2019 2024

Oms. Mkr 609 609

Ebita, Mkr 58 61
Ebita-marg. 9,5% 10,0%
Vinst per aktie 1,96 kr 2,19 kr
P/e-tal 14,2 12,0
Aktiekurs 27,80 kr 26,28 kr
Kurspotential -5%
Utdelningar (4 x 2 kr) 8,00 kr

Totalavkastning per år ~ 5%

Källa: Analysguiden.

Scenario II - Rimlig medelväg
2019 2024

Oms. Mkr 609 777

Ebita, Mkr 58 89
Ebita-marg. 9,5% 11,5%
Vinst per aktie 1,96 kr 3,17 kr
P/e-tal 14,2 15,0
Aktiekurs 27,80 kr 47,55 kr
Kurspotential 71%
Utdelningar (4 x 1 kr) 4,00 kr

Totalavkastning per år ~ 17%

Källa: Analysguiden.
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utgången av tredje kvartalet 2020. För att finansiera förvärv blir 

utdelningarna bara hälften så stora som i scenario I. Svedbergs årliga 

ebita-tillväxt på 9 procent belönas på börsen med en uppvärdering till 

p/e 15. Den årliga totalavkastningen landar här på mycket attraktiva 

17 procent per år. 

 

Det tredje och sista scenariot utgår ifrån att Svedbergs fram till 2024 

lyckas leverera enligt de finansiella målen. Tillväxten är då 10 procent 

per år, där förvärv spelar en viktig roll. Lönsamheten stärks till 15 

procents ebita-marginal, en nivå Svedbergs senast levererade 2011. 

Den goda vinsttillväxten leder till en uppvärdering till p/e 16. Att det 

stannar där förklaras delvis av att Svedbergs i hög grad behöver låne-

finansiera tillväxtresan och är relativt hårt skuldsatt 2024. Utdel-

ningarna om totalt 4 kronor under resans gång bleknar i jämförelse 

med avkastningen från kursuppgången. Totalavkastningen blir i detta 

scenario extremt goda 34 procent per år. 

Troligt med bättre organisk tillväxt framåt 
Scenario II ovan framstår som det mest sannolika scenariot. Orga-

niskt är vår bedömning att Svedbergs framåt rimligen kan leverera låg 

ensiffrig tillväxt, vilket vore en klar förbättring jämfört med utveck-

lingen under den senaste tioårsperioden. Till slut måste faktorer som 

ökad befolkning, fortsatt urbanisering och bostadsbrist att börja 

reflekteras i ökad efterfrågan. Givet att badrum normalt renoveras 

efter 10–15 år är det samtidigt troligt att badrummen som 

renoverades/byggdes under boomen 2006–2009 går mot renovering.  

God förvärvskapacitet 
Efter förvärvet av Macro Design ökade Svedbergs nettoskuldsättning 

kraftigt. Nettoskuld/ebitda-ration gick från 0 till 2,5 som högst. Vi 

räknar med att den fallit till 1,3 vid årsskiftet 2020/2021. Antar vi att 

styrelse och ledning inte vill belåna sig hårdare än så finns kortsiktigt 

ett förvärvsutrymme på ungefär 120 miljoner. Antar vi att Svedbergs 

köper till en ev/sales-värdering på 1,0 ger det 120 miljoner i ökad 

omsättning, motsvarande knappt 20 procents tillväxt för koncernen. 

Scenario III - Når målen
2019 2024

Oms. Mkr 609 981
Ebita, Mkr 58 147
Ebita-marg. 9,5% 15,0%
Vinst per aktie 1,96 kr 5,30 kr
P/e-tal 14,2 16,0
Aktiekurs 27,80 kr 84,80 kr
Kurspotential 205%
Utdelningar (4 x 1 kr) 4,00 kr

Totalavkastning per år ~ 34%

Källa: Analysguiden.
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Lägg därtill att en sannolikt mindre generös utdelningspolicy, där 

bara 50 procent av årsvinsten delas ut, frigör omkring 30 miljoner per 

år framåt. Till det kan också adderas att ett troligt stigande ebitda-

resultat ökar belåningsutrymmet med uppåt 50 miljoner. 

Förvärvsutrymmet fram till 2024 ökar då till över 250 miljoner, vilket 

ger Svedbergs möjlighet att addera ~40 procents tillväxt via förvärv - 

eller ~7 procent per år i genomsnitt. Men då ska också många bitar 

falla på plats: växande ebitda-resultat, utdelningar hålls på 50 pro-

cent av årsvinsten och att Svedbergs ledning hittar ett bra objekt som 

är till salu. 

Tilläggas skall att Svedbergs nya huvudägare Stena visat sig villig att 

i andra börsbolag bolaget kontrollerar bidra till förvärvsfinansiering 

via nytryckta aktier. Så har varit fallit exempelvis hälsokostbolaget 

Midsona, men även verkstadsbolaget Gunnebo. 

Viktigt avtal med Bonava 
Svedbergs internationella expansion har lämnat en del övrigt att 

önska. Åren kring millennieskiftet stod exporten för ungefär 40 

procent av Svedbergs försäljning, men har sedan dess fallit till att 

utgöra 25 procent av omsättningen 2019. 

Sett i det ljuset var det väldigt positivt att bolaget nyligen aviserade 

ett nytt strategiskt samarbete med bostadsutvecklaren Bonava. Tidi-

gare har Svedbergs enbart levererat badrumsinredning till Bonavas 

bostadsproduktion i Sverige. Med det nya avtalet inkluderas även 

Finland och på sikt finns det möjligheter att nå ut på Bonavas övriga 

marknader såsom Tyskland, Norge, Danmark, Estland och Lettland. 

Noterbart är att Bonava i pressreleasen tryckte på vikten av håll-

barhet, då bolaget har ambitiösa hållbarhetsmål. Att Svedbergs fick 

kontraktet är ett tydligt bevis för Svedbergs framgångsrika hållbar-

hetsarbete. 

30 procents uppsida i aktien på försiktiga prognoser 
I våra prognoser räknar vi med 5 procents tillväxt per år de närmaste 

två åren samt att lönsamheten fortsätter att stärkas. Värderings-

multiplarna faller då till väldigt låga nivåer vid p/e 8–9 respektive 

ev/ebita 8–9 för 2021-2022p. 

De nyckeltalen speglar inte alls att Svedbergs har bättre tillväxt-

utsikter framåt via förbättrad organisk tillväxt samt en mer förvärvs-

fokuserad strategi. De speglar inte heller bolagets förbättrade kost-

nadskontroll, den tydliga förbättringen hos Macro Design eller övriga 

initiativ från ledningen som kommer ge effekt på lönsamheten 

framöver. Risk/reward i Svedbergsaktien framstår som väldigt 

attraktivt på dessa nivåer. Vi inleder bevakning med riktkurs 36 

kronor motsvarande ev/ebita på knappt 11 respektive p/e 12 på vår 

prognos för 2021p. 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 609 633 665 698

Bruttoresultat 258 270 285 302

Ebita 58 80 86 93

Rörelseres. (ebit) 56 73 84 91

Nettoresultat 42 55 64 70

Vinst per aktie 1,97 kr 2,57 kr 3,02 kr 3,32 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 1,30 kr 1,50 kr 1,70 kr

Omsättningstillväxt -2,1% 3,9% 5,0% 5,0%

Bruttomarginal 42,4% 42,7% 42,9% 43,3%

Ebita-marg. 9,5% 12,6% 12,9% 13,3%

Nettoskuld/ebitda 2,4 1,3 1,0 0,7

P/e-tal 14,1 10,8 9,2 8,4

EV/ebita 12,9 9,3 8,7 8,0

EV/omsättning 1,22 1,18 1,12 1,07

Utdelningsandel 0,0% 50,6% 49,7% 51,3%

Direktavkastning 0,0% 4,7% 5,4% 6,1%
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Risker 

Offensivare kapitalstruktur och ny förvärvsstrategi 
Svedbergs har historiskt agerat som ett typiskt familjeföretag: skuld-

sättningen har varit låg och bolaget har inte genomfört några förvärv. 

Huvudägarbytet, strategiförändringen och förvärvet av Macro Design 

2016 förändrade Svedbergs riskprofil i grunden. 

Dagens Svedbergs har en hygglig skuldsättning samtidigt som bolaget 

aktivt letar efter nya förvärv. Allt lägre finansieringskostnader har 

gjort förvärvande bolag till vinnare på börsen på senare år, men ris-

ken finns alltid att förvärv inte utvecklas enligt plan. Skulle Svedbergs 

göra något större, lånefinansierat, förvärv som sedan utvecklas svagt 

finns en risk att balansräkningen kan bli ett problem. 

Tuff konkurrens på cyklisk marknad 
Svedbergs verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Ökad nät-

handel har inneburit ökad pristransparens och mer kampanjdriven 

försäljning, vilket riskerar sätta press på lönsamheten. Som aktör i 

mellanpris-/premiumsegmentet måste Svedbergs leverera ett tydligt 

mervärde för att kunna motivera sina högre priser. Efterfrågan på 

Svedbergs produkter är också cyklisk. Ökad osäkerhet kring ekono-

mins utveckling kan göra att kunder skjuter på renoveringar och att 

efterfrågan på nybyggda bostäder minskar. 

Valuta- och råvarurisker kan pressa lönsamheten 
Svedbergs köper in råvaror och vissa produkter i framförallt ameri-

kanska dollar och euro. Om den svenska kronan försvagas mot dessa 

valutor ökar Svedbergs kostnader och det är inte säkert att bolaget 

kan kompensera det via högre priser mot kund. Priset på råvaror och 

insatsvaror, som exempelvis trä och glas, fluktuerar också. Om pri-

serna på dessa stiger riskerar Svedbergs lönsamhet att tyngas. 

Geografiskt koncentrerat 
Sedan 1999 har Svedbergs exportförsäljning som andel av 

koncernens omsättning minskat från 42 procent till 25 procent 2019 

(se diagram). Den trenden innebär att Svedbergs blivit alltmer bero-

ende av den svenska hemmamarknaden. Skulle den svenska mark-

naden av någon anledning försämras radikalt kommer det påverka 

Svedbergs i väldigt hög utsträckning. Mycket talar dock för att bolaget 

via såväl den nya förvärvsstrategin som avtalet med Bonava över tid 

lär bli mer geografiskt diversifierat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borta bra – hemma bäst 
Andel av omsättningen utanför Sverige 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
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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 
 


