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Kursutveckling % 1m 3m 12m

HEGR -13,1 21,7 81,6

OMXSPI -7,2 -4,1 23,3

Ägarstruktur Aktier Kapital

Bertil Haglund 3 914 842 46,5%

Transferator Ventures 843 983 10,0%

Rune Löderup 404 231 4,8%

Thomas Hedström 367 852 4,4%

Sophie Haglund 288 135 3,4%

Lars Jansåker 261 818 3,1%

Porticus Öresund 252 565 3,0%

Peter Näslund 121 212 1,4%

Totalt 8 421 605 100%

Nyckeltal (Mkr)  2 020  2021P  2022P  2023P 2024P

 Försäljning 218,2 241,2 300,6 327,7 353,9

 EBIT 0,0 5,2 10,2 13,8 17,2

 Vinst före skatt  -2,4 3,4 8,4 11,9 15,4

 EPS (kr) -0,24 0,31 0,78 1,11 1,43

 EV/Försäljning 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3

 EV/EBITDA 49,1 15,1 9,2 7,3 6,0

 EV/EBIT neg 22,8 11,5 8,6 6,9

 P/E neg 23,4 9,4 6,6 5,1

Information

Rek/Riktkurs Köp 13,00

Risk Hög

Kurs (kr) 7,55

Börsvärde (Mkr) 64

Antal aktier (Miljoner) 8,4

Free float 45%

Ticker HEGR

Nästa rapport 2021-11-05

Hemsida hederagroup.se

Analytiker Emil Ohlsson

Omsorgsfull tillväxtresa 

Mangold inleder bevakning av bemanningsföretaget Hedera Group som 
erbjuder tjänster inom vården samt personlig assistans. Bolaget växer 
snabbt, både organiskt samt genom förvärv, och differentierar sig därmed 
gentemot konkurrenterna. Under 2021 väntas bolaget göra ytterligare 
förvärv vilket triggar tillväxt i närtid.

Lösning på samhällsproblem
Mangold bedömer att den underliggande marknadsefterfrågan på 
Hederas tjänster utgör en trigger för bolagets förväntade tillväxt. Vården 
kännetecknas av ett bristande utbud på personal och trenden växer sig 
starkare i Sverige där 20 av 21 regioner har personalbrist. Den så kallade 
vårdskulden till följd av Covid-19 har intensifierat problemet ännu mer, 
och bidrar till ett skriande behov av vårdpersonal. Hedera väntas kunna 
bistå till en lösning på problemet genom att bemanna personal utefter 
behov. Lösningen är kostnadsoptimal då fakturering sker efter arbetade 
timmar och således har bolaget inte några garantilöner.

Uppsida att hämta
Mangold har använt en DCF-modell för att ta fram ett motiverat värde på 
Hedera Group. Det resulterar i en riktkurs om 13,00 kronor, motsvarande 
en uppsida om cirka 80 procent. Riktkursen motiveras i bolagets organiska 
samt förvärvsdrivna tillväxt men kräver samtidigt att Hedera kan hålla 
nere sina kostnader och framgångsrikt integrera sina framtida förvärv. 
Därutöver väntas bristen på relevant personal samt skiftet i Sverige mot 
mer privatisering inom både vården och assistansbranschen ge bränsle åt 
Hederas framfart.

Hedera Group
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Riktkurs 13,00 kronor per aktie

Sverige har lägst antal 
 vårdplatser i Europa per tusen 
invånare

Väntas växa med 11 procent 
per år

CAGR 110 procent mellan 
2015 och 2020

Omsorgsfull tillväxtresa 
Mangold inleder bevakning av Hedera med rekommendationen Köp och en 
riktkurs på 13,00 kronor på 12 månaders sikt. Det ger en uppsida om cirka 
80 procent. Mangold bedömer att bolaget står inför en tillväxtresa drivet av 
den underliggande marknadsefterfrågan på bolagets tjänster. 

Lösning på samhällsproblem
Sveriges sjukvård är mer ansträngd än någonsin i efterdyningarna av 
Covid-19. Cirka 126 000 färre operationer har genomförts jämfört med 
ett normalt år enligt SVT, och pandemin lämnar en vårdskuld. Därtill menar 
Sveriges Läkarförbund att Sverige har lägst antal vårdplatser per invånare i 
Europa (2,2 per 1 000 invånare). Bemanningsföretag, likt Hedera, kan bidra 
med en stor avlastning och effektivisering för att lösa problemet. Mangold 
spår att efterfrågan för Hederas tjänster kommer att vara mycket stark, med 
låg risk för fluktuationer givet det underliggande behovet av personal inom 
vården. Det väntas driva verksamhetsutvecklingen i positiv riktning.

Frisk verksamhetsutveckling
Mangold bedömer att Hedera växer organiskt med cirka 11 procent per år i 
snitt mellan 2020 och 2026. Bolaget har som mål att växa med 20 procent, 
dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv som har positiv påverkan 
på omsättningen. Hedera väntas även uppnå en rörelsemarginal (exklusive 
förvärv) om 6 procent 2025 under förutsättningarna att bolaget kan 
effektivisera sina operationella kostnader. Bemanning innebär fördelar både 
för arbetsgivare och arbetstagare; arbetsgivare betalar bara för den tid som 
de anställda och underkonsulter jobbar vilket innebär att tid och lönekostnad 
optimeras. Hedera väntas kunna tillföra personal och möta efterfrågan inom 
båda områdena, och därmed öka sina intäkter.  

Står ut i mängden
Hedera förmedlar humankapital inom vård och omsorg samt personlig 
assistans. Bolaget står således ut genom att ha två intäktsströmmar. Dessutom 
innebär Hederas strategi att växa både genom förvärv och organiskt att 
bolaget är unikt i branschen. Marknaderna kännetecknas av hög konkurrens 
och differentiering är högst väsentligt. Bolagets historik är lyckad; mellan 
2015 och 2020 uppgick den genomsnittliga årliga försäljningstillväxten 
(CAGR) till över 110 procent. Mangold ser positivt på bolagets förmåga att 
identifiera bolag där chanserna till positiva synergieffekter är höga. Det i 
sin tur är av högsta prioritet för att möta förväntningarna och fortsätta ta 
marknadsandelar. 
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Hedera Group – Bolag och affärsidé
Om bolaget
Hedera Group (“Hedera”) är ett bemanning- och assistansföretag inom 
vård och omsorg som riktar sig mot både den privata och den offentliga 
sektorn i Sverige. Inom bemanning omfattas läkare och sjuksköterskor med 
olika specialistinriktningar. Primärvård, psykiatri, gynekologi är några av de 
områden Hedera verkar inom, och bolaget erbjuder även personlig assistans. 
Bolagets vd är Johan Sandström och bolaget är noterat på Nasdaq First 
North GM sedan 2015. 

Verksamhet som bygger på flera områden
Bolagets verksamhet utgår ifrån tre pelare: Doctor, Nurse och Assistans. 
Dessa inkluderar i sin tur sju dotterbolag som tillsammans utgör Hedera 
Group. Dotterbolagens varumärken har tillkommit genom förvärv. 

HEDERA GROUP – VERKSAMHETSÖVERSIKT  

Dotterbolag Varumärke Område Omfattning

Hedera Doctor

Läkarresurs Bemanning Primärvård

Svensk Läkartjänst LIL Bemanning Allmänspecialister, psykiatriker och radiologer

Hedera Medical Bemanning Gynekologer

Hedera Nurse
AddUs Care Bemanning Sjuksköterskor, specialistsköterskor och barnmorskor

Hedera Helse Bemanning Fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Hedera Assistans

Assistanspoolen Assistans Personlig assistans

Livsanda Care Assistans Personlig assistans

Källa: Mangold Insight

I maj 2021 kommunicerade Hedera även en avsiktsförklaring angående köp 
av assistansbolaget Hemassistans i Varberg.

Brett tjänsteutbud

Sju dotterbolag
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Hedera Group– Bolag och affärsidé forts.

Hedera Group

Diversifierad intäktsström
Hederas intäkter kommer dels från organisk tillväxt, dels från förvärv. Den 
organiska tillväxten återfinns både inom bemanning och assistans där bolaget 
riktar sig mot bolag inom dessa branscher för förvärv. Cirka 60 procent av 
Hederas intäkter kommer från bemanning och 40 procent genom assistans. I 
takt med att förvärvstakten ökar väntas intäktsfördelningen konvergera mot 
50:50. 

Källa: Mangold Insight

Bemanning av vårdpersonal
Hedera utgör en viktig samarbetspartner inom marknaden för bemanning. 
De läkare och sjuksköterskor som Hedera kopplar samman med vårdcentraler 
och sjukhus kan vara anställda av bolaget men är oftast självständiga konsulter 
med egna bolag. I Sverige har läkare och sjuksköterskor inte befogenhet att 
fakturera direkt till vårdcentraler och sjukhus, utan måste gå via en upphandlad 
partner. Här kommer Hedera in, och sammanlänkar relevant personal till vård 
och omsorg utefter rådande efterfrågan. I utbyte erhåller bolaget en intäkt 
som uppgår till mellan 15 och 17 procent utöver kontraktets värde. 

Antal assistansberättigade ökar
Brukare väljer aktivt att specifikt nyttja Hedera för personlig assistans. 
Därefter får bolaget betalt genom Försäkringskassan för fakturerade timmar. 
Antalet timmar har ökat stadigt sedan 1990-talet; 1994 var cirka 6 000 
personer assistansberättigade och 2020 hade siffran växt till närmre 14 
000. Marknadens storlek uppskattas till drygt 25 miljarder kronor baserat 
på Socialförsäkringens totala utbetalning för assistansersättning 2020. Det 
motsvarar cirka 83 miljoner assistanstimmar givet assistansersättningens 
schablonbelopp om 304 kronor per timme (för 2021 är motsvarande belopp 
315 kronor). 

Jämn intäktsfördelning mellan 
bemanning och assistans

“Mark-up” per kontrakt på 15 
till 17 procent

Svenska assistansmarknaden 
värd cirka 25 miljarder kronor
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Hedera Group– Bolag och affärsidé forts.

Hedera Group

Förvärvstakten ökar
Förvärv väntas bidra till Hederas tillväxt i allt högre grad. Sedan börsnotering 
2015 har Hedera genomfört flera förvärv, varav ett under 2021. Storleken på 
förvärven har historiskt sett uppgått till mellan 50 och 100 miljoner kronor, 
men förväntas bli större i takt med att koncernen växer samt i syfte att 
förverkliga finansiella mål.

Källa: Mangold Insight (*Hittils under 2021)

Hedera har som mål att genomföra minst ett förvärv per år. Det senaste 
tillskottet är Livsanda Care, där Hedera förvärvade 100 procent av aktierna i 
augusti 2021 och där tillträde sker den första oktober. I enlighet med tidigare 
kommunicerad strategi har bolaget som avsikt att integrera fler assistansbolag 
i koncernen. Livsanda Care omsatte cirka 53 miljoner kronor 2020 och 
rörelseresultatet för samma period uppgick till knappt 3 miljoner kronor.

Portföljen utgörs av flera förvärv

Lisvanda Care har levererat 
personlig assistans sedan 2004
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Hedera har växt paralllellt med 
att marknaden har krympt

Hedera kan effektivisera 
 branschen

Översikt 
Hedera Groups underliggande marknader är bemanning och personlig 
assistans. Nedan beskrivs de triggers som anses mest relevanta för Hedera 
Groups verksamhetsutveckling. 

Hedera växer fortare än marknaden
Marknaden för bemanning inom hälso- & sjukvård/omsorg har i princip stått 
still de senaste åren i Sverige. Mellan 2015 och 2020 uppgick den årliga 
tillväxten (CAGR) till minus (-) 1 procent, dock är det branschorganisationen 
Kompetensföretagens tillväxt som speglas. Marknadens omfattning är större 
än Kompetensföretagen och den generella trenden pekar på att fler företag 
väljer att lämna Kompetensföretagen vilket i sin tur minskar mätningen. 
Siffran för tillväxtkan jämföras med Hederas motsvarande siffra för samma 
period om 112 procent. Dock härleds tillväxten från låga nivåer och vi anser 
att det är låg sannolikhet att liknande ökning bibehålls framöver.

Källa: Kompetensföretagen, Mangold Insight

Det bör noteras att siffrorna från Kompetensföretagen grundar sig i ett 
urval av företag och därav inte representerar hela marknaden. En annan 
referenspunkt för marknadens tillväxt är exempelvis den totala kostnaden  
för inköpta tjänster inom bemanningsbranschen som rapporteras av Sveriges 
kommuner och landsting. Där är tillväxten de senaste åren istället 8 procent. 

Mycket talar för fortsatt stark tillväxt framöver för Hedera; Sveriges sjukvård 
går på knäna och är i akut behov av personal. Privata aktörer likt Hedera Group 
kan träda in och optimera personalallokeringen. Samtidigt är konkurrensen 
tuff och Hedera vill ta marknadsandelar genom organisk tillväxt och genom 
förvärv.

Hedera Group

Hedera Group – Marknad
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Personalbrist inom vården i 20 
av 21 regioner

662 000 personer i kö

Privata aktörer vinner mark

Behovet av effektivisering
Den svenska vården är i akut behov av effektivisering på grund av ökade 
köer. Redan 1958 konstaterade en statlig utredning att det råder brist på 
personal i Sverige och att långa vårdköer existerar inom vård och hälsa. 
2017 rådde personalbrist i vården hos 20 av 21 regioner i Sverige enligt 
Inspektionen för vård och omsorg. En potentiell lösning till problemet är 
effektivare personalallokering så att efterfrågan för exempelvis läkare och 
sjuksköterskor täcks maximalt utefter utbudet som finns. Bemanningsföretag 
utgör en central del i att detta förverkligas.

Triggers i närtid
En annan viktig trigger för Hedera är vårdskulden som pandemin lämnar 
efter sig. 2020 genomfördes 23 procent mindre operationer än under 
2019 enligt branschorganisationen Vårdföretagarna, och i Sverige väntar 
662 000 personer inom specialistvården på första kontakt, undersökning 
eller på operation. Det beräknas kräva en kapacitetsökning om 19 procent 
inom specialistvården för att kunna arbeta bort skulden på ett år. Det ter 
sig nästintill omöjligt att råda bot på problemet utan att ta hjälp av privata 
aktörer likt Hedera. Därmed är en positiv verksamhetsutveckling till följd av 
det strukturella problemet, och ökade inkrementella intäkter, att vänta.

Stora möjligheter inom assistans

Källa: Försäkringskassan

Cirkeldiagrammet ovan belyser marknadsandelarna på den svenska 
assistansmarknaden efter anordnartyp. Cirka 72 procent av personer som 
nybeviljas assistansersättning väljer en privat aktör. Motsvarande siffra 2006 
var 30 procent och marknadstrenden pekar på att de privata alternativen, dit 
Hedera tillhör, kommer fortsätta att vinna mark. 

Hedera Group

Hedera Group – Marknad forts.
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2070 väntas den 
genomsnittliga svensken bli 89 
år 

Underskott om 160 000 
anställda inom vården

Längre livslängd
Sveriges demografiska befolkningstrend pekar mot en större befolkning 
samtidigt som den förväntade livslängden blir högre. 2070 väntas den 
förväntade livslängden vid födsel uppgå till 89,8 år för kvinnor och 87,7 
för män enligt Statistiska Centralbyrån. Det kan jämföras med 2020:s 
motsvarande prognos om 84,3 respektive 80,6 år. 2070 kommer cirka 5 
procent av Sveriges befolkning vara över 80 år enligt EU:s statistikorgan 
Eurostat, vilket kan jämföras med dagens siffra om cirka 2,5 procent.

Källa: SCB, Mangold Insight

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån kommer det 2035 att saknas 
160 000 utbildade individer inom vård och omsorg. Behovet drivs av att 
efterfrågan på vård är högre än någonsin, där befolkningen blir äldre samtidigt 
som vården i allt större utsträckning utvecklas och därmed omfattas av fler 
tjänster till patienter. Bemanning-och rekryteringsföretagen väntas utgöra en 
vital roll i att möta efterfrågan genom att förse vården med personal på ett 
effektivt sätt.

Hedera Group

Hedera Group– Marknad forts.
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Växer organiskt och  genom 
förvärv inom flera branscher

Vård och omsorg utgör mindre 
del av bemanningsmarknaden

Står ut mot resten
Hedera Group har skapat en diversifierad intäktsström genom intäkter från 
både vård och assistans medan konkurrenter oftast verkar inom en bransch. 
Bolaget växer dessutom både organiskt och genom förvärv, och kan därför 
minska risken för volatilitet i intäkterna samtidigt som bolaget kan skifta 
mellan de olika tillväxtstrategierna. 

Bemanning

Källa: Almega, Mangold Insight

Datan ovan gäller bemanning-och rekryteringsbolag i sin helhet, och 
jämförelsen med Hedera Group blir därmed något snedvriden. Samma 
källa uppger att de största pure player-bolagen inom just vård och omsorg 
innefattar NGS (1,75 procent), Dedicare (1,41 procent) samt Colligo Vård 
(1,13 procent). De två första är börsnoterade. 

Assistans
I Sverige finns cirka 140 assistansbolag enligt informationsinstitutet 
Assistanskoll. De största bolagen sett till omsättning presenteras nedan där 
siffrorna är de senast rapporterade. Hedera Groups siffror reflekterar hela 
bolaget.

HEDERA GROUP – KONKURRENS ASSISTANS

Bolag Omsättning  (Msek) EBIT (Msek)

Team Olivia Group 4 653 142

Humana 2 780 151

Frösunda Omsorg 2 100 -33

Hedera Group 218 0

Källa: Mangold Insight

Mangold ser positivt på Hedera Groups förmåga att genom sin höga tillväxt 
samt differentierade tillväxtstrategi ta marknadsandelar i allt högre grad.

Hedera Group

Hedera Group – Konkurrens
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Hedera Group – Prognoser

Mål om 20 procent tillväxt

11 procent organisk tillväxt per 
år

Rörelsemarginal om 6 procent 
2025

Aggressiva mål
Hedera har som mål att växa med 20 procent årligen organiskt och genom 
förvärv, samt omsätta en miljard kronor 2023. Bolaget har även satt som 
mål att förvärva minst ett bolag per år och uppnå en rörelsemarginal om 8 
procent.

HEDERA GROUP – PROGNOS INTÄKTER*

2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Nettoomsättning (Msek)** 218,2 241,2 300,6 327,7 353,9 382,2

Tillväxt (%) 11% 25% 9% 8% 8%

Rörelsemarginal (%) 0% 2% 3% 4% 5% 6%

Källa: Mangold Insight

*exkluderar förvärv

**Majoriteten av Livsanda Cares siffror inlkuderas under 2021 och 2022 och Hemassistans i Varberg AB är ej inkluderat 
i försäljningsprognosen då ett avtal ej har ingåtts

Mangold räknar med att Hedera växer organiskt med i snitt (CAGR) 11 
procent per år. Tillväxten drivs av den underliggande marknadsefterfrågan, 
där framför allt vårdskulden och på längre sikt en åldrande befolkning gör att 
behovet av Hederas tjänster ökar. Siffran exkluderar förvärv och blir därför 
väsentligt lägre än det mål om 20 procent som bolaget har satt. Tillväxten 
under 2021 och 2022 är relativt sett högre än resterande år då vårdskulden 
i Sverige kommer kräva en enorm tillförsel av personal till vården. Hedera 
förväntas kunna erbjuda en lösning genom uthyrning av personal. Från 2024 
och framåt räknar Mangold med att tillväxten normaliseras och reflekterar de 
underliggande marknadernas tillväxt. 

Mangold räknar med att Hedera når en rörelsemarginal (exklusive förvärv) 
på 6 procent 2025. Den kontinuerligt ökande rörelsemarginalen uppnås 
tack vare att bolagets organiska intäkter växer snabbare än kostnaderna 
relaterade till verksamheten. Generellt sett väntas efterfrågan på Hederas 
tjänster öka i takt med att konsumenter i allt högre grad efterfrågar privata 
aktörer inom såväl vården som assistansbranschen. Rörelsemarginalen om 6 
procent förutsätter att Hedera lyckas dra ned sina interna personalkostnader 
samt övriga kostnader. 

För att uppnå Mangolds förväntningar krävs att Hedera fortsätter att förvärva 
bolag med stark finansiell position, goda möjligheter till synergieffekter samt 
en väsentlig marknadsandel inom respektive branschområde. Bolaget måste 
också lyckas med att integrera förvärven. Hedera behöver även minska sina 
kostnader relaterade till intern personal och övriga kostnader för att på sikt 
bli mer lönsamma. Det i sin tur innebär en utmaning för bolaget som verkar i 
branscher som kännetecknas av hög konkurrens. 
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Hedera Group – Prognoser forts.

Två kostnadsposter är drivande

Stabil bruttomarginal

Flertalet triggers

Kostnadsutveckling om 8 
 procent per år i branschen

Kostnader
Kärnan av Hederas kostnadsmassa utgörs av professionella arbetstagare som 
bolaget hyr ut. Dessa återfinns inom två poster på bolagets resultaträkning: 
inköpta tjänster och personalkostnader. Inköpta tjänster omfattas framför 
allt av bemanning av underkonsulter. Personalkostnader omfattar kostnader 
för bemanning av sjuksköterskor och läkare som inte är underkonsulter, 
assistanspersonal, och koncernens egna anställda. Hedera redovisar inte 
kostnad sålda tjänster som en separat post, och därmed går inte någon 
bruttomarginal att framhäva. För att illustrera en ungefärlig bruttomarginal 
har Mangold presenterat inköpta tjänster och externa personalkostnader  
(personalkostnader exklusive Hedera-anställda) som kostnad sålda varor. 

HEDERA GROUP – PROGNOS KOSTNADER*

2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Externa personalkostnader (Msek) -101,1 -136,8 -179,6 -186,5 -197,2 -209,1

Inköpta tjänster (Msek) -84,0 -92,4 -101,6 -111,8 -123,0 -135,3

Bruttomarginal (%)** 15% 15% 15% 15% 15% 15%

*exkluderar förvärvsdrivna kostnader

**Hedera redovisar ej bruttomarginal, uppskattningarna och beräkningarna är Mangolds

Källa: Mangold Insight 

Bruttomarginalen väntas förbli stabil om cirka 15 procent per år då bolagets 
intäkter är direkt relaterade till kostnader för sålda tjänster. Intäkter kan 
endast öka i högre takt än kostnader för sålda tjänster genom inträde i 
nya kompetenser inom vårdbemanning samt att assistansersättningen 
ökar avseende personlig assistans. Hedera måste således se till att övriga 
kostnadsposter som ej är relaterade till extern personal ökar i lägre takt än 
försäljningen för att i sin tur förbättra sina marginaler.

Hederas kostnader växer parallellt genom att fler hyrs ut inom bemanning 
och fler anställs inom Assistans. Den ökade volymen och efterfrågan på 
Hederas tjänster drivs av externa faktorer såsom vårdskulden, bristen på 
personal inom vård och omsorg, samt den ökande preferensen för privata 
alternativ inom vård-och assistansbranschen. 

Utvecklingen av inköpta tjänster är relaterad till den historiska tillväxten 
av bemanningsbranschens kostnadstillväxt. Enligt Sveriges kommuner och 
landsting uppgick tillväxten till cirka 8 procent årligen (CAGR) mellan 2015 
och 2020. Mangold räknar med att kostnadsposten för inköpta tjänster ökar 
med 10 procent per år med grund i att Hedera växer snabbare än marknaden 
och därför efterfrågar mer personal. 

Finansiering & investeringar
Mangold räknar med att Hedera Group tar in kapital under kommande två år 
i syfte att finansiera nya förvärv. Historiskt sett har förvärvskapital erhållits 
genom emissioner, lån och aktier. 



12

Attraktiv värdering sett till EV/
försäljning

Relativ värdering 
Det finns ett antal noterade bolag i Sverige med verksamhet inom 
vårdbemanning samt assistans. Bolagen i fråga belyses nedan. Det är viktigt 
att poängtera att jämförelserna bör ske med försiktighet då Hedera Group är 
avsevärt mycket mindre än majoriteten av sina peers. 

HEDERA GROUP – PEER-VÄRDERING

Bolag Börsvärde (Msek) P/E EV/S EV/EBITDA VPA (Sek) CAGR 2016-2020

Bemanning

Ambea 6 306 19,2 1,41 17,2 3,47 20%

Dedicare 808 14,8 0,6 8,9 5,81 8%

NGS Group 215 22,1 0,6 18,6 1,08 -9%

Assistans

Attendo 6 175 154,4 1,6 22,6 0,25 5%

Humana 4 251 15,2 1,0 14,0 5,25 5%

Liv ihop 51 neg 0,2 neg neg 20%

Median 2 530 19,2 0,8 17,2 3,47 7%

Medelvärde 2 968 45,1 0,9 16,3 3,17 8%

Hedera Group 64 33,7 0,4 20,4 0,23 11%

Källa: Factset, Mangold Insight

Den relativa multipel-värderingen indikerar att handlas till en premium vad 
gäller EV/EBITDA-multipeln samt vinst per aktie, vilket delvis förklaras av 
relativt lägre EBITDA i förhållande till EV än hos peers.

Samtidigt antyder den relativa värderingen att Hedera Group är lågt värderat 
vad gäller EV/försäljning. Det innebär att Hedera handlas med rabatt jämfört 
med sina konkurrenter sett till försäljning och justerat för kapitalstruktur. 

Även Hedera Groups genomsnittliga nettoomsättningstillväxt (CAGR) står ut 
mot mängden; mellan 2016 och 2020 uppgick siffran till 11 procent. Endast 
två företag registrerade högre tillväxt under samma period. Noteras bör att 
ett av de två bolagen, Liv Ihop, inte är lönsamt. 

Hedera Group

Hedera Group – Värdering
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Uppsida om 80 procent

Känslighetsanalys pekar på 
prisintervall mellan 9,11 kronor 
och 19,65 kronor per aktie

Hedera Group

Uppsida i aktien
Mangold har valt att värdera Hedera Group med en DCF-modell. 
Avkastningskravet i modellen sätts till 14 procent, vilket är högre än det som 
rekommenderas i PWC:s riskpremiestudie från 2021 om 6,7 procent med 
tillhörande småbolagstillägg om 4,2 procent. Vi tar således höjd för den risk 
som finns då bolaget fortfarande befinner sig i en tillväxtfas. Baserat på dessa 
estimat ges en riktkurs per aktie om 13,00 kronor, motsvarande en uppsida 
om cirka 80  procent. För att uppnå riktkursen krävs att Hedera fortsätter att 
identifiera attraktiva förvärvskandidater och tar marknadsandelar, samtidigt 
som kostnaderna som ej är hänförliga till extern personal kontrolleras. 

HEDERA GROUP – DCF-VÄRDERING

(Mkr) 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

EBIT 5,2 10,2 13,8 17,2 22,1 32,5

Fritt kassaflöde 5,5 4,8 10,4 14,0 18,5 26,5

Terminalvärde 220,6

Antaganden Avkkrav Tillväxt Skatt 

14% 2% 21%

Riktkurs

Enterprise value 166,4

Equity value 109,8

Riktkurs per aktie (kr) 13,07
Källa: Mangold Insight

Känslighetsanalys

Avkastningskravet påverkar värderingen i stor utsträckning. Om 
 avkastningskravet höjs till 15 procent minskar vårt DCF-värde till 11,32 
 kronor per aktie. Även tillväxten med vilken vi beräknar terminalvärdet 
påverkar värderingen. Om tillväxten ökar med 1  procent (allt annat lika) 
gentemot vårt basscenario höjs värdet per  aktie till 14,31  kronor. Skulle 
tillväxten istället minska till 1 procent  minskar det värdet till 12,02 kronor per 
aktie. Det medför uppsida på cirka 90 procent  respektive 60 procent.

HEDERA GROUP – KÄNSLIGHETSANALYS  

 

  Kostnad för kapital (WACC)   Bear (1%)   Tillväxt (2%)    Bull (3%) 

12%  9,0  17,7  19,7 

13%  13,9  15,2  16,7 

14%  12,0  13,1  14,3 

15%  10,5  11,3  12,3 

16%  9,1  9,8  10,7 

Källa: Mangold Insight

Hedera Group – Värdering forts.
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Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot
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Hedera Group – SWOT

– Relationsbaserad affär

- Överrekryteringar till konkurrenter 

- Högre ersättningsbild till konsulter 

– Flera avtal att leverera på, digitalisering. 

- Ta del av assistansmarknadens framfart

- Lösning till personalbehovet kring 
Sveriges vårdskuld

– Liten spelare– Bred tjänsteportfölj

- Flera varumärken

- Bredd på avtal
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Ledning

Johan Sandström, vd Hedera Group. Han har lång erfarenhet från rekrytering 
och bemanning som bland annat direktör på Randstad Care och senior 
konsult på Michaël Berglund Executive Search. Han har varit regionchef 
för Stockholm på hälsoföretaget Feelgood, och kommer senast från rollen 
som vd för vårdgivaren Cereb. Johan Sandström har en kandidatexamen i 
företagsekonomi från Karlstads universitet. 

Per J Levin, finanschef Hedera Group. Han har tidigare erfarenhet som 
senior revisor från revisions- och konsultbolaget EY. Per Levin har en 
civilekonomexamen från Jönköping international business school. 

Christer Ryder, vice vd Hedera Group samt operativ chef på Hedera 
Assistans. Han är grundare och vd för Assistanspoolen, har startat upp 
och varit ordförande i riksorganisationen PARO, och har varit ledamot i 
Assistansrådet samt den ideella föreningen Fremia (fd KFO).

Risto Urdzanov, operativ chef Hedera Medical och LILAB. Han har arbetat 
i bemanningsbranschen sedan 2018 och startade som Konsultchef inom 
Hedera, och har även en bakgrund som säljande projektledare inom 
företagsevent.   

Azim Fatan, vd och grundare av Läkarresurs. Han är utbildad sjuksköterska 
vid Uppsala universitet och har en Fil.Magisterexamen i PA-programmet vid 
Uppsala universitet.

Dijana Stavreska, operativ chef Hedera Nurse. Hon har tidigare erfarenhet 
som platschef Göteborg på utbildningsbolaget Lernia Bemanning. Dijana 
Stavreska har en Fil.Kandidatexamen i internationella arbetslivsstudier från 
Göteborgs universitet. 

Styrelse
Bertil Haglund, styrelseordförande. Han är ägare till investeringsbolaget 
Lectica, har varit vd för bemanningsföretaget NGS group, har arbetat på 
banken SEB, är grundare av personaluthyrningsbolaget TjänsteGruppen, 
och är involverad i styrelseuppdrag hos ett flertal bolag. Bertil Haglund är 
examinerad civilekonom vid Lunds universitet.

Dan Olsson, styrelseledamot. Han har tidigare varit vd för omsorgsföretaget 
Team Olivia, hälso- och sjukvårdsföretaget Helsa samt diagnostikföretaget 
Unilabs, och har styrelseuppdrag i en handfull bolag. Dan Olsson har en 
ekonomexamen från Lunds universitet.

Åsa Linde-Tornée, styrelseledamot. Hon är personalansvarig för rederibolaget 
ForSea i Helsingborg. Åsa Linde-Tornée har tidigare varit interim direktör på 
telekomproduktbolaget Doro, ansvarig för logistikföretaget Brings HR-center 
samt central förhandlare för Transportgruppen.

Stig Engcrantz, styrelseledamot. Tidigare vd och koncernchef för 
bemanningsföretaget Dedicare samt vd för bemanningsföretaget Poolia IT. 
Stig Engcrantz är civilekonom.

Hedera Group

Hedera Group – Appendix
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Hedera Group

Hedera Group – Appendix forts.
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Balansräkning (Mkr) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P

Tillgångar

Kassa och bank 5,3 4,4 9,1 12,1 20,7 32,8

Kundfordringar  26,0 19,7 23,1 30,5 35,0 38,8

Lager  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga omsättningstillgångar 20,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Anläggningstillgångar 85,8 86,8 84,2 81,7 79,2 76,8

Totalt tillgångar 137,1 121,4 126,9 134,7 145,4 158,9

Skulder 

Leverantörsskulder 15,3 10,8 12,7 13,9 15,3 16,8

Skulder 70,2 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0

Totala skulder 85,5 71,8 73,7 74,9 76,3 77,8

Eget kapital 

Bundet eget kapital 12,4 12,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Fritt eget kapital 39,2 37,2 39,8 46,4 55,7 67,7

Totalt eget kapital 51,6 49,6 53,3 59,8 69,1 81,1

Skulder och eget kapital 137,1 121,4 126,9 134,7 145,4 158,9
Källa: Mangold Insight

Resultaträkning (Mkr) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P

 Försäljning  209,6 218,2 241,2 300,6 327,7 353,9

 Inköpta tjänster -112,1 -84,0 -92,4 -101,6 -111,8 -123,0

 Personalkostnader (externt) -71,6 -101,1 -112,2 -152,6 -166,0 -177,4

 Bruttovinst  25,9 33,1 36,6 46,3 49,8 53,4

 Bruttomarginal  12% 15% 15% 15% 15% 15%

 Personalkostnader (internt) -16,4 -23,2 -19,2 -21,5 -20,5 -19,7

 Övriga kostnader  -8,6 -7,5 -9,6 -12,0 -13,1 -14,2

 Avskrivningar  -2,2 -2,4 -2,6 -2,5 -2,5 -2,4

 Rörelseresultat  -1,3 0,0 5,2 10,2 13,8 17,2

 Rörelsemarginal  -1% 0% 2% 3% 4% 5%

 Räntenetto  -1,4 -2,4 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

 Vinst efter finansnetto  -2,7 -2,4 3,4 8,4 11,9 15,4

 Skatter  -0,2 0,4 -0,7 -1,8 -2,6 -3,4

 Nettovinst  -2,9 -2,0 2,6 6,5 9,3 12,0

Hedera Group

Hedera Group – Resultat & balansräkning*

*Beräkning av bruttomarginalerna är Mangolds
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Disclaimer

Hedera Group

Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och per-
soner med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i 
dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansin-
spektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold 
är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på 
NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. In-
nehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets 
riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold 
Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och/eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är 
analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran 
om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar 
i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är 
ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det 
må vara som grundar sig på användandet av publikationen.  

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller 
juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag 
eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen 
alternativt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering. 

För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även 
föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold. 
Mangold har riktlinjer för hantering av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instru-
ment. 

Mangolds analytiker äger inte aktier i Hedera Group. 

Mangold äger aktier i Hedera Group. 

Mangold har utfört tjänster för Bolaget och har erhållit ersättning från Bolaget baserat på detta. 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn. 

Rekommendationsstruktur: 
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent 
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent 
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent  


