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UPPDRAGSANALYS 

Styrkebesked från bolaget 
och värderingen rekordlåg 
Fortsätter att leverera starkt i skakig makromiljö 
Under tredje kvartalet fortsatte Svedbergs att prestera trots en allt 

skakigare omvärld. Omsättningen ökade med hela 160 procent till 

435 miljoner kronor (167), återigen i huvudsak drivet av fjolårets 

förvärv av brittiska Roper Rhodes. Den organiska tillväxten under 

kvartalet var goda 6 procent – precis som under andra kvartalet. 

Ebita-resultatet ökade kraftigt till 59 miljoner (25), men ebita-

marginalen backade något till 13,5 procent (14,8) drivet av negativa 

valutaeffekter och högre råvarupriser. De största segmenten, Sved-

bergs och Roper Rhodes, stack ut i positiv bemärkelse med ökad om-

sättning i årstakt, medan de mindre segmenten Macro Design och 

Cassøe fick se omsättningen vika. 

Osäkra utsikter inför 2023 – troligt med vinsttapp 
Efter rapporten gör vi bara mindre förändringar i våra estimat. För 

2022 justeras prognoserna upp något, medan prognoserna för 2023–

2024 skruvas ner. Utsikterna för Svedbergs är minst sagt osäkra givet 

det skakiga makroläget med hög inflation, kraftigt stigande räntor, 

fallande bostadspriser och minskande byggstarter. Hittills har kon-

cernen presterat starkt trots alla negativa signaler, vilket sannolikt är 

kopplat till två faktorer: dels projektaffären som gör bolaget aningen 

sencykliskt, dels att vi befinner oss tidigt i konjunkturnedgången. 

Även om konsumenterna är pessimistiska, så är arbetslösheten fort-

satt nere på låga nivåer. Troligen går vi mot en lågkonjunktur under 

2023 och då lär även de för närvarande högpresenterande segmenten 

Roper Rhodes och Svedbergs möta minskad efterfrågan. 

Kursfall på 71% i år framstår som kraftigt överdrivet 
Konsumenternas alltmer prekära situation har fått investerarna att 

sälja av i mer eller mindre alla bolag som säljer sällanköpsvaror till 

konsument. Svedbergs är inget undantag med ett kursfall på 71 pro-

cent sedan årsskiftet. Även om investerarna i stort har gjort rätt ana-

lys kring konsumentrelaterade bolag är vår bild att de dragit alla över 

en kam, vilket skapat intressanta möjligheter i mer kvalitativa spelare 

som kan övervintra. Svedbergs tillhör definitivt den kategorin och 

aktien handlas nu på rekordlåga multiplar på våra prognoser för 2023 

och 2024. Räknat med 12 som en rimlig ev/ebita-multipel handlas 

Svedbergs implicit med ett marginalantagande på cirka 7 procent – i 

princip en halvering. Kanske att marginalen tillfälligt kan falla ner till 

sådana nivåer i ett riktigt pessimistiskt scenario, men över tid över vi 

övertygade om att Svedbergs marginal är betydligt högre än så. Och 

då är aktien ett fynd på nuvarande nivåer. I spåren av något sänkta 

vinstprognoser justerar vi vår riktkurs till 50 kronor (52), motsva-

rande cirka 12 gånger ebita 2023. Givet de osäkra utsikterna i närtid 

är aktien svårbedömd kortsiktigt, men högintressant för långsiktiga 

värdeinvesterare. 
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Svedbergs OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2021 2022p 2023p 2024p

Omsättning 869 1 780 1 691 1 742

Ebita 119,3 245 203 226

Rörelseres. (ebit) 95,1 222 183 206

Nettoresultat 59 160 132 155

Vinst per aktie, kr 1,66 kr 4,54 kr 3,74 kr 4,39 kr

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

Omsättningstillväxt 33,8% 104,9% -5,0% 3,0%

Ebita-marg. 13,7% 13,8% 12,0% 13,0%

Nettoskuld/ebitda* 4,0 1,7 1,6 1,3

P/e-tal e.m. 5,5 6,7 5,7

EV/ebita e.m. 6,4 7,7 6,9

EV/omsättning e.m. 0,88 0,92 0,90

Utdelningsandel 0,0% 33,0% 40,1% 34,1%

Direktavkastning 0,0% 6,0% 6,0% 6,0%
*Exkl. tilläggsköpeskilling Roper Rhodes
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Investeringstes 

Helt omstöpt koncern efter ägar- och strategiskifte 
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, först med det låne-

finansierade förvärvet av Laholmbaserade duschspecialisten Macro 

Design med en omsättning på cirka 165 miljoner. Tre år senare, 2019, 

tillträdde vd Per-Arne Andersson med en tydlig tillväxt- och förvärvs-

agenda. Vid sidan har kraftigt förbättrad organisk tillväxt sedan dess, 

har även förvärvstempot skruvats upp rejält. I slutet av 2020 förvär-

vades danska Cassøe med en omsättning på 97 miljoner kronor och 

2021 kröntes med köpet av brittiska Roper Rhodes som omsätter cir-

ka 826 miljoner – en affär som fördubblade koncernens omsättning 

och kraftigt förändrade det geografiska fotavtrycket (se diagram).  

Bara i inledningsfasen av en långsiktig förvärvsresa 
”Nya Svedbergs” har en tydligt decentraliserad struktur där dotter-

bolagen har en hög grad av självstyre. Vd Per-Arne Andersson talar 

om ”samarbete utan sammanblandning”. Strategin innebär att för-

värvet av Roper Rhodes är inte på något sätt ett hinder för nya affärer, 

även om det osäkra konjunkturläget gör att nya förvärv framstår som 

mindre sannolika i det korta perspektivet. Efter vårens nyemission 

ser vi att nettoskuld/ebitda-ration successivt rör sig ner mot ~1,7 

under året, vilket ger utrymme för nya kompletterande förvärv. Så 

snart osäkerheten minskat lär Svedbergs vara tillbaka i förvärvsspåret 

igen. 

Goda chanser till tvåsiffrig avkastning på sikt 
I en uppdaterad scenarioanalys efter bokslutet för 2021 landade vi i 

att Svedbergs bör ha goda förutsättningar att leverera tvåsiffrig av-

kastning för aktieägarna i ett femårsperspektiv. Bolagets ledning har 

levererat på många fronter, däribland: förbättrad kostnadskontroll, 

lyckade produktlanseringar, stärkt lönsamhet, tvåsiffrig organisk till-

växt och snabb förvärvstillväxt till attraktiva multiplar. Givet en lön-

samhet kring det finansiella målet ser vi framåt att tillväxten, inte 

minst den förvärvade, blir en viktig drivkraft. Sedan scenarioanalysen 

har aktien tappat över 60 procent, vilket gjort kalkylen än mer att-

raktiv för långsiktiga placerare. 

Stor potential i återställd värderingsmultipel 
Svedbergs transformation i positiv riktning under de senaste åren 

borde innebära att aktien över tid får en högre värdering på börsen.  

Vår bild är att multipelexpansion från nuvarande nivåer till åtmin-

stone p/e 12–14 är rimligt, vilket skulle ta värderingen till en nivå i 

linje med det långsiktiga snittet. Lyckas Svedbergs fortsätta leverera i 

stil med de senaste årens utveckling finns rimligen potential till ännu 

högre multiplar över tid. Konjunkturoron under 2022 har i stället fått 

värderingen att falla ner till den lägsta nivån på 20 år, vilket framstår 

som en klar överreaktion (se diagram). 

Storbritannien & Sverige störst 
Omsättningsandel per land, första halvåret 2022 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden. 
 

Nära fyra gånger större sedan 2016 
Omsättning, Mkr 2013-2024p 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser). 

Rekordlåg värdering efter kursraset 
P/e-tal på förväntad vinst kommande 12 mån (forward p/e)* 

            

 

Källa: Refinitiv. *Orange linje är medelvärdet (13,3). Data sak-
nas för perioden 2015–2019 p.g.a. för få vinstestimat. 
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Utsikter och värdering 
”Omvärldsläget är fortsatt osäkert med höga inflationsnivåer, stigan-

de räntor, ökade elpriser och det fortgående fruktansvärda kriget i 

Ukraina. Vi följer utvecklingen mycket noga och vi förbereder oss 

framåtlutande med stor lyhördhet och god kostnadskontroll.” 

Så summerade Svedbergs vd Per-Arne Andersson utsikterna i nio-

månadersrapporten. Det är lätt att hålla med om att utsikterna är 

osäkra, även om ”dåliga” kanske är ett bättre ordval. Men hur dåliga? 

Ingen vet. I våra uppdaterade prognoser skissar vi på ett knappt 20-

procentigt vinstfall under 2023, men osäkerheten i den prognosen är 

väldigt stor. Och betydligt mer intressant än att försöka förutspå 

framtiden i ett väldigt svårt läge är att försöka bilda sig en uppfattning 

om Svedbergskoncernens förmåga att rida ut en eventuell tuff lågkon-

junktur. 

Överdriven oro över skuldsättningen 
Först kan konstateras att Svedbergsaktien fallit med över 70 procent 

sedan årsskiftet. Det kraftiga kursfallet kan i huvudsak förklaras av 

tre faktorer: (1) efterfrågan på bolagets produkter är cyklisk, (2) kon-

sumenterna tyngs/ kommer att tyngas av flera faktorer såsom högre 

inflation, stigande räntor och höga elpriser samt (3), bolagets skuld-

sättning ser vid en snabb anblick relativt hög ut vid 2,3 gånger ebitda-

resultatet. 

Svedbergs är emellertid konservativa och inkluderar en förmodad 

tilläggsköpeskilling för Roper Rhodes på 152 miljoner kronor i netto-

skulden. Exklusive denna faller nettoskuld/ebitda till 1,8. Och här bör 

inflikas att i ett tufft konjunkturläge så ökar givetvis sannolikheten att 

Svedbergs inte behöver betala någon tilläggsköpeskilling alls. 

Exakt hur Svedbergs lånevillkor ser ut är inte publikt, men generellt 

brukar en nettoskuld/ebita överstigande 4,0 signalera problem. Allt 

annat lika skulle Svedbergs resultat behöva falla med 54 procent för 

att bolaget ska hamna i den situationen. Addera att bolaget fortsatt 

levererar god lönsamhet och fina kassaflöden och allt talar för att 

nettoskulden amorteras ner ytterligare under de närmaste kvartalen. 

Rimligen behövs ett vinsttapp på uppåt 60–70 procent för att skuld-

sättningen möjligen ska bli ett problem. 

Flera faktorer talar för ett hanterbart vinstfall 
Givet de senaste årens förvärvsresa finns ingen lång historik för 

koncernen som den ser ut i dag. För ”gamla Svedbergs” finns dock 

historik tillbaka till tidigt 1990-tal och där visar historiken på vinstfall 

på i genomsnitt cirka 40 procent under de fyra lågkonjunkturerna 

från 1990–2015. För en koncern som historiskt varit obelånad var det 

inga problem att hantera de vinsttappen. 

Till det ska adderas att koncernen i dag är betydligt mer diversifierad 

än tidigare, då Svedbergs i väldigt hög grad stod och föll med den 

svenska marknaden som utgjorde cirka 70 procent av omsättningen. 

I dag är omsättningen fördelad på fler geografier och fler varumärken. 
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Redan under tredje kvartalet kunde fördelarna med den mer nya kon-

cernstrukturen skymtas. Macro Design och Cassøe fick sammantaget 

se ebita-resultatet backa med 33 procent i årstakt, men det vägdes 

upp av en god utveckling för Svedbergs och Roper Rhodes. Bland de 

geografiska marknaderna utmärkte sig Finland positivt, medan Dan-

mark var svagare. 

Lägg slutligen till att koncernens två senaste förvärv, danska Cassøe 

och brittiska Roper Rhodes båda är rena handelsbolag utan egen 

produktion. Det ger en mer rörlig kostnadsmassa kontra Svedbergs 

och Macro Design som har en stor andel av produktionen i egen regi. 

Högintressant läge för långsiktiga investerare 
Svedbergs-aktiens redaktion på rapporten för tredje kvartalet (+7 

procent) kan bäst sammanfattas ”betydligt bättre än befarat”. Den 

nedtryckta värderingen i kombination med att Svedbergs troligen har 

ett par till relativt stabila kvartal framför sig kan göra aktien till en 

vinnare i det korta perspektivet, men osäkerheten är stor kring exakt 

när de dystra makrosignalerna börjar ge större avtryck i Svedbergs 

räkenskaper. 

För långsiktiga investerare är situationen i våra ögon betydligt enk-

lare. Nuvarande värderingen innebär implicit att förväntningarna är 

rekordlåga på en koncern som gått från klarhet till klarhet de senaste 

åren. Kursutvecklingen under det kommande året kommer säkert 

präglas av hög volatilitet, men framåt 2024 – om inte tidigare – är 

chanserna goda att Svedbergs-aktien handlas väsentligt över nu-

varande nivåer. 
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Tidigare analyser 
Q2-uppdatering 2022 – 25 april (kurs 37,50 kr) 

Riktkurs 52 kr 

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

svedbergs-hogintressant-lage-efter-overdrivet-kursfall  

Q1-uppdatering 2022 – 25 april (kurs 50,90 kr) 

Riktkurs 70 kr 

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

svedbergs-imponerande-tillvaxt-och-marginalmalet-uppnatt  

Kommentar – 18 mars 2022 (kurs 51 kr) 

Riktkurs 70 kr 

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

svedbergs-budpliktsbud-med-sma-utsikter-att-ga-igenom  

Notera att äldre kurser/riktkurser ej är justerade för nyemissionen. 

Q4-uppdatering 2021 - 10 februari 2022 (kurs 69 kr) 

Riktkurs 84 kr 

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

svedbergs-kursvinnaren-har-mer-att-ge-efter-stora-forvarvet  

Kommentar - 2 december 2021 (kurs 57,60 kr) 

Riktkurs 78 kr (uppnådd 27 december 2021) 

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

svedbergs-investerarna-lar-belona-brittiskt-jatteforvarv 

Q3-uppdatering 2021 - 29 oktober 2021 (kurs 59,80 kr) 

Riktkurs 66 kr (uppnådd 2 december 2021) 

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

svedbergs-levererar-pa-alla-fronter-upplagt-nya-forvarv  

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  

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  

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  

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  
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Risker 

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

sättningen har varit nära noll och bolaget har inte genomfört några 

förvärv. Huvudägarbytet, strategiförändringen och de senaste årens 

förvärv av Macro Design 2016, danska Cassøe 2020 och framför allt 

brittiska Roper Rhodes 2021 har förändrat koncernens riskprofil i 

grunden. Koncernen har nu en hygglig nettoskuldsättning vilket gör 

den mer känslig för vikande efterfrågan och/eller om något förvärv 

inte utvecklas enligt plan. Mot det ska ställas att verksamheten blivit 

mer geografiskt diversifierad – Svedbergs är inte längre så beroende 

av den svenska marknaden som varit fallet historiskt. 

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 
Efter förvärvet av Roper Rhodes genereras halva Svedbergs omsät-

tning i Storbritannien, vilket gör att omsättning och lönsamhet kom-

mer att påverkas av svängningar i växelkursen för det brittiska pundet 

gentemot den svenska kronan. 

Vidare köper koncernen in råvaror och vissa produkter i framför allt 

amerikanska dollar och euro. Om den svenska kronan försvagas mot 

dessa valutor ökar Svedbergs kostnader och det är inte säkert att bola-

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

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

priserna på dessa stiger riskerar Svedbergs lönsamhet att tyngas. 
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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 
 


