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UPPDRAGSANALYS 

Levererar på alla fronter 
– upplagt för nya förvärv 
Starkt kvartal med god tillväxt och högre marginaler 
Svedbergs starka utveckling fortsatte under det tredje kvartalet. Den 

organiska omsättningstillväxten var goda 9 procent och inklusive 

Cassøe-förvärvet summerade tillväxten till 25 procent. Eventuell oro 

kring ökade råvaru- och fraktpriser kom samtidigt på skam när pris-

höjningar och nylanseringar mer än kompenserade för det, vilket gav 

en stärkt bruttomarginal till 45,0 procent, att jämföra med 43,9 pro-

cent samma kvartal i fjol och 42,7 procent under andra kvartalet i år. 

På ebita-nivå stärktes marginalen till 14,8 procent (13,6). 

Glödhet projektmarknad – nya förvärv i sikte 
På bara ett par år har Svedbergs ebita-marginal gått från under 10 

procent till en nivå precis under det finansiella målet vid 15 procent. 

Även om det lär finnas utrymme för ytterligare lönsamhetsförbät-

tringar, inte minst inom Macro Design som trots en stark marginal-

resa ligger på knappa 12 procent, är vår bild att tillväxten blir en 

viktigare drivkraft framåt. Och där ser det klart positivt ut. För det 

första räknar ledningen med fortsatt god efterfrågan på kort sikt, inte 

minst drivet av den starka projektmarknaden – illustrerat av att bygg-

starterna i Sverige är upp hela 37 procent i årstakt. För det andra talar 

mycket talar för att Svedbergs förvärvsresa fortsätter framåt, givet 

den nya koncernstrukturen, den låga skuldsättningen samt lednin-

gens kommunikation. Vi gör bara mindre förändringar i våra prog-

noser 2021–2023 efter niomånadersrapporten, framför allt har vi 

höjt våra lönsamhetsprognoser något för 2021–2023. 

Aktien försiktigt värderad – höjer riktkurs till 66 kr 
Sedan vi inledde bevakning av Svedbergs hösten 2020 har aktien 

stigit från 28 kronor till nuvarande dryga 60 kronor, vilket är i nivå 

med vår senaste riktkurs. Då grunden till den starka kursutvecklingen 

är en kraftig resultatökning är det svårt att argumentera för att aktien 

är dyr. På våra uppdaterade prognoser för 2022 handlas aktien till 

ev/ebita 11 respektive p/e 13. Det är fortsatt låga nivåer för ett bolag 

som har bra möjligheter att fortsätta leverera god vinsttillväxt. På ett 

år sikt höjer vi riktkursen till 66 kronor, motsvarande ~ev/ebita 12 på 

vår prognos för 2022. Ytterligare multipelexpansion kan samtidigt 

inte uteslutas då leverantörer till byggsektorn som exempelvis Balco 

och Lindab handlas kring ev/ebit 15–17 på konsensusprognoserna 

för 2022. Lägg därtill att mycket talar för nya förvärv, vilket skulle 

kunna lyfta kursen ytterligare. 

Svedbergs 
Rapportkommentar Q3 2021 

Datum 29 oktober 2021 
Analytiker Johan Högberg 
  Basfakta  
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021p 2022p 2023p

Omsättning 649 804 844 878

Ebita 78 118 128 136

Rörelseres. (ebit) 66 112 124 132

Nettoresultat 48 88 95 102

Vinst per aktie 2,28 kr 4,13 kr 4,49 kr 4,79 kr

Utd. per aktie 1,25 kr 2,00 kr 2,25 kr 2,50 kr

Omsättningstillväxt 6,6% 23,9% 5,0% 4,0%

Ebita-marg. 12,0% 14,7% 15,2% 15,5%

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

P/e-tal 26,2 14,5 13,3 12,5

EV/ebita 18,1 12,0 11,0 10,4

EV/omsättning 2,17 1,75 1,67 1,61

Utdelningsandel 54,8% 48,4% 50,1% 52,2%

Direktavkastning 2,1% 3,3% 3,8% 4,2%
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Investeringstes 

Ökat tillväxtfokus efter ägar- och strategiskifte 2016 
Fram till 2016, när Stena kom in som ny huvudägare, var Svedbergs 

ett typiskt familjeföretag. Fokus låg helt på organisk tillväxt, i princip 

hela årsvinsten delades ut och balansräkningen var obelånad. Efter 

Stenas entré började dock kursen läggas om, tydligast exemplifierat 

med det lånefinansierade förvärvet av Laholmbaserade duschspecia-

listen Macro Design. Tre år senare, 2019, tillträdde nuvarande vd Per-

Arne Andersson med en tydlig tillväxt- och förvärvsagenda och redan 

under 2020 märktes en tydlig förbättring när tillväxten ökade till 7 

procent (-2 procent). Förvärvet av danska Cassøe i slutet av 2020 i 

kombination med god organisk tillväxt gör att Svedbergs ser ut att gå 

mot hela 24 procents tillväxt under 2021 (se diagram). 

Tydlig lönsamhetsförbättring med ny ledning 
Svedbergs nya ledning har vid sidan av tillväxten också fått ordentlig 

ordning på lönsamheten. Efter ett 2019 med 9,5 procents ebita-

marginal ser koncernen ut att gå mot en lönsamhet bara strax under 

marginalmålet på 15 procent under 2021 (se diagram). Kostnads-

kontrollen är den bästa på över tio år och ledningen har vänt på 

många stenar. Exempelvis har synergier hämtats på produktions-

sidan när Macro Designs outsourcade produktion i Polen flyttats till 

Svedbergs fabrik i Dalstorp. Vidare har Macro Design framgångsrikt 

breddat sortimentet med framför allt badrumsmöbler. Nya sats-

ningar inom digitalisering har tagits emot väl av kunderna och har 

ökat den interna effektiviteten. Vidare kommer en satsning på smar-

tare produktutveckling, som minskar antalet komponenter med en 

tredjedel, synas i lönsamheten framåt. Under våren 2021 initierades 

också en översyn av den interna logistiken, främst i syfte att reducera 

rörelsekapitalet. 

Förvärvssugen ledning kan förvärva för >200 Mkr 
Bra fart på den organiska tillväxten (9,2 procent under Q3 2021) och 

en lönsamhet nära marginalmålet på 15 procent gör det naturligt för 

Svedbergs ledning att blicka mot nya förvärv. Koncernens nya, tydligt 

decentraliserade struktur, pekar också tydligt i den riktningen. Lön-

samhetsförbättringen i Macro Design sedan förvärvet och en bra start 

för Cassøe visar också att Svedbergs kan integrera förvärv på ett bra 

sätt. Lägg slutligen till att den kraftigt vikande skuldsättningsgraden 

(se diagram) ger ledningen ett förvärvsutrymme som vi uppskattar till 

över 200 miljoner kronor. Utnyttjas balansräkningen maximalt har 

Svedbergs potential att förvärva vinsttillväxt på uppåt 20 procent. 

Förväntningar om nya förvärv är i våra ögon inte alls inprisat i kursen, 

vilket gör att ytterligare förvärv med stor sannolikhet tas emot 

positivt av aktiemarknaden. 

Trendtillväxt nära målet på 10% 
Omsättning per år 2013–2023p, Mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (progn., exkl. förvärv) i orange) 
Grå linje är exponentiell trend (~9 procent/år) 
Faktisk tillväxt 2016-2021p ~12%/år 

Lönsamhetslyft mot målnivån 
Ebita-marginal per kvartal 2019–2021 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
Not: Grå prickad linje är finansiella målet vid 15 procent 

Snabbt fallande skuldsättning 
Nettoskuld/ebitda, 2014–2023p 

          

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser i orange) 
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Prognoser och värdering 
Svedbergs tredje kvartal bjöd på fortsatt stark leverans med drygt 9 

procents organisk tillväxt och 25 procents tillväxt inklusive förvärv. 

Affärsområde Svedbergs utvecklades klart bäst med 13 procents 

tillväxt, drivet framför allt av en stark utveckling i Norge. 

På lönsamhetssidan var det minst sagt imponerande att Svedbergs 

trots kostnadsinflation inom råmaterial, komponenter och frakt 

lyckades lyfta bruttomarginalen till 45,0 procent (43,9), se diagram 

nedan. Den stärkta bruttomarginalen förklaras även av lyckade 

produktlanseringar samt ledningens arbete med att minska antalet 

komponenter i produktsortimentet. 

Ebita-marginalen stärktes till 14,8 procent (13,6), vilket är precis 

under målet på 15 procent. I våra uppdaterade estimat (se tabell på 

förstasidan) har vi justerat upp marginalprognoserna för 2022–2023 

till nivåer strax över 15 procent drivet av framför allt en högre brutto-

marginal. 

Enda plumpen i protokollet var i våra ögon den svaga utvecklingen 

för Macro Design i Norge, där omsättningen backade med 22 procent. 

Följden blev ett något vikande resultat för affärsområdet och ett hack 

i den starka lönsamhetstrenden affärsområdet uppvisat sedan 2019 

(se diagram). Bland faktorerna som tyngde talade ledningen om 

ogynnsam timing för en större affär samt en fortsatt pressad grossist-

affär i Norge.  

Höjer riktkurs till 66 kronor – förvärv kan addera mer 
Som vi argumenterade för i vår förra uppdatering ligger den stora 

omvärderingen av Svedbergs sannolikt bakom bolaget efter kurs-

rusningen under senaste året (+138 procent), men samtidigt ser vi 

fortsatt potential i aktien. 

I absoluta tal är ett p/e-tal på drygt 13 och ev/ebita på 11 inga dyra 

multiplar på ett bolag som levererar tvåsiffrig vinsttillväxt. I relativa 

termer är det dessutom värt att notera att andra leverantörer till 

byggsektorn, såsom balkongbolaget Balco och ventilationsföretaget 

Lindab värderas till omkring ev/ebit 15–17 på konsensusprog-

noserna för 2022, enligt Refinitiv. 

Försiktigt räknat ser vi att Svedbergs förtjänar en uppvärdering till 

åtminstone ev/ebita 12 på vår prognos för 2022, vilket ger en riktkurs 

66 kronor (60). Till det ska goda chanser till ytterligare förvärv 

adderas. 

Svedbergs snabbt fallande skuldsättning och en offensiv ledning talar 

för nya affärer framåt, men timingen kring förvärv är alltid omöjligt 

att sia om. Vi prognosticerar att nettoskuld/ebitda-ration vid års-

skiftet 2021/2022 fallit till omkring 1,0, vilket i våra ögon ger ett 

förvärvsutrymme på över 200 miljoner kronor i år (utan att behöva 

överväga finansiering med nytryckta aktier). 

 

Svedbergs dragloket på slutet 
Ebita-marg., rullande 12 mån för Svedbergs* & Macro Design 

 

*Avser affärsområde Svedbergs, ej hela koncernen 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Hanterar kostnadsinflationen väl 
Bruttomarginal för koncernen per kvartal 2020–2021 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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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  

Q1-uppdatering 2021 - 29 april 2021 (kurs 47,75 kr) 

Riktkurs 55 kr (uppnådd 24 augusti 2021) 

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

svedbergs-stark-rapport-motiverar-hojd-riktkurs  

Q2-uppdatering 2021 - 22 juli 2021 (kurs 49,50 kr) 

Riktkurs 60 kr (uppnådd 30 augusti 2021) 

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

svedbergs-stark-rapport-motiverar-hojd-riktkurs  
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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 förvärven av Macro 

Design 2016 och Cassøe 2020 förändrade Svedbergs riskprofil i grun-

den. 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 framför allt 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 
 


