
  

Analysguiden 
10 februari 2021 

 

1
 

UPPDRAGSANALYS 

Tillväxtbolag till p/e 10 
– mer potential i aktien 
Solid avslutning på 2020 trots bruttomarginalpress 
Svedbergs avslutade 2020 starkt. Under fjärde kvartalet ökade 

omsättningen med 15 procent till 185 miljoner kronor (161). Justerat 

för förvärvet av danska Cassøe som konsoliderades 1 december var 

den organiska tillväxten hela 11 procent. Lönsamheten fortsatte 

samtidigt att stärkas och ebita-marginalen nådde 11,0 procent under 

kvartalet (10,0). Marginallyftet ska ses i ljuset av att bruttomargi-

nalen pressades till 40,8 procent (43,2). Vår bild är att den försvagade 

bruttomarginalen sannolikt är tillfällig, dels då huvudförklaringarna 

är valuta (svagare norsk krona) och covid-19-pandemin (kraftigt 

ökade fraktkostnader p.g.a. flaskhalsar), dels då bolaget justerat 

priserna för att parera detta framåt. 

Ledningen levererar på förvärvsstrategin 
I början av december i fjol aviserade Svedbergs förvärvet av danska 

Cassøe, en badrumsleverantör som omsätter ~83 miljoner kronor 

med ett nettoresultat på ~14 miljoner kronor. Maximalt betalar Sved-

bergs 97 miljoner, vilket ger p/e 7 eller ev/ebit 5 – en riktigt bra 

prislapp på ett välskött, snabbväxande och höglönsamt familje-

företag. Förvärvet lyfter Svedbergs omsättning med cirka 13 procent 

och nettoresultatet med cirka 28 procent. Dessutom stärker förvärvet 

koncernens position i Danmark samtidigt som det ökar trovärdig-

heten i Svedbergs offensiva tillväxtmål på 10 procent per år. 

Höjer prognoserna rejält – ny riktkurs 48 kronor (36) 
Förvärvet av Cassøe föranleder betydande uppjusteringar i våra 

prognoser för 2021 och 2022. Det danska bolagets högre lönsamhet 

gör att Svedbergs redan i år lär ta ett stort steg närmare marginal-

målet på 15 procents ebita-marginal. Utöver det borde lönsamheten 

få stöd av en återhämtning för bruttomarginalen, en stark bostads-

marknad i Sverige som talar för en bra projektmarknad framåt, samt 

flera av Svedbergs interna initiativ – däribland de många produkt-

lanseringarna i år samt arbetet med att reducera antalet komponenter 

i produkterna. Givet den starka utvecklingen och att ledningen leve-

rerat på förvärvsstrategin ser vi en uppvärdering till åtminstone 

ev/ebita 12 som rimlig. Det ger en riktkurs på 48 kronor (36) och en 

uppsida i aktien på cirka 30 procent. 

  

Svedbergs 
Rapportkommentar 

Datum 10 februari 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 36,60 kr 
Antal aktier, milj. 21,2 
Börsvärde, mkr 776 
Nettoskuld, mkr* 221 
Företagsvärde (EV), mkr 997 
Webbplats www.svedbergs.se 
*Inkl. tilläggsköpesk.   

 
Källa: Refinitiv  

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Svedbergs OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 609 649 755 793

Bruttoresultat 258 274 321 341

Ebita 58 78 102 111

Rörelseres. (ebit) 56 66 98 107

Nettoresultat 42 48 74 82

Vinst per aktie 1,97 kr 2,28 kr 3,50 kr 3,88 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 1,25 kr 1,75 kr 2,00 kr

Omsättningstillväxt -2,1% 6,6% 16,3% 5,0%

Bruttomarginal 42,4% 42,2% 42,5% 43,0%

Ebita-marg. 9,5% 12,0% 13,5% 14,0%

Nettoskuld/ebitda 2,4 1,8 1,3 0,8

P/e-tal 18,6 16,1 10,4 9,4

EV/ebita 17,2 12,8 9,8 9,0

EV/omsättning 1,64 1,54 1,32 1,26

Utdelningsandel 0,0% 54,8% 50,0% 51,6%

Direktavkastning 0,0% 3,4% 4,8% 5,5%
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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 +16 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 bara cirka 2 procent-

enheter (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 1992–2022p, 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%. 

Stort marginallyft för Macro Design 
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 

Imponerande utveckling under 2020 
Svedbergs kan lägga ett riktigt starkt 2020 till handlingarna. Omsät-

tningen ökade med 7 procent till 649 miljoner kronor (609) och ebita- 

resultatet stärktes med hela 35 procent till 78 miljoner (58), 

motsvarande en ebita-marginal på 12,0 procent (9,5). 

Geografiskt var det stora skillnader i utvecklingen under det pan-

demipåverkade året, där omsättningen i Sverige ökade med 6 procent 

och i Finland med goda 15 procent, medan försäljningen i Norge 

backade med 4 procent. Lönsamheten stärktes inom både Svedbergs 

och Macro Design, men det var utvecklingen inom det sistnämnda 

affärsområdet som imponerade mest. Under året förbättrades Macro 

Designs ebita-marginal med flera procentenheter till 9,9 procent 

(6,2). En viktig del i affärsområdets fina utveckling under 2020 var en 

framgångsrik lansering av badrumsmöbler. 

Årets kröntes med förvärvet av danska Cassøe i början av december. 

Bolaget omsatte 83 miljoner svenska kronor i fjol med ett netto-

resultat på 14 miljoner. Det ger en nettomarginal på höga 17 procent 

och vi uppskattar rörelsemarginalen till omkring 22 procent. 

För detta höglönsamma familjeföretag betalar Svedbergs maximalt 

97 miljoner, vilket ger en förvärvsmultipel på låga p/e 7 eller ev/ebit 

på drygt 5. Efter att den tidigare ledningen förvärvade Macro Design 

för ev/ebit ~13 under 2016 är det glädjande att Svedbergs nuvarande 

ledning förvärvar till väsentligt mer attraktiva multiplar. Den lägre 

prislappen på Cassøe ska samtidigt ses i ljuset av att det är ett mindre 

bolag med ett större beroende av ett fåtal nyckelpersoner. 

Överdrivet kursfall efter bokslutet 
Sedan bokslutet presenterades har Svedbergsaktien backat med drygt 

10 procent – en kursreaktion vi tycker är svårmotiverad. Möjligen ska 

rekylen ses i ljuset av att Svedbergs-aktien utvecklats väldigt starkt 

inför rapporten – upp över 60 procent på drygt tre månader. Sen hade 

förväntningarna kanske skruvats upp väl högt efter Svedbergs ebita-

tillväxt på 104 procent under tredje kvartalet. 

Det stora frågetecknet i rapporten var att bruttomarginalen under 

fjärde kvartalet försvagades till 40,8 procent (43,2). Enligt ledningen 

förklaras det till stor del av den försvagade norska kronan samt 

kraftigt ökade fraktkostnader från Asien, p.g.a. flaskhalsar relaterade 

till covid-19-pandemin. I våra ögon är detta tillfälliga effekter som 

Svedbergs dessutom gör sitt bästa för att parera med prishöjningar 

från årsskiftet. Noterbart är att ebita-tillväxten under fjärde kvartalet 

hade varit 54 procent vid oförändrad bruttomarginal, att jämföra med 

redovisade 27 procent. 
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Räknar ej med nytt förvärv i år – men kapacitet finns 
Svedbergs lämnar 2020 med en nettoskuld/ebitda på 1,8, 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 1,3, vilket i våra ögon ger ett förvärvsutrymme på 

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

med nytryckta aktier). 

Uppjusterade vinstprognoser för 2021 och 2022 
I våra uppdaterade prognoser har vi adderat Cassøe-förvärvet sam-

tidigt som vi fortsätter att konservativt räkna med 5 procents tillväxt 

per år de närmaste två åren, samt att lönsamheten fortsätter att 

stärkas. Värderingsmultiplarna faller då till väldigt låga nivåer vid p/e 

9–10 respektive ev/ebita 9–10 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. Under 2021 vill vi särskilt lyfta fram: 

* Året bjuder på ovanligt många nya produktlanseringar. Så här stora 

lanseringar görs ungefär vart 4–5 år och ger förutsättningar till stärkt 

organisk tillväxt samt förbättrade marginaler. 

* Svedbergs driver sedan 1,5 år tillbaka ett projekt för att minska 

antalet komponenter i bolagets produkter. I de nya produkter som 

lanseras i år är det omkring 30 procent färre unika komponenter. 

Genom en smartare produktutveckling minskar komplexiteten, vilket 

ökar effektiviteten och i förlängningen lönsamheten. Över tid är detta 

en viktig del i bolagets mål att nå 15 procents ebita-marginal. 

Höjer riktkurs till 48 kronor – 31 procents uppsida 
Risk/reward i Svedbergsaktien framstår fortsatt som väldigt attraktiv 

på dessa nivåer. Vår tidigare riktkurs på 36 kronor nådde aktien i 

mitten av januari, bara knappt två månader efter vår initierings-

analys. Aktien handlas nu kring 36 kronor, men då skall beaktas att 

vår tidigare riktkurs sattes innan Cassøe-förvärvet. Ny riktkurs blir 48 

kronor, motsvarande ev/ebita 12 respektive p/e 13,6 på våra prog-

noser för 2021. 

Tidigare analyser 
Initieringsanalys – 25 november 2020 

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

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

Utrymme finns för nya förvärv 
Nettoskuld/ebitda, 2014–2022p 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser i orange) 
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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 

anledning försämras radikalt kommer det påverka Svedbergs i väldigt 

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

geografiskt 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

p



Svedbergs  

 

Analysguiden 
10 februari 2021 

 

 

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 
 


