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UPPDRAGSANALYS 

Stark rapport motiverar 
höjd riktkurs 
Inleder 2021 med rejält vinst- och marginallyft 
Svedbergs ökade omsättningen med 19 procent till 201,7 miljoner 

kronor (169,1) under första kvartalet. Ebita-resultatet ökade med 

hela 50 procent till 28,7 miljoner kronor (19,1), vilket innebar att 

ebita-marginalen stärktes till 14,2 procent (11,3) – inte långt ifrån det 

finansiella målet vid 15 procent. Bidrog mest gjorde danska Cassøe 

med hela 24,0 procents ebita-marginal samt Macro Design där ebita- 

marginalen nästan fördubblades till 13,2 procent (6,7). I affärs-

område Svedbergs var marginalen oförändrad vid 12,4 procent. 

Höjer prognoser – kapacitet finns för nya förvärv 
Under kvartalet fortsatte koncernen den starka underliggande tren-

den från de senaste kvartalen, där hävstången återigen imponerade. 

Exklusive förvärvade Cassøe ökade omsättningen med 5 procent och 

ebita-resultatet med 20 procent. Den starka inledningen på året gör 

att vi justerar upp våra prognoser för såväl innevarande som kom-

mande år. Även om kassaflödet var en svag punkt under första kvar-

talet ser vi en vikande skuldsättningsgrad under året, vilket ger ökar 

Svedbergs utrymme för nya förvärv. Talar för ett ökat förvärvsfokus 

framåt gör också Svedbergs nya struktur, med tre rena dotterbolag 

som styrs av varsin affärsområdeschef. När en chef för affärsområde 

Svedbergs rekryterats kan vd Per-Arne Andersson ta en mer över-

gripande koncernchefsroll, med bland annat ökat fokus på förvärv. 

Riktkursen justeras upp till 55 kronor 
Sedan vi inledde bevakning av Svedbergs i november har aktien stigit 

med över 70 procent. Risk/reward är inte lika attraktivt efter den 

resan, men på en högt värderad börs sticker Svedbergs alltjämt ut 

med stark vinsttillväxt och fortsatt relativt beskedliga värderings-

multiplar. Räknat på vår något uppjusterade prognos för 2022 

handlas aktien till ett p/e-tal på 12,1 respektive ev/ebita på knappt 

10,9, vilket ger utrymme för fortsatt uppvärdering. Vår nya riktkurs 

på ett års sikt blir 55 kronor, motsvarande ~ ev/ebita 12 på vår 

prognos för 2022. Till det ska möjligheten till nya värdeskapande 

förvärv adderas. Notera att Svedbergs handlas exklusive utdelning på 

1,25 kronor per aktie den 29 april. 

  

Svedbergs 
Rapportkommentar 

Datum 29 april 2021 
Analytiker Johan Högberg 
  Basfakta  
Bransch Sällanköpsvaror 
Styrelseordförande Anders Wassberg 
Vd Per-Arne Andersson 
Noteringsår 1997 
Listning Nasdaq OMX Small Cap 
Ticker SVED B 
Aktiekurs 47,75 kr 
Antal aktier, milj. 21,2 
Börsvärde, mkr 1 012 
Nettoskuld, mkr* 251 
Företagsvärde (EV), mkr 1 263 
Webbplats www.svedbergs.se 
*Inkl. tilläggsköpesk.   

 
Källa: Refinitiv  

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Svedbergs OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 649 770 809 841

Ebita 78 108 117 124

Rörelseres. (ebit) 66 101 113 120

Nettoresultat 48 77 87 92

Vinst per aktie 2,28 kr 3,63 kr 4,10 kr 4,36 kr

Utd. per aktie 1,25 kr 1,75 kr 2,00 kr 2,25 kr

Omsättningstillväxt 6,6% 18,6% 5,0% 4,0%

Ebita-marg. 12,0% 14,0% 14,5% 14,7%

Nettoskuld/ebitda 1,8 1,4 0,9 0,6

P/e-tal 20,9 13,2 11,6 11,0

EV/ebita 16,2 11,7 10,8 10,2

EV/omsättning 1,95 1,64 1,56 1,50

Utdelningsandel 54,8% 48,3% 48,8% 51,6%

Direktavkastning 2,6% 3,7% 4,2% 4,7%
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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 och redan 

under 2020 märktes en tydlig förbättring. Tillväxttakten ökade till 7 

procent (-2 procent) och med förvärvet av danska Cassøe i slutet av 

2020 är tvåsiffrig tillväxt 2021 tryggad (vår prognos +19 procent). 

Bästa kostnadskontrollen sedan 2008 
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 fin hävstång på lönsamheten. Pro-

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

kostnadseffektiv och hållbar produktion. Att koncernen har 75 pro-

cent av produktionen i Sverige tror vi är en styrka framöver i ett 

alltmer hållbarhetsfokuserat samhälle. 

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 nu under 1 procentenhet 

(se diagram). Bakom vändningen ligger flera förändringar. Den nya 

ledningen lämnade den 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 haft stora framgångar under 2020 med ett breddat sortiment 

med framförallt badrumsmöbler, men även handdukstorkar. 

Nya initiativ stärker tillväxt- och marginalutsikterna 
Svedbergs nya ledning fortsätter att leverera även på andra fronter. 

Nya satsningar 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. Vår bedömning är också att 2021 lär 

gynnas av ovanligt många nya produktlanseringar. Svedbergs svaga 

utveckling utanför Sverige på senare år har samtidigt mötts med ett 

utökat avtal med byggbolaget Bonava, vilket på sikt ger intressanta 

möjligheter till internationell expansion i våra grannländer. 

  

Tillbaka i tillväxtspåret på allvar 
Omsättning per år 1992–2023p, Mkr 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser i grått) 
Orange linje är exponentiell trend (~4,4%/år) 

Rejält förbättrad kostnadskontroll 
Omkostnader (fsg, admin & FoU)/omsättning 2004–2020 

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

Macro Design nästan ikapp 
Ebita-marg., rullande 12 mån för Svedbergs* & Macro Design 

        
*Avser affärsområde Svedbergs, ej hela koncernen 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Prognoser och värdering 
Efter att Svedbergs levererat ännu ett starkt kvartal justerar vi upp 

våra prognoser något för 2021–2023. Vi räknar nu med att bolaget i 

något snabbare takt närmar sig marginalmålet vid 15 procents ebita-

marginal, främst drivet av en fortsatt god operationell hävstång samt 

den väsentligt högre marginalen i förvärvade Cassøe. 

Under första kvartalet är det noterbart att segment Svedbergs växte 

med hela 22 procent i Norge, men att omsättningen var oförändrad i 

Sverige. Till stor del förklaras det av jämförelsetalen från Q1 2020, 

där Norge minskade med 11 procent och Sverige ökade med 7 pro-

cent. Den fina utvecklingen i Norge beror också på det distributions-

avtal som Svedbergs tecknade med VVS-Norge i slutet av 2020. 

För Macro Design var utvecklingen den rakt motsatta: omsättningen 

ökade med goda 18 procent i Sverige men bara med 3 procent i Norge. 

Succén med möbelsortimentet fortsätter. Skillnaden mellan markna-

derna förklaras till stor del av olika försäljningskanaler, där den 

norska verksamheten går via grossister. 

Framåt låter ledningen fortsatt optimistisk, även om stigande råvaru-

priser och ökade fraktkostnader kortsiktigt kan ge viss effekt på 

lönsamheten. Den starka utvecklingen på bostadsmarknaden märks i 

ett ökat byggande, vilket gynnar Svedbergs med viss fördröjning då 

badrum kommer in sent i byggprocessen. Det talar för att Svedbergs 

medvind håller i sig under andra halvåret 2021 och in i 2022. 

Balansräkningen ger utrymme för nya förvärv 
Svedbergs lämnade kvartalet med en nettoskuld/ebitda på 1,7, vilket 

är en bra bit under toppnivåerna nära 2,5 under 2018–2019. Att för-

värvade Cassøe köptes till låg multipel samt att styrelsen håller nere 

utdelningsandelen på 55 procent av nettovinsten gör att Svedbergs 

faktiskt har utrymme för ytterligare något mindre förvärv redan i år. 

Vi prognosticerar att nettoskuld/ebitda-ration vid årsskiftet 

2021/2022 fallit till 1,4, vilket i våra ögon ger ett förvärvsutrymme på 

över 100 miljoner kronor i år (utan att behöva överväga finansiering 

med nytryckta aktier). 

Branschkonsolideringen fortsätter 
I början av april förvärvade börsnoterade e-handlaren Bygghemma 

Group Svedbergs konkurrent Hafa Group. Halmstadsbaserade Hafa 

grundades 1962 och påminner mycket om Svedbergs såväl sett till 

sortiment som storlek och historia. Svedbergs har emellertid haft 

betydligt bättre lönsamhet. Hafa tappade mycket volym efter finans-

krisen 2009 och redovisade därefter förluster under flera år. Först 

2019 var bolaget åter lönsamt. Omsättningen var då 250 miljoner 

kronor med ett rörelseresultat på 14 miljoner. 

Utrymme finns för nya förvärv 
Nettoskuld/ebitda, 2014–2023p 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser i orange) 
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Bygghemma.se listar i dagsläget 418 Svedbergs-produkter på sajten 

och 215 Macro Design-produkter. Vi har ingen siffra på exakt hur 

viktig kanal detta är för Svedbergs, men tveklöst ökar e-handels-

andelen successivt. Skulle Svedbergs bli för beroende av sådana kana-

ler är det en risk, eftersom Bygghemma kan fokusera på att i första 

hand sälja sina egna varumärken, såsom Hafa. 

Höjer riktkurs till 55 kronor – förvärv kan addera mer 
Trots den kraftiga kursuppgången fortsätter Svedbergs-aktien att 

handlas till relativt beskedliga multiplar. Givet hur väl bolaget utveck-

las ser vi ingen anledning till att bolaget ska handlas med rabatt mot 

jämförbara bolag. En värdering på ~ ev/ebita 12 på vår prognos för 

2022 ger ett motiverat värde på cirka 55 kronor per aktie, vilket också 

blir vår nya riktkurs på ett års sikt. Skulle ledningen slå till på något 

mer värdeskapande förvärv finns utrymme för ytterligare uppjuste-

ringar. 

Tidigare analyser 
Initieringsanalys – 25 november 2020 (kurs 27,80 kr) 

Riktkurs 36 kr (uppnådd 18 januari 2021) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

svedbergs-undervarderad-100-aring-gar-fran-klarhet-till-klarhet  

Q4-uppdatering 2020 - 10 februari 2021 (kurs 36,60 kr) 

Riktkurs 48 kr (uppnådd 16 april 2021) 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-

svedbergs-tillvaxtbolag-till-pe-10-mer-potential-i-aktien  
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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. 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 koncentrerad verksamhet 
Sedan 1999 har Svedbergs exportförsäljning som andel av kon-

cernens omsättning minskat från 42 procent till 27 procent 2020. Den 

trenden innebär att Svedbergs blivit alltmer beroende av den svenska 

hemmamarknaden. Skulle den svenska marknaden av någon anled-

ning försämras radikalt kommer det påverka Svedbergs i väldigt hög 

utsträckning. Mycket talar dock för att bolaget över tid lär bli mer geo-

grafiskt diversifierat, inte minst via förvärv. Redan 2021 räknar vi 

med att omsättningen utanför Sverige stiger till ~34 procent, vilket 

skulle vara den högsta nivån sedan 2006. Det är drivet av det 

förvärvet av danska Cassøe i slutet av 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendbrott för exporten i år 
Andel av omsättningen utanför Sverige, 1999–2021p 

 
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 
 


