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HUSQVARNA GROUPS 

INTRODUKTION 
Husqvarna Group är en svenskt multinationell tillverkare av 
utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar 
och trimmers. Koncernen är också aktiv inom bevattningsprodukter, 
kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. 
Bolaget startade 1689, och mellan 1978 och 2006 var bolaget ägt av 
Electrolux med 2006 så avknoppades bolaget och blev börsnoterat. Under 
den senaste tiden har fokus legat på att förstärka marknadspositioner och 
teknikledarskap.  

HUSQVARNAS AFFÄRSOMRÅDEN 
Husqvarna group består av tre divisioner med marknadsledande 
varumärken som fokuserar på premiumprodukter och tjänster. Dessa 
divisioner är Husqvarna, Gardena och Construction.  
 
Husqvarna  
Divisionen Husqvarna erbjuder produkter för skogs och trädvård, 
kommersiell park-och trädgårdsskötsel samt för konsumentmarknadens 
premiumsegment. Exempel på några produkter är robotgräsklippare där 
Husqvarna är en global marknadsledare. De har även starka positioner vad 
det gäller handhållna produkter så som motorsågar, lövblåsare och trimrar. 
Det är även stort fokus att bli mer miljömedveten med mål som att 
Husqvarna ska ha 90% av sin elanvändning komma från förnybara källor. 
När det gäller tillväxt för divisionen så ser dom stora möjligheter med 
robotapplikationer och batterilösningar, de har även lämnat segment med 
låga marginaler vilket bidrar till en omvandling i divisionen. 
 
Gardena 
Gardena är det marknadsledande varumärket inom bevattning och lösningar 
för den smarta trädgården, men även ett av de ledande varumärkena i Europa 
inom trädgårdsredskap och trädgårdsgödningar. De stora produkterna är 
system som original gardena system för bevattningsprodukter och Gardena 
combi systemet som är för handverktyg så som sekatörer. Det finns även ett 
stort fokus på att skapa ”den smarta trädgården” detta görs genom 
automation exempel kan är bevattning efter väder och schemalagd 
gräsklippning då trädgården inte används. De finns även här 
tillväxtmöjligheter och detta möjliggörs genom forskning och utveckling av 
traditionella produktkategorier, men även utveckla nya produktkategorier så 
som gardena smart system. 
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Nyckeltal ”väntar tills rapporten släps imorgon” 
Omsättning: 47 059 MSEK Vinst: 4 437 MSEK 
Soliditet: 42,5 %  Vinst-marginal: 9,4 % 
P/E: 18,57  P/S: 1,33 
EV/EBIT: 12,92  EV/SALES: 1,58 
PEG: 0,24   
Direktavkastning: 0,29% 
Största ägare                       kapital %    röster % 
Investor AB  16,8 33,2 

Lundberg AB  7,6 25,2 
Swedbank Robur Fonder 4,2 1,5 
BlackRock.                   2,6 1,0 
Handelsbanken Fouds  2,5 0,9 



 

 

 

 
Construction 
Divisionen construction världsledande inom 
maskiner och diamantvärtyg för lätt byggnads och 
stenindustrier. De har varumärken så som Pullman 
Ermanator som är specialister på damm och 
slamhantering ett annat är diamant boart, som är 
verksamma inom diamantvärtyg för stenindustrin. 
divisionen får en stor del av sina intäkter från 
förbrukningsvaror och eftermarknad tjänster, vilket 
har lätt till att de endast är verksamma på deras 
utvecklade marknader Europa och Nordamerika. När 
de gäller tillväxt så sker detta till en stor del genom 
förvärv så som Wacker Neusons för att komma in i 
nya marknader. De förvärv som gör kompletterar 
divisionens produkterbjudanden så de blir mer 
konkurrenskraftiga. 

ANALYS 
Branschen 
Digitaliseringen och accelererad teknikutveckling är 
trender som påverkar alla företag i alla branscher, 
digitaliseringen har öppnat upp för nya lösningarna 
och affärsmodeller. Detta kräver att koncernen 
snabbt kan anpassa sig till konsumenternas skiftande 
förväntningar. Detta kan vara exempelvis AI, 
Internet of things och självkörande teknik. 
Husqvarna Group är verksamma inom marknader 
som värderas till 245 Mdkr med en förväntat tillväxt 
på 2–3%.  
 
Möjligheter 
Med en stark strategisk bas och utökade 
inventeringar i teknikledarskap så är Husqvarna 
group väl positionerat för att kunna tillgodose 
förändrade kundbehov och kunna leverera värde till 
dess intressenter. Några av de mål som är uppsatta är 
tillväxten ska ske 2 procentenheter över 
marknadstillväxten, lönsamheten EBIT-marginal ska 
ligga över 10% och kapitaleffektiviteten ska ha en 
nettoomsättning över 25%. En annan stor möjlighet 
som nyligen lanserats CEORA en revolutionerande 
robotgräsklippare för kommersiella ytor upp till 
50 000 m2 på grund utav sin satellitbaserade 
navigation använder sig den utav virtuella gränser. 
Husqvarna group har även 1 000 000 uppkopplade 
användare till deras onlinetjänster och detta kommer 
att bli en alltmer viktig del då vi blir alltmer 
uppkopplade. 

 

 

 



 

 

 

 
Risker 
Som för alla bolag i denna turbulenta tid så finns mycket risker som är svåra 
att förutspå. Covid 19 har påverkar på leveranser, komponentförsörjning och 
frakt. Kopplat till detta så har råvarupriser och logistik fått ett ökat pris vilket 
har försämrat resultatet.  

VD & STYRELSE 
Henric Andersson tillträde som VD 2 april 2020 trots detta har han en lång 
erfarenhet av koncernen då han varit en del av den i 22 år och dessa år har 
spenderats på många olika av dess avdelningar, som att han har suttit i 
ledningen sedan 2012. Innan hans tillträde var han divisionschef för 
construction divisionen. Han är utbildad till Civilingenjör i Industriell 
ekonomi vid Linköpings universitet  
 

Styrelsen består utav 12 personer varav 4 är kvinnliga ledamöter, Styrelsen 
leds av en av Sveriges största företagsledare Tom Johnstone han har blivit 
tilldelad nordstjärneorden för sina insatser för Sverige han har även tilldelats 
Commander of the Order of the British Empire av engelska drottningen. 
Några av hans andra uppdrag är Wärtsilä Corporation och i British-Swedish 
Chamber of Commerce, styrelseledamot i Investor och i Volvo Cars. Resten 
av styrelsen är även av samma kaliber som Johnstone, som Katarina 
Martinson ” Lundberg” och Ingrid Bonde. 

SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis så är Husqvarna group en aktie med mycket potential. 
Dom har en stor focus på utveckling och expansion, detta i samband med 
deras 333 åriga så är de ett bolag som är stabilt och här för att stanna. Deras 
aktie i nuläget är skulle jag säga ligger i ett köpläge då den gått ner i år, men 
såklart kan man även vänta för att tydligare kunna se vart börsen är på väg i 
denna turbulenta tid. 
 

  

- Eric Edvardsson             2022-02-06  
 
 
Eric Edvardsson 
 

 

 
VD, Henric 
Andersson 

 

 
Styrelseordförande, Tom 

Johnstone 
 

 
Styrelseledamot, Katarina 

Martinson 
 

 
Styrelseledamot, Ingrid 

Bonde 

Disclaimer 
De köp- och säljmotiveringar som Luleå 
Capital Management publicerar är 
varken investeringsråd eller 
rekommendationer. Före ni genomför 
ett köp respektive sälj bör ni alltid 
genomföra en egen analys och därmed 
inte handla enbart baserat på vad Luleå 
Capital Management presenterar. 
Handel med finansiella instrument är 
förknippade med ekonomisk risk och 
Luleå Capital Management friskriver 
sig helt från ansvar för det resultat som 
kan bli följden.  
 


