
Aktieanalys Bahnhof AB 

André Granström 

Aktiekurs: 38,50kr/Aktie 

Ungefärligt marknadsvärde: 4,4 Miljarder SEK 

Vad har du gjort för analys av det här företaget: Jag har tidigare använt deras tjänster (och slutade endast pga flytt 
där Bahnhof ej levererar hit). Inför denna analys har jag gått genom årsrapporterna för senaste 9 åren (2012-2020), 
tagit in analyser från Affärsvärlden, Börsplus samt försökt till kontakt med VD Jon Karlung, som tyvärr tackade nej till 
att svara på mina frågor kring deras syn på konkurrensstrategin och deras möjliga vallgrav (och som kunde ej avvara 
resurser för tillfället sådant att någon annan på bolaget kunde svara på mina frågor). Således är den kvalitativa & 
kvantitativa analysen baserad utifrån den information som finns i årsbokslutskommité (som ej granskats av revisor), 
årsredovisningar och kvartalsrapporter, samt annan publik data som tex kundnöjdhetsindex. Jag har även granskat 
prospektet för emissionen för Elementica. Dagens Industri hade även en samling intervjuer med bla Jon Karlung, som 
jag tagit del av. Bahnhof Har dessutom en youtube-kanal med diverse videos där dem visar serverhallar, kontor etc 
som jag tagit del av. 

Nedan har jag listat tilltänkta frågor till VD Jon Karlung: 

1) Vad är det NI gör som era konkurrenter gör idag, som kommer gynna er i framtiden?
2) Ser du en "vallgrav" i er affärsmodell, och vart kommer den från i såfall? (Kostnader, Branding, Nätverkseffekter,
Switching costs?)
3) Hur ser du på förhandlingskraften hos era kunder respektive leverantörer?
4) Hur ser du på konkurrenssituationen allmänt, och vad är era fördelar?
5) Hur jobbar NI för att skapa aktieägar-värde, utöver att skapa värde i form av vinster?

Vem är VDn för företaget och vad har hen för erfarenhet: Jon Karlung är nuvarande VD för Bahnhof, och har i olika 
utsträckningar varit del av bolaget sedan 1995. År 2001 blev han sparkad från VD-posten efter att varit oense med 
ledningen kring hur företaget bör styras. Tillsammans med Andreas Norman och deras gemensamt ägda bolag K.N 
telecom köptes Bahnhof 2004, och Karlung tog åter posten som VD, en position han höll fram till 2010 när grundarna 
lämnade över dagliga styrningen. Efter 2 år av bristande entreprenörsskap hos bolaget tog Karlung över posten 
återigen, och håller den i skrivande stund. 

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

Första oberoende ISP:n i Sverige, Bahnhof levererar dataöverföring och bredband för 
både företag och privata kunder främst i Sverige men även på det Nordiska marknaden, 
där bolaget erbjuder mervärden i form av integritetsskydd och kundnytta. Nytt är 
förvärvet av Elementica, vilket genom dem kan börja erbjuda cloud-tjänster och 
serverkapacitet oberonde till företag och privata aktörer. Enligt Bokslutskommunikén 
2021 kommer ca 67% av omsättningen från Privata Marknaden, och 33% från Företag. 



Vem är företagets största konkurrenter:   

 

Största konkurrenten sett till marknadsandelar är Telia Company, med ca 31% 
marknadsandelar (sett till Sverige) enligt rapport från PTS. Sett till affärsstrategi, 
tillväxt och liknande storlek är Bredband2 främste konkurrenten. 
 

 

Vilken konkurrensfördel har företaget jämfört med sina konkurrenter:   

1. Kundnyttan, Integritet – Bahnhof har länge gått i bräschen kring integritetsfrågan på internet, en fråga som 
blir allt viktigare idag idag enligt Internetstiftelsen, där antalet Svenskar som känner sig övervakade på nätet 
ökat senaste 5 åren från 29% till 46%. 

2. Kundnyttan, Service – Bahnhof har två år i rad (2019 & 2020) vunnit pris för ”Sveriges Nöjdaste 
Privatkunder” enligt SKI, och Bredbandskollen’s 2019 års undersökning kring hastighet gick till Bahnhof på 
hela 9091,410 Mbit/s ut ur deras serverhallar. Avseende pris ligger Bahnhof tätt bakom Bredband2, som i 
TM’s undersökning november 2020 blev billigast. 

3. Företagskultur och ledning – Bahnhof är ett grundarlett bolag med sann entreprenöriell anda. Största ägare 
är VD & Ordförande via bolag, så incitamentbilden är klart pilotskola här. VD & styrelses ersättningar (sid 27 i 
årsredovisning 2019) är i lagom nivå, och har inte dragit iväg till skevhet. Både Jon’s & Andreas ersättning har 
legat still senaste 4 åren, och största bidraget till dem kommer från aktiens utveckling som största ägare. 

4.  Affärsmodell med lågt bundet kapital – Bolaget äger en del materiella tillgångar, men främst i utvecklingen 
av Elementica,serverhallar samt fastigheter. Övrig infrastruktur hyrs i stor grad, vilket gör det möjligt att 
agera agilt och skapa hög avkastning på investerat kapital. 

 

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

Största ägare med solklar majoritet av rösterna ligger i Karlung & Norman, ett bolag som ägs av VD Jon Karlung och 
Styrelseordförande Andreas Norman. I topplistan hittar vi även en del institutionella aktörer såsom Nordea, Avanza 
och Spiltan, men även Investmentbolaget Öresund AB, som drivits sedan 1961 och är en av Stockholmbörsens mest 
långsiktiga kapitalförvaltare. 

Jag hade gärna sett ännu mera kött och blod här, eller åtminstone mer aktiva förvaltare, men att se VD & 
Styrelseordförande som största ägare ger bra indikationer på vad dem tror om långsiktiga utvecklingen hos bolaget. 

 
VD & STYRELSELEDAMÖTER (understrukna äger aktier per 2020-12-31): 

Jon Karlung, VD Bahnhof AB: Resultaten talar för sig själv, när Jon Karlung inte suttit som VD så har tillväxten mattats 
och marginalerna tagit stryk. Tyvärr för denna analys är Jon är person som lever som han lär (speciellt avseende 
integritet): Det finns inte mycket information att hitta gällande CVn etc. Jon har i en eller en annan utsträckning varit 
del av bolaget sedan 1997, och hela hans publika förmögenhet (enligt marketscreener.com) ligger i bolaget. Han, 
tillsammans med Andreas Norman är största ägare. Integritet, utveckling och nöjda kunder är vad jag ser när jag 
tittar på Jon. Fejden med övriga styrelsen runt milleniumskiftet handlade om att Karlung ville driva bolaget på 
långsiktigt uthållighet, från ”gamla ekonomins principer”. Det är tydligt i efterhand vem som hade rätt kring hur ett 
bolag byggs (se IT-bubblan). 

Andreas Norman, Styrelse Ordförande: Även här är det sparsmakat kring informationen. Andreas är 
styrelseordförande i bolaget, han äger aktier och har varit del av Bahnhof sedan 1995. Tillsammans med Jon äger 
dem majoriteten av Bahnhof. Han har tidigare agerat som Vice VD på företaget. 

Eric Hasselqvist, Styrelseledamot: Eric bär med sig erfarenhet från andra styrelseuppdrag hos bla Cassandra Oil AB 
(som konkurssatts efter förlorad försäkringstvist mot Länsförsäkringar), Svensk Musik AB och STIM AB. 2020-02-03 



meddelande han att han avvecklar sin roll i musikbranschen och har sedan dess fokuserat desto mer på Bahnhof. I 
dagsläget har jag svårare att se hur denna kompetens gör han lämpad för detta uppdrag. 

Anna Åhr, Styrelseledamot: Anna har erfarenhet från konsultsidan, specifikt ekonomirådgivning och styrelsearbete, 
då hon är ägande och styrande partner i Ahran Konsult AB. Hon har suttit som styrelseledamot i hela 8 år, och äger 
aktier i Bahnhof.  Imponerande nog har hon även jobbat på PwC AB som manager, så avseende finanserna har jag 
högt förtroende för Anna. 

Kennet Lejnell, Styrelseledamot: Med 14 år som CTO på OverHorizon (Mobilt bredband och satellit-kommunikation), 
aktiv i Swedish Space Corporation som del av deras Satellit-projekt 2006 och en Ph.D i Fysik från Stockholms 
Universitet bär Kennet med sig enorma mängder teknisk kunskap.  

Jens Nylander, Styrelseledamot: MP3-spelaren Jens of Swden, Jays och miljardaffären Automile. Jens är 
serieentreprenör, Relativt ny på posten, men kommer med driv och tydliga åsikter som tidigare debattör inom IT-
frågor. Med lite mer år på nacken på denna post, och med lite aktieinnehav i Bahnhof så kommer mitt förtroende för 
Jens växa. 

Hur ser företagets finansiella utveckling ut under de senaste åren: 

 Report   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2021 Bahnhof Telia Bred.2 

RESULTATRÄKNING CAGR: 

Omsättning MSEK 393 461 513 651 828 1000 1138 1293 1473 1510 16.6% -1.6% 17.3% 

Bruttoresultat MSEK 145 171 186 205 254 301 355 386 425 433 11.4% -4.0% 18.2% 

Rörelseresultat MSEK 45.5 65.8 76.5 83.3 97.4 118 142 140 180 183 18.2% -195.3% 22.3% 

Resultat Före Skatt MSEK 43.5 66.0 76.8 82.7 96.6 117 141 140 180 183 18.9% -197.9% 26.1% 

Resultat  MSEK 35.5 51.9 60.3 64.5 71.1 86.4 98.2 109 136 138 18.4% -202.3% 24.3% 

Vinst/Aktie SEK 0.34 0.50 0.56 0.60 0.66 0.80 0.91 1.02 1.27 1.29 18.0% -202.3% 15.0% 

Antal Aktier Milj 104.45 104.45 107.57 107.57 107.57 107.57 107.57 107.57 107.57 107.57 0.3% -0.7% 3.2% 

Utdelning SEK 0.15 0.28 0.30 0.33 0.33 0.50 0.55 0.60 0.75 0.75 31.1% -3.5% - 

BALANSRÄKNING    

Kassa MSEK 59.4 99.2 112 157 142 233 282 304 334 387 30.1% 1.2% 77.5% 

Sum Tillgångar MSEK 216 248 346 460 521 660 776 848 868 886 18.0% -1.0% 25.8% 

Sum  Eget Kapital MSEK 63.2 108 141 194 230 283 328 379 380 418 29.1% -5.6% 25.6% 

Långfristiga Skulder MSEK 23.1 9.6 15.7 35.7 35.3 39.9 41.7 49.4 60.4 58.1 4.7% 2.0% 37.3% 

KASSAFLÖDESANALYS    

Kassaf Oper. MSEK 61.6 90.6 87.3 142 96.8 193 194 166 212 245 22.2% 0.8% 36.7% 

Kassaf Inv. MSEK -22.3 -17.8 -44.8 -102.0 -70.6 -61.6 -84.0 -82.0 -115.3 -51.4    

Kassaf Fin. MSEK -9.1 -32.3 -29.9 5.9 -41.8 -41.6 -61.1 -62.9 -66.7 -65.8    

Årets kassaflöde MSEK 30.3 40.4 12.6 46.1 -15.6 89.5 48.5 21.0 29.6 128 26.2% 0.4% -269.3% 

Fritt Kassaflöde MSEK 39.4 72.7 42.5 40.2 26.2 131 110 84.0 96.4 194 28.5% 6.7% 1.3% 

LÖNSAMHET & FINANSIELL STYRKA Snitt: 

Bruttomarginal % 37.0 37.1 36.3 31.5 30.7 30.1 31.2 29.9 28.8 28.6 32.1% 38.6%  38.7% 

Vinstmarginal % 9.0 11.2 11.8 9.9 8.6 8.6 8.6 8.5 9.2 9.2 9.5% 3.4% 5.6% 

Kassa-% % 27.5 40.0 32.5 34.2 27.3 35.4 36.4 35.9 38.5 43.7 35% 13% 19% 

Rörelsekapital-% % -3.9 8.5 8.6 5.2 2.7 5.0 4.6 7.2 9.0 12.7 6.0% 5.9% -9.5% 

Nettoskuld/EBITDA % -54 -120 -120 -130 -110 -150 -150 -160 -140 -160 -130% 300% -40 

ROIC % 132.0 276.0 137.0 89.6 57.7 96.2 112.0 87.9 128.0 155.0 127.1% 2.0% 12.7% 

ROA % 16.5 20.9 17.5 14.0 13.7 13.1 12.7 12.9 15.7 15.6 15.2% 1.2% 8.4% 

 

Ovan har jag jämfört Bahnhof med Telia, då dem har störst marknadsandelar i Sverige bland deras konkurrenter, och 
Bredband2, som är i liknande storlek som Bahnhof. Sett till utvecklingen av vinst per aktie, långsiktiga lönsamheten 
och den finansiella styrkan ser jag Bahnhof som en vinnare. Dock skall nämnas att Bredband2 växer väldigt fort, dock 
med hjälp av en del skuldsättning. Jag tror att Bahnhof skulle må bra av att vara något mindre konservativa, och 
försöka växa med förvärv (stor kassa) alternativt att våga öka skuldsättningen något för att få till en hävstång på en 
affärsmodell som i mångt och mycket har en väldigt stabil intjäning med återkommande intäkter. 



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

Ett företags långsiktiga tillväxtmöjligheter är detsamma som produkten av deras investeringar för att växa och 
avkastningen på dessa investeringar. På 3-5 års sikt finns ett antal huvudpunkter att beakta: 

• Marknadsandelar: Det är fortfarande en spridd marknad, med många aktörer. Det är fullt möjligt att 
förvärva hela mindre aktörer, eller förvärva kunder från Telia, Tele2 etc. Kundnöjdheten hos dessa större 
aktörer är inte stor, och barriären ligger i åtkomst till slutkund. Bahnhof med stor kassa kan endera förvärva 
aktörer, eller hyra in sig på befintlig infrastruktur, eller bygga ny fiberinfrastruktur för att förvärva fler kunder 

• Nya Affärsområden: Resultatet från Elementica har vi ännu ej sätt, och andra liknande satsningar på 
serverhallar (dem äger redan ett antal idag) för att användas till Cloud-computing eller storage kan komma 
att löna sig. Projektet är försenat, och förväntas lanseras H2 2021. Klimatsmarta IT-tjänster kan kommas att 
ha globala kunder, och placeringen i Stockholm tillåter låga latencer samt kylning via fjärrvärmenätet. Enligt 
COWI’s analys ”Analysis of Data Centre Investment Opportunities in the Nordic  Countries “ (2018) samt 
etableringen av FAANG-bolagen I Sverige (Facebooks datacenter i Luleå, Amazons i Västerås) 
tros marknaden dubblas från dagens nivåer till 2025 

• Lönsamheten: Projekt som Elementica har tyngt resultaten ett tag (sedan 2015, se balansräkningens 
storleksökning, samt avskrivningarna) och det har återspeglats i marginaler och avkastningsmått. Med en 
förväntad lansering i år kan detta styra upp marginalerna något till sitt historiska snitt. 

Negativt Scenario CAGR:  
(förlorar andelar, Elemetica floppar och marginalen 
sjunker vidare, 5G tar stora marknadsandelar från 

fiberutbyggandet): 

Huvudscenario CAGR: 
(Tar en del andelar, Elementica är segstartat, 

marginalen håller sig stabil, 
privatsidans fiberutbygge mattas av): 

Positivt Scenario CAGR:  
(Tar andelar, Elementica växer med projektioner 
från COWI, marginaler tillbaka på historiskt snitt, 

fiberutbygge fortsätter): 

5% 10% 14% 

 

Hur ser du på företagets balansräkning:   

Med en stor nettokassa (43.7% av Totala Tillgångar), en skuldsättningsgrad på 1.1 och en soliditet på 47.2% är det 
svårt se större svagheter i balansräkningen. Det som är värt att ta upp är att tomträtter och fastigheter (såsom 
Elementica i Hjorthagen, Stockholm & Starkströmmen 1, Stockholm) värderas till anskaffningspris. Priset på mark 
och bostad har ökat sedan dessa anskaffningar, men jag gillar att dem håller ner dessa tillgångar, då att se den 
historiska prisökningen vi haft som en regel snarare än undantag är farligt. 

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

Jag ser Bahnhof som en Champion, ett av Stockholmsbörsens finaste företag med hög lönsamhet, god tillväxt och 
relativt stabil intjäningsförmåga. Det är en konjuktur-okänslig bransch, dock finns det en del mörka moln på 
horisonten för branschen. Avmattning i fiberutbyggandet i landsbygden, hårdare konkurrans och möjligheter till 
substitution när 5G nätet slår igenom i Sverige. Därav är jag positiv till att Bahnhof har en bredare affärsmodell än 
sina konkurrenter, och redan nu investerar i infrastruktur såsom Serverhallar. Huruvida det lyckas eller inte, det 
beror på hur mycket man litar på VD och övrig styrelse. Med erfarenhet, teknisk kompetens och bra incitament 
lägger jag mina pengar hos Bahnhof. Värderingen idag är inte den attraktivaste (P/E ca 31), men för den långsiktige 
är det inte ofantligt dyrt att betala för denna tillväxt och marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vilken uppsida ser du på aktien på tre års basis:  

Med huvudscenariot i åtanke, med en 10% årlig vinsttillväxt (CAGR), fortsatt låga räntor (sådant att vi inte förväntar 
oss en multipelkontraktion) och en uppsida i Elementica som kan leda till en något mer ESG-fierad värdering ser jag 
en uppsida på ca 14% per år. Det är väldigt svårt att säga något på så kort tid, då momentum, räntor, och andra 
”irrationella” effekter kan störa utvecklingen från utvecklingen av fundamentat i bolaget, där vinst per aktie eller 
mer teoretiskt, framtida kassaflöden styr. Mest oroväckande för en värdeinvesterare skulle vara multipeln, men 
justeras P/E till EV/E landar vi på 27, vilket är något lättare att svälja med en historisk vinsttillväxt på 18%, ROA på 
15% och en direktavkastning på 1.9% som krockkudde. 

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:   

ENVIRONMENT: 
Elementica – Klimatsmart serverhall: En av huvuddelarna med Elementica är att koppla upp server-hallen på 
Stockholm-stads fjärrvärme nät, och använda spillvärmen till något nyttigt. Oron för större tekniska lösningars 
påverkan på miljön kan tydligt ses på tex reaktion på Bitcoins kurs när Elon Musk uttalade sig negativt kring 
kryptovalutan avseende miljö. 

SOCIAL:  
Integritetsfrågor: Det är tydligt att Bahnhof riktat in sig på att stå emot stora techjättarna och myndigheter när det 
gäller personlig data. Det är fortfarande en het fråga, och användandet av VPN-tjänster växer enligt DN (dock fick det 
sig en osedvanlig boost under CoVid-19’s hemmajobbande tider. 

Blåsväder & Skandaler: Med tidigare nämnda hårda ställning till integritet har Bahnhof hamnat i skriverierna ett 
antal gånger, och det är värt att vara medveten om som aktieägare. Vi har allt från Bahnhofaffären, där 
Antipiratbyrån visade sig utöva svart flagg-operation mot Bahnhof, till SÄPO-skandalen under december 2013, till 
deras uttalanden kring Lexbase 2014. I alla fallen gick Bahnhof ut som ”the Good Guy”, och det har inte varit lika tätt 
med skriverier sedan 2014, men många färgstarka karaktärer jobbar och styr Bahnhof. 

GOVERNANCE: 

VD-posten som seglade runt: Utan Grundarna och Jon (förste VD, men ej grundare) ter sig Bahnhof förlora stora 
delar av sina fördelar, åtminstone om vi blickar i backspegeln avseende tillväxt och marginaler. När Karlung avgick 
april 2010 höll efterträdare Anna Mossberg i endast 3 månader, för att bytas ut mot Klas Westholm som höll i ca 2 
år. Därefter fick Karlung träda in igen. Kikar vi ännu längre bakåt, 2001-2004, syntes det tydligt på bolagets utveckling 
att det gick åt fel håll utan sittande VD och Styrelseordförande.  

Pilotskola, Incitament och Skin in the Game: Ersättning till styrelse och ledning ligger på rimliga nivåer, där en stor 
del av individerna äger stamaktier. Optionsprogram är sällsynt, och dem sitter i samma båt som resten av oss. 

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för 
framtida avkastning. Värdet på fondandelarna och aktier kan både öka och minska och det är inte säkert att du får 
tillbaka hela det insatta kapitalet.


