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Aktiekurs: 162.9 sek 

Ungefärligt marknadsvärde: 19.675 miljarder kr 

Vad har du gjort för analys av det här företaget: I min analys av företaget har jag använt mig mycket 

av årsredovisningen 2020. Men jag har även använt mig av delårsrapporten 2021 och 

årsredovisningen 2019 och 2018. Jag har lyssnat på en intervju med VDn Adam Schatz i Swedbank 

aktie-TV. Där får man en tydlig bild av hur VDn ser på bolaget och hans egna ord. 

Vem är VDn för företaget och vad har hen för erfarenhet: VDn för BHG Group är Adam Schatz och 

han har varit VD för företaget sedan 2019. Innan det arbetade Adam Schatz som CFO (ansvarig för 

ekonomiavdelningen) och vice VD för Axiell Group. Utöver detta har Adam erfarenhet från olika 

roller i företaget GambroAB/Baxter international Inc samt att han varit president och 

huvudinvesterare i företaget Teknoseed AB. Adam startade karriären som analytiker på storbanken 

Goldman Sachs. Adam har en MBA från handelshögskolan i Stockholm och en filosofikandidat i 

filosofie från Lunds universitet. (BHG Groups hemsida) 

Beskriv företagets affärsmodell, dvs vilken typ av produkt/tjänster säljer de och till vem och hur 

säljer de:  BHG Group är en onlineaktör för konsumenthandel (störst i Norden). De har även en stark 

position i öst och centraleuropa. Deras grupp innehåller över 100 onlinedestinationer och några 

välkända destinationer är bygghemma eller trademax.  

BHG förser sina kunder med produkter och tjänster som de behöver i hemmet, BHG erbjuder 

produkter/ tjänster inom de två segementen ”gör det själv” och heminredning.   

BHGs Vision “We make living easy” innebär att de försöker förenkla och förbättra sina kunders liv i 

och omkring hemmet. Deras affärsmodell bygger på 4 strategiska hörnpelare som ska hjälpa dem att 

nå deras vision. För att ännu snabbare uppnå de fyra hörnpelarna och visionen så har BHG 

konsekvent gjort förvärv som kompletterar verksamheten.     

• Utveckla det redan breda produktsortimentet. Detta för att möjliggöra för kunden att hitta 

allt den söker inom BHG segment.  

• ständigt kostnadsfokus genom att konsekvent matcha marknadens lägsta priser samt att 

nyttja skalfördelar för att de är störst online. 

• skapa bästa och mest sömlösa digitala köpupplevelse med de snabbaste sajterna på 

marknaden.  Kompletta specifikationer och bilder gör det enkelt att navigera för kunderna.  

• Stöttar deras digitala närvaro med fysisk infrastruktur som består av kundservice, 

visningsbutiker och installationstjänster. (Årsredovisning 2020 

 



Vem är företagets största konkurrenter: I en exklusiv intervju ( ”Aktie-TV” lanserad av Swedbank 20 

november 2020) med Adam Schatz VD för BHG Group så förklarar Schatz hur han ser på 

konkurrenssituationen för BHG på marknaden.  

BHGs största konkurrenter är de traditionella offline aktörerna som även har onlineerbjudanden. 

Exempel på konkurrenter Inom heminrednings segmentet är Ikea och inom ”gör det själv” segmentet 

Bauhaus och Byggmax. (Intervju Adam Schatz 2020) 

Vilken konkurrensfördel har företaget jämfört med sina konkurrenter: Konkurrenterna har börjat 

satsa rejält på sina onlineerbjudanden och har kommit en bit på vägen. Adam Schatz VD för BHG 

menar på att problemet med konkurrenterna är att de fortfarande har sin bas i de fysiska och inte 

har kunnat ställa om helt till en onlinebaserad verksamhet.  Detta gör att det blir svårt för dem att 

vara lika bra på till exempel sortimentutvidging och dynamisk prissättning som BHG. (Intervju Adam 

Schatz 2020) 

Även Amazon är på väg in på den svenska marknaden och Europa och detta kan ses som en stor 

konkurrent till BHG. Schatz konstaterar att Amazon är sena in på den svenska marknaden. När 

Amazon tidigare tagit sig in på marknader i ett senare skede så har de haft svårare att etablera sig på 

dessa marknader än vad de haft på sin hemmamarknad i till exempel USA eller Storbritannien. Schatz 

förklarar också att BHG erbjuder en speciell kategori av produkter som har en komplexitet utifrån ett 

logistikperspektiv. Denna nisch av produkter är ett område som Amazon haft svårt att lyckas med 

även på sina hemmamarknader. Utifrån dessa argument menar Schatz på att lanseringen av Amazon 

inte är ett existentiellt hot för BHG. (Intervju Adam Schatz 2020)   

Vilka är företagets stora aktieägare och vad är din bedömning av kompetensen på företagets 

styrelse: Företagets största aktieägare är investmentbolaget EQT som äger 17.72% av andelen aktier. 

Den andra största ägaren är Swedbank Robur fonder. (BHG Group hemsida)  

BHG Group AB är reglerat av svensk lag genom aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. BHG 

Group följer även Nasdaq Stockholms regler och svensk kod för bolagsstyrning. (BHG Group 

hemsida). Denna kod ska följas av alla bolagen vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad 

marknad i Sverige. Koden är en säkerställning för aktieägarna att bolaget sköts så effektivt som 

möjligt, hållbart och ansvarsfullt (Den svenska koden för bolagsstyrning). Att företaget tillämpar 

koden kan vara en indikation på att BHG har en god bolagsstyrning med hög ambitionsnivå.   

I bolagsstyrningsrapporten från 2020 så står det i revisionsberättelsen att årsredovisningen och 

koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Det står även att revisorerna utfört 

en revision av styrelsen och verkställande direktörens förvaltning för BHG Group AB för år 2020 och 

förslaget till dispositioner gällande vinst eller förlust. Revisorerna stryker under att bolagsstämman 

följer förslaget ovan samt att de godkänner styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. (Bolagsstyrningsrapport 2020) 

Hur ser företagets finansiella utveckling ut under de senaste åren:  I samband med coronapandemin 

så har BHG Groups tillväxt accelererat kraftigt. BHG Group hade ett bra momentum redan innan 

coronautbrottet vilket gjorde att när coronan bröt ut så blev det en stor eftefråge-acceleration för 

deras produkter. Den totala tillväxten 2020 var 44.4% och den organiska tillväxten var 33.7%. 



 

Figur 1 och 2 visar nettoförsäljningen för ”gör det själv” segmentet samt för heminredningssegmentet 

för varje kvartal för åren 2018,2019 och 2020. Data är hämtad från årsredovisningarna för 2019 och 

2020. Diagrammet är gjort i Excel.  

Utifrån tabelllerna ovan kan vi utläsa att nettoförsäljningen i båda segmenten växer med bra 

marginal för varje år. ”Gör det själv segmentet” har en högre andel nettoförsäljning än 

heminrednings segmentet. Vi kan även se att Q1 verkar vara det kvartalet som går sämst för båda 

segmenten. Vad kan detta bero på? Är det en tillfällighet?  

 

Figur 3 visar total nettoomsättning och bruttovinst för åren 2016-2020. Datan är hämtad från 

årsredovisningen 2020. Diagrammet är gjort i Excel. 

  Tabellen ovan visar tydligt att nettoomsättningen och bruttovinsten har en positiv trend.  

Även första kvartalet 2021 uppvisade en fortsatt stark organisk tillväxt. Nettoomsättningen var 

2567.8 Mkr och bruttovinsten var 699.3 Mkr. (Delårsrapport 2021) 

Hur mycket bedömer du att företaget kan växa under kommande tre/fem år: Det är svårt att 

bedöma hur efterfrågan på BHGs produkter kommer vara efter coronapandemin. Möjligtvis att den 

kommer minska något mot slutet av 2021. Men företaget hade en god tillväxt redan innan pandemin. 

Oavsett så har pandemin gjort att allt fler har fått upp ögonen för att handla online. E-handel är en 

långsiktig strukturell trend som talar för BHG. BHG har även ambitionen att nå 20 miljarder sek i 



nettoomsättning på medellång sikt vilket är positivt och tyder på att företaget själva tror att 

tillväxten kommer fortsätta.  

Sammanfattningsvis skulle jag bedöma att BHG Group kommer fortsätta växa med omkring 15% 

organiskt varje år.  

Hur ser du på företagets balansräkning:  BHG Groups anläggningstillgångar består till största delen 

av immateriella tillgångar. Goodwill och varumärken är de tillgångar med högst värde. BHG har högt 

goodwill. Detta beror på att BHG gjort förvärv där de betalat mer för bolaget än dess värde på deras 

balansräkning. Under det fjärde kvartalet gjorde BHG det största förvärvet hittills, de förvärvade 

Nordic Nest. BHG förvärvade även 20,1% av aktierna i Furniture1. Det är viktigt att dessa förvärv som 

BHG gör blir lyckade för annars måste värdet på tillgången skrivas ned och balansräkningen minskar. 

BHG skriver att i deras årsredovisning 2020 att de har en historik med framgångsrika förvärv med 

syfte att accelerera tillväxten.   

Soliditet: summa eget kapital/ summa tillgångar= 33% 

Med tanke på den goda tillväxten i bolaget så anser jag att 33% är okej.  

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder/Summa eget kapital=1.21 

Företaget har mer räntebärande skulder än eget kapital. Detta är en hög skuldsättning. Återigen kan 

detta förklaras med att BHG växer kraftigt.   

Kassalikviditet: Likvida medel/ summa kortfristiga skulder= 15% 

Är det här ett företag som man vill investera långsiktigt i (en Champion) eller kortsiktigt (en Special 

situation):  BHG Group är en tydlig coronavinnare. Tillväxten har accelererat kraftigt de senaste 

kvartalen och året i samband med coronapandemin. BHG har uppvisat en kontinuerlig tillväxt på 

minst 15% i 6 år i rad. Bolaget har funnits sedan 2012 (Årsredovisning 2020). Det är svårt att säga att 

BHG är ”en champion” då bolaget bara funnits sedan 2012. För att kalla det en champion hade man 

velat se att företaget funnits kanske 20 år och uppvisat kontinuerliga vinster och tillväxt under en 

längre period. Däremot skulle BHG mycket väl kunna bli en champion om de fortsätter på den 

inslagna vägen.       

Vilken uppsida ser du på aktien på tre års basis: Jag väljer att inte ta med värderingen för bolaget i 

min analys utan jag gör mina slutsatser utifrån det jag kommit fram till på tidigare frågor. Detta 

eftersom en full värderingsanalys skulle kräva mycket tabeller och text och då blir denna aktieanalys 

mer än 5 sidor.  

Utifrån analysen ser jag en uppsida på upp till 200 kr som är en uppgång på ca 20% från dagens 

aktiekurs.   

När det gäller ESG (ESG – där E står för environment, S står för social och G står för governance, det 

vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning) finns det något positivt eller negativt som man bör 

tänka på när det gäller att investera i det här bolaget: BHG är väl medvetna om att deras 

verksamhet kan påverka miljön på ett negativt sätt. Därför strävar BHG efter att hållbarhet ska vara 

integrerat från produktion av vara till leverans av produkt till kund. BHG är även noga med att deras 

produkter är säkra och att de har en hög kvalité. BHG arbetar även för att det ska va en jämställd 

arbetsplats, god arbetsmiljö och en god mångfald. (Årsredovisning 2020). Det är positivt utifrån ett 

ESG perspektiv att de jobbar på dessa saker. Jag ser inget övervägande negativt utifrån ett ESG 

perspektiv.  



Övrigt (skriv helt fritt om vad du anser vara viktigt att förstå när det gäller det här företaget): Jag 

tycker det är viktigt att lyfta fram de eventuella riskerna som finns som kan påverka BHG finansiellt. 

Det är även viktigt att förstå vilka drivkrafter som driver efterfrågan på deras produkter. Det är viktigt 

att man har dessa risker och drivkrafter i åtanke om man exempelvis ska investera i detta bolag. 

Drivkrafter som styr efterfrågan på ”gör det själv” segmentet är aktivitetsnivån på 

hemmarfixarprojekt, inkomst som går till konsumtion (disponibel inkomst), bostadsägande och 

omsättningen på bostadsmarknaden (Årsredovisning). BHG nämner även i sin årsredovisning 2020 

att det finns en lång tradition i de nordiska länderna att ”göra det själv”. Detta tros bero på att det är 

relativt höga kostnader för hantverkare och att många hushåll har ett fritidsboende.  (årsredovisning 

2020) 

Drivkrafter som driver efterfrågan av produkterna inom ”gör det själv” segmentet driver till stor del 

även efterfrågan inom heminredning. Omsättning på bostadsmarknaden, disponibel inkomst och 

aktivitetsnivå inom heminredningsprojekt. Samt att det finns ett växande intresse kring inredning. 

(årsredovisning 2020) 

Konkurrenssituationen har tidigare nämnts. BHG har en fördel gentemot konkurrenterna då BHG är 

onlinebaserade samt att de har en särskild nisch av produkter där konkurrenter som Amazon tidigare 

haft svårt att lyckas. Trots BHGs konkurrensfördelar finns det fortfarande risk att andra aktörer kan ta 

marknadsandelar från BHG. (årsredovisning 2020) 

Utöver konkurrens så finns det flera risker som kan påverka BHG Group finansiellt. BHG påverkas av 

konjunkturläget och andra makroekonomiska effekter. Negativa förändringar i ekonomin i Sverige 

eller globalt så som lågkonjunktur, inflation, deflation eller recession kan alla påverka efterfrågan på 

BHGs produkter. (årsredovisning 2020) 

Efterfrågan på en del av BHGs produkter är säsongsberoende. Exempelvis trädgårdsprodukter, 

utemöbler med mera. Ovanligt väder kan påverka efterfrågan på dessa produkter och ge avvikelser i 

resultatet. (årsredovisning 2020) 

IT och GDPR relaterade risker finns också. BHG är beroende av onlineplattformarna och skulle 

driftstörningar eller liknande uppstå kan detta påverka negativt finansiellt. (årsredovisning 2020) 
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