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Gullberg & Jansson redovisade minskad omsättning och 

vinst i kvartalet. Kvartalet i siffror: 

• Nettoomsättningen uppgick till 67,2 MSEK (76,6) 

• Bruttoresultatet uppgick till 19,7 MSEK (24,1) 

• EBITDA uppgick till 2,8 MSEK (11,9) 

• EBIT uppgick till -2,1 MSEK (11,1) 

• Resultatet uppgick till -7,4 MSEK (7,8) 

• Resultat per aktie -0,85 SEK (0,89)  

 

Bolaget rapporterade minskad omsättning, EBIT och vinst 

för det fjärde kvartalet, men kom trots detta in högre än 

våra estimat för helåret 2022. 

Nettoomsättningen minskade med 12,3 % till 67,2 MSEK 

(76,6) för kvartalet, och ökade med 3,5 % till 381,9 MSEK 

(369) för helåret. EBIT minskade till -2,1 MSEK (11,1) i 

kvartalet och till 49,8 MSEK (69,4) för helåret 2022. 

Resultatet minskade till -7,4 MSEK (7,8) i kvartalet och till 

28,5 MSEK (50,7) för helåret 2022. Vinstmarginalen var 

negativ under kvartalet, och landade på 7,5 % (13,7) för 

helåret 2022.  

Kvartalet var svagare sekventiellt, främst på grund av 

minskad försäljning inom affärsområdet Hem & Utemiljö. 

Detta beror på att slutkonsumenten påverkats negativt 

av inflationen, och därför valt att dra ner på inköp av 

sällanköpsvaror. 

Bolaget hade ett rekordkvartal inom affärsområdet 

Professionell Grönyta, som nu utgör en större andel av 

bolagets totala omsättning, vilket är i linje med bolagets 

strategi att gå mot mer konjunkturokänsliga intäkter. 

Vi väljer att höja våra estimat något framöver och 
behåller vår positiva inställning till bolaget på lång sikt. 
 
 
 

 

 

 

Lista  Spotlight 

Ticker GJAB 

VD Peter Bäck 

Aktiekurs (SEK) 35,65 

Börsvärde (MSEK) 307,9 

Antal ägare 4 126 

Insiderägande 37,9 % 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jakob Fritz   

jakob.fritz@kalqyl.se 
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Värdering 

Aktien är enligt vår bedömning 

lågt värderad, och handlas till 

P/E 10,9 och EV/EBIT 5,5 på 

rullande 12 månader vilket är 

under det historiska snittet på 

tre, fem och sju års sikt. 

 

Finansiell historik 

Gullberg & Jansson har en 

historik av hög omsättnings- 

och vinsttillväxt, och har slått 

sina historiska finansiella mål 

med hög marginal. Vidare 

delar bolaget ut pengar till 

aktieägarna och 

direktavkastningen ligger på 

2,2 %. 

 

Diversifiering 

Bolagets strategi att bredda 

verksamheten för att bli 

mindre konjunkturkänsligt går 

enligt plan, och affärsområdet 

Professionell Grönyta växte 

mer än vi hade räknat med. 

- VD Peter Bäck 

“Den totala efterfrågan för 

sällanköpsvaror inom Hem och 

Utemiljö kommer förmodligen vara 

mer återhållsam. Däremot påverkas 

inte vårt affärsområde Professionell 

Grönyta nämnvärt av konjunkturen.” 

Investeringscase 

• Låg värdering 

• Högt insiderägande  

• God finansiell historik 

• Utdelning med en direktavkastning på 2,2 % 

• Går mot högre andel konjunkturokänsliga intäkter 

• Tillväxt inom nya produktsegment 

• Ökad andel intäkter från Professionell Grönyta 

 



 
 

Sida | 3  

Gullberg & Jansson redovisade en minskad omsättning, EBIT och vinst jämfört med Q4’21, och 

bolaget gick upp emot tuffa jämförelsetal med ett 2021 som var dopat av Covid-19, och då främst 

poolsegmentet. Trots detta lyckades bolaget leverera en liten omsättningsökning 2022, och slog våra 

förväntningar för omsättning, EBIT och vinst för helåret. 

(MSEK) 2022 2022E Diff 
Nettoomsättning 381,9 363,0 +18,9  
EBIT 49,8 41,6 +8,2  
Vinst 28,5 27,2 +1,3  

 

Nettoomsättningen minskade med 12,3 % till 67,2 MSEK (76,6) för kvartalet, och ökade med 3,5 % till 

381,9 MSEK (369) för helåret. EBIT minskade till -2,1 MSEK (11,1) i kvartalet och till 49,8 MSEK (69,4) 

för helåret 2022. Resultatet minskade till -7,4 MSEK (7,8) i kvartalet och till 28,5 MSEK (50,7) för 

helåret 2022. Vinstmarginalen var negativ under kvartalet, och landade på 7,5 % (13,7) för helåret 

2022.  

 

 

Omsättningen från segmentet Hem & Utemiljö minskade med 50,9% i kvartalet och 15,6% för 

helåret. Detta är främst kopplad till att konsumenten är pressad av kostnadsökningar på bred front, 

och därför väljer att skära ner på sällanköpsvaror1. 

Affärsområdet Professionell Grönyta växte med 56,0 % i kvartalet och 105,8 % för helåret, och utgör 

nu 31,5 % av bolagets totala omsättning för helåret 2022. För helåret 2021 låg den siffran på 15,9 %, 

och i Q1-Q3’22 var den 24,5 %. I siffrorna för helåret 2021 ingår Nomacos verksamhet från 
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förvärvstiflället 2021-05-08, vilket gör att tillväxten blir artificiellt hög mellan 2021 – 2022. Justerar vi 

för detta och inkluderar Nomacos siffror för helåret 2021 landar tillväxten på drygt 40 %. 

 

  

Tillväxten för Professionell Grönyta var betydligt högre än vi räknat med, vilket är i linje med bolagets 

mål om att diversifiera intäktsbasen för att bli mer konjunkturokänsligt. Enligt VD är Q4 är ett särskilt 

starkt kvartal för Professionell Grönyta, då många kommuner har utrymme kvar i budgeten och väljer 

att ”passa på” att köpa in nya maskiner för att använda hela budgeten. Vi ser positivt på 

utvecklingen, och tror segmentet kommer utgöra en ännu större del av den totala omsättningen 

kommande år. 

Sammantaget blev effekten positiv, och bolagets totala 

omsättning ökade med drygt 3,5 % mellan 2021 och 2022. 

Försäljningen mellan olika geografiska marknader har 

förändrats något och Sverige står nu för 74,8 % (82,1) av 

den totala försäljningen. Därefter kommer Danmark med 

13,9 % (9,2), följt av Norge med 10,9 % (8,2) och övriga 

EU-länder med 0,4% (0,5). 

Både resultat och EBIT är negativa för kvartalet, samtidigt 

som man levererade en svagt positiv EBITDA. Anledningen 

till den svagare lönsamheten är att både övriga kostnader 

och personalkostnader ökat i förhållande till omsättningen 

jämfört med föregående kvartal. Detta kan huvudsakligen 

tillskrivas de pågående investeringarna i produktutveckling, samt uppbyggnaden av bolagets 

serviceorganisation samt satsningar på att förstärka försäljningsorganisationerna. Vi bedömer att 

effekten kommer börja avta i takt med att den nya organisationen kommer på plats, och att bolaget 

kommer kunna återgå till lönsamhet inom några kvartal. 

I tillägg belastas resultatet av två engångsposter. Den ena är en nedskrivning av goodwill med 3,2 

MSEK, hänförbart till affärsområdet Professionell Grönyta. Den andra är en finansiell post på -7,5 
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MSEK kopplat till förändring av tilläggsköpeskilling och optionsskuld gällande förvärvet av Nomaco. 

Justerat för dessa engångsposter ser det betydligt bättre ut för bolaget i kvartalet, och man hade 

levererat ett positivt resultat. 

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,80 SEK (1,5) per aktie för verksamhetsåret 2022, Vi anser att 

utdelningssänkningen är motiverad med tanke på att 2022 var svagare än 2021. 

Som vi nämnde i den nyligen publicerade initiala analysen tror vi att 2023 kan bli ett mellanår för 

bolaget. Konsumenten är pressad från flera håll, med högre priser på allt från mat till räntor vilket 

gör att de spenderar mindre på sällanköpsvaror. Detta gör att vi bedömer att tillväxttakten för 

affärsområden Hem & Utemiljö och poolsegmentet kommer vara negativ under 2023, vilket Q4 

rapporten visar tecken på.  

I vår intervju med VD Peter Bäck uppger han att nedgången på marknaden främst märks för 

ovanmarkpooler, som generellt är billigare. Nedgången är dock inte lika stor för nedgrävda pooler, 

som tenderar att vara betydligt dyrare. Detta kan vara en indikation om att det finns en ”lyxeffekt” 

även på poolmarknaden, där de som har det gott ställt fortsätter handla pooltillbehör trots bistra 

ekonomiska tider, samtidigt som hushåll som har det sämre ställt påverkas mer negativt.  

Vidare uppger VD Peter Bäck i vår intervju att man sett synergieffekter inom Hem & Utemiljö. Folk 

som skall bygga en swimmingpool önskar ofta att uppgradera andra delar av trädgården, till exempel 

bygga ett utomhuskök eller ett växthus. Detta skapar en möjlighet till merförsäljning, där Gullberg & 

Jansson genom sin nya bredare produktportfölj kan erbjuda kunderna detta. I tillägg har bolaget 

börjat sälja swimmingpooler i glaskompositfiber, och har därmed ett komplett erbjudande inom 

swimmingpool vilket vi gillar. Vi hoppas dock att produktsegmenten energioptimering och service & 

installation kan börja ta fart under 2023, och parera nedgången i de övriga produktsegmenten inom 

Hem & Trädgård något. 

När det kommer till Professionell Grönyta är vi betydligt mer positiva inför 2023. Den kraftiga 

tillväxten slog våra förväntningar, och vi väljer att skruva upp våra estimat för tillväxten inom 

affärsområdet. Vi tror Professionell Grönyta kommer klara sig betydligt bättre framöver då det inte 

är särskilt konjunkturkänsligt, eftersom kunderna är kommuner, organisationer och företag. Man 

rider även på en hållbarhetstrend, där bensin och dieselmaskiner skall bytas ut mot batteridrivna 

produkter3. Förhoppningsvis kan detta väga upp för intäktstappet inom poolsegmentet. Vi gillar att 

bolaget levererar på sin långsiktiga strategi om att bli mindre konjunkturkänsligt, och vi ser hur en ny 

verksamhet och organisation växer fram. 

I vår intervju med VD Peter Bäck uppger han att man i nuläget inte planerar att addera några nya 

produktsegment. Om förvärv sker kommer det vara för att förstärka befintliga affärsområden och 

produktsegment. Detta är inte något vi räknar med framöver, utan ser som en option. 

Vi vidhåller vår långsiktiga positiva vy för bolaget, och när inflationen avtar och konjunkturläget 

förbättras är vår bedömning att Hem & Trädgård kan börja växa igen. 
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Gullberg & Jansson hade vid utgången av Q4’22 en kassa på 49,0 MSEK, leasingskulder på 10,5 MSEK, 

och inga övriga räntebärande skulder vilket ger en nettokassa på 38,5 MSEK1.  

Kassaflödet under kvartalet var negativt, och kassan minskade från 97,3 till 49,0 MSEK från 

föregående kvartal. Detta berodde på flera faktorer, däribland ökningar i lagernivåer inför den 

kommande säsongen samt investeringar i nya produkter och varumärken. Dessutom har bolaget 

investerat i personal, lokaler och förvärvat företagen Ecta AB och Optiheat AB1. På 

konferenssamtalet uppgav VD Peter Bäck att majoriteten av investeringarna är gjorda, och att 

effekten bör avta framöver3. Vår utgångspunkt är därför att kassaflödet kommer förbättras succesivt 

under 2023, och att ingen extern finansiering kommer krävas. Med det sagt ser vi dock en ökad risk 

kopplad till balansräkningen. 

Nettoomsättning 382 MSEK P/S  0,82 

EBIT 49,8 MSEK EV/EBIT 5,5 

Vinst 28,8 MSEK P/E 10,9 

FCF -33,4 MSEK P/FCF neg 

Utdelning 0,8 SEK Direktavkastning 2,2% 

 

  P/S EV/EBIT P/E P/FCF 

Snitt 3 år 1,7 8,7 13,7 11,8 

Snitt 5 år 1,2 10,9 14,3 7,3 

Snitt 7 år 1,1 neg 19,8 5,6 

 

Antal aktier 8 734 501  
Aktiekurs 35,8 SEK 

Börsvärde 312,7 MSEK 

Nettokassa -38,5 MSEK 

Enterprise value 274,2 MSEK 
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(MSEK) 2022 2023E 2024E 2025E 

Nettoomsättning 381,9 382,0 431,0 483,0 

% y-o-y 3,5% 0,0% 12,8% 12,1% 
P/S 0,8 0,8 0,7 0,6 

     
Bruttoresultat 114,0 117,0 134,0 150,0 
Bruttomarginal 29,9% 30,6% 31,1% 31,1% 
% y-o-y -5,8% 2,6% 14,5% 11,9% 

     
Rörelsekostnader 332,1 332,5 373,0 415,5 
% y-o-y 10,8% 0,1% 12,2% 11,4% 

     
EBIT 49,8 49,5 58,0 67,5 
EBIT-marginal 13,0% 13,0% 13,5% 14,0% 
% y-o-y -28,2% -0,6% 17,2% 16,4% 
EV/EBIT 6,3 6,3 5,4 4,6 

     
Vinst 28,8 30,5 39,0 48,5 
Vinstmarginal 7,5% 8,0% 9,0% 10,0% 
% y-o-y -43,2% 5,9% 27,9% 24,4% 
P/E 10,9 10,3 8,0 6,4 

 

För att värdera Gullberg & Jansson estimerar vi bolagets resultaträkning fram till 2025, och 

applicerar sedan en vinstmultipel vi anser vara rimlig. Eftersom Q4’22 var något bättre än vi hade 

räknat med har vi valt att skruva upp estimaten något framöver. 

I detta fall har vi valt att värdera bolaget till 11 gånger vinsten, vilket är lägre än snittvärderingen de 

senaste tre, fem och sju åren.  

  Multipel Vinst 2025E Börsvärde (MSEK) Aktiekurs (kr) 

2025E 11 48,5 533,5 61,08 

Säkerhetsmarginal (30%) 11 33,95 373,45 42,76 

 

Nedan kan vi se potentiell avkastning för 2025E om bolaget utvecklas i linje med våra estimat och vi 

applicerar en säkerhetsmarginal på 30%.  

  Huvudscenario Säkerhetsmarginal (30%) 

  Faktor Procent CAGR Faktor Procent CAGR 

2025E 1,71 70,6% 19,5% 1,19 19,4% 6,1% 

 

Nedan följer en känslighetsanalys där det går att följa vad som händer med den potentiella 

avkastningen beroende på vilken vinsmultipel som appliceras.  
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Huvudscenario 2025E Säkerhetsmarginal (30%) 

Vinstx 
Börsvärde 

(MSEK) 
Aktiekurs 

(kr) 
Förändring 

% 
Börsvärde 

(MSEK) 
Aktiekurs 

(kr) 
Förändring 

% 

9 436,5 50,0 39,6% 305,6 35,0 -2,3% 
10 485,0 55,5 55,1% 339,5 38,9 8,6% 
11 533,5 61,1 70,6% 373,5 42,8 19,4% 
12 582,0 66,6 86,1% 407,4 46,6 30,3% 
13 630,5 72,2 101,6% 441,4 50,5 41,1% 
14 679,0 77,7 117,1% 475,3 54,4 52,0% 

 

Det råder stor osäkerhet i estimaten, främst kopplat till affärsområdet Hem & Utemiljö då de 

intäkterna är mer konjunkturkänsliga. I tabellen nedan har vi försökt bryta ner estimaten: 

2023E (MSEK)       
Segment Summa % av omsättning Omsättningstillväxt 

Pool 180,0 47,1% -25,9% 
Hem & Trädgård 5,0 1,3% 28,2% 
Matlagning utomhus 12,0 3,1% 140,0% 
Energioptimering 25,0 6,5% 400,0% 
Service & Installation 20,0 5,2% 300,0% 
Summa Hem & Utemiljö 242,0 63,4% -7,6% 
El-fordon 80,0 20,9% 0,0% 
Grönytemaskiner 60,0 15,7% 50,0% 
Summa Professionell Grönyta 140,0 36,6% 16,7% 

Totalt 382,0 100,0% 0,0% 

    
2024E (MSEK)       
Segment Summa % av omsättning Omsättningstillväxt 

Pool 180,0 41,8% 0,0% 
Hem & Trädgård 7,0 1,6% 40,0% 
Matlagning utomhus 14,0 3,2% 16,7% 
Energioptimering 35,0 8,1% 40,0% 
Service & Installation 35,0 8,1% 75,0% 
Summa Hem & Utemiljö 271,0 62,9% 12,0% 
El-fordon 100,0 23,2% 25,0% 
Grönytemaskiner 60,0 13,9% 0,0% 
Summa Professionell Grönyta 160,0 37,1% 14,3% 

Totalt 431,0 100,0% 12,8% 

    
2025E (MSEK)       
Segment Summa % av omsättning Omsättningstillväxt 

Pool 190,0 39,3% 5,6% 
Hem & Trädgård 12,0 2,5% 71,4% 
Matlagning utomhus 16,0 3,3% 14,3% 
Energioptimering 45,0 9,3% 28,6% 
Service & Installation 40,0 8,3% 14,3% 
Summa Hem & Utemiljö 303,0 62,7% 11,8% 
El-fordon 110,0 22,8% 10,0% 
Grönytemaskiner 70,0 14,5% 16,7% 
Summa Professionell Grönyta 180,0 37,3% 12,5% 

Totalt 483,0 100,0% 12,1% 
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1. Gullberg & Jansson: Bokslutskommuniké januari-december 2022 

2. Presentation i samband med bokslutskommuniké januari-december 2022 

3. SMED: Kartläggning av eldrivna arbetsmaskiner 

 

Kalqyl Analys Norden AB bedriver verksamhet avseende bolag- och aktieanalys där information har 

sammanställts utifrån källor som Kalqyl bedömer är tillförlitliga. Informationens riktighet kan Kalqyl 

dock inte garantera, och inget som skrivs i analysen ska eller bör betraktas som en rekommendation 

till investering av något slag. 

Denna analys är en Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget har ingått avtal med Kalqyl 

avseende analys. Analysen/erna publiceras antingen vid enskilt tillfälle, eller per löpande basis under 

avtalsperioden mot en sedvanlig ersättning. 

Åsikter och slutsatser som återfinns i analysen är enbart avsedd för mottagaren. Kalqyl ska ej hållas 

ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut på grund av information i 

denna analys. 

Alla investeringar i finansiella instrument är förknippat med ekonomisk risk, och historisk avkastning 

ger ingen garanti för framtida avkastning. Kalqyl och samtliga medarbetare i organisationen får ej 

handla värdepapper i kundbolag från och med det tillfälle som ansvarig analytiker initierar arbetet 

med den aktuella analysen, och till dess att analysen varit publicerad i 48h. 

Analytikern Jakob Fritz äger inga aktier i det analyserade bolaget. 

 

 

 

https://www.goj.se/wp-content/uploads/2023/02/Gullberg-Jansson-Q4_final.pdf
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1580110/FULLTEXT01.pdf

