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cyclists have crashed and been protected
by wearing the Hövding airbag.

Our most important key figure  
is the number of people we protect. So far
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WE ARE 
CYCLISTS

Hövding är en produkt för urbana miljöer och vi har valt några 
nyckelstäder att fokusera på. Under 2018 var dessa städer 
Stockholm, Köpenhamn och Hamburg. Under 2019 tillkommer 
även London som en av våra så kallade ”key citys”.



And 
we’re
on the 
move

Nettoomsättning   92 535 (56 695) KSEK

Antal sålda enheter  61 208 (40 087)

Bruttomarginal  23 % (22 %)

Rörelseresultat  -41 487 (-41 030) KSEK

Börsvärde    353 (190,1) MSEK

Slutkurs   15,85 (12,8) SEK

Totalt antal aktieägare  4 810 (1 918)





Fredrik Carling
VD – Hövding



HÖVDING – ETT VINNANDE KONCEPT  
INTERNATIONELLT
Hövding är en självklarhet i Sverige. Alla betydande svenska 
återförsäljare inom cyklism väljer Hövding i sitt sortiment, ofta 
med betydande plats både i butik och i marknadsföring. Till 
skillnad från våra konkurrenter återfinns Hövding ofta i livsstils-
butiker som Designtorget, Naturkompaniet, NK med flera. Under 
året som gått har Hövding blivit en självklarhet även i Danmark. 
Närmare 22 000 sålda under året talar för det. Framförallt i 
Köpenhamn där många cyklister som tidigare valt bort tradi-
tionella hjälmar, ser många fördelarna med Hövding. 46% av 
Hövdinganvändare har aldrig tidigare använt traditionell hjälm 
vilket är en styrka i ett land där vanligt hjälmanvändande har varit 
relativt lågt. 

Tyskland är det tredje landet som under 2018 varit i fokus för 
oss, med total tillväxt under året på +96%. Andra hälften av 2018 
ökade försäljningen +118%. Våra strategiska val att kontrollerat 
ta ombord kedjor som Sportcheck och Globetrotter har visat 
sig lyckade. Den stegrande tillväxten tar vi med oss och bygger 
vidare på under 2019.

Vår strategi att erövra land för land fortsätter, och samtidigt 
som vi under 2019 kommer befästa vår ställning i storstäder i 
ovan nämnda länder tar vi oss an London, en stad med över 10 
miljoner invånare och en starkt växande urban cykelkultur. Vi 
rekryterar både marknadsföringspartners och etablerar en lokal 
säljorganisation. Det är dessa fyra länder som framför allt bör ta 
oss till vårt mål för 2020 med 250 MSEK i omsättning.

EFFEKTIVITET OCH SYNERGI
De senaste åren har tillväxt och fortsatt produktutveckling varit 
fokus och gett resultat för Hövding. Vi växte med +63% under 

2018 och har nästa generation Hövding planerad för lansering 
under 2019. Samtidigt som detta fokus fortsätter har vi under 
året arbetat med att effektivisera bolaget och vårt arbete. Några 
av våra mest tongivande arbeten har varit sammanslagningen 
av utvecklings- och inköpsorganisationen. En del av företaget 
som behöver arbeta tätt samman för att nå mest effektivitet i 
produkt-, kvalitets- och leverantörsledet. Fusionen mellan avdel-
ningarna har gått enligt plan och ligger nu under ett och samma 
ledarskap.  

Försäljnings- och kundserviceavdelningarna har även de gått 
samman och det är tydligt att vi nu möter kunderna mer professi-
onellt och tar tillvara på synergier på ett ännu bättre sätt.

Det har möjliggjort resursbesparingar i hanteringen av den kraf-
tigt ökande kundkretsen utan att i samma utsträckning behöva 
anställa mer personal.Kundnöjdheten i vår kontakt med kunder 
är ett genomsnitt på 5,4 på en 6 gradig skala vilket är fantastiskt.

I samma anda pågår arbete med processer och rutiner i samtliga 
avdelningar. Arbete som säkerställer att vi kommer kunna 
hantera en fortsatt växande verksamhet på ett kvalitativt och 
effektivt sätt.

Att översätta den framgång vi har i Sverige internationellt har 
varit i fokus och 2018 har bevisat att Hövdings airbag för cyklister 
är en produkt med internationell relevans. I både Danmark och 
Tyskland mer än fördubblar vi försäljningen under året. Det ger råg 
i ryggen inför 2019, då vi skall lansera Hövding 3.0 internationellt 
i vår största kommersiella satsning någonsin. Sverige, Danmark, 
Tyskland och England ligger i fokus och de marknaderna kommer 
leverera 250 MSEK i omsättning med positivt rörelseresultat 2020.

Hövding ut  
i världen

” Vår strategi att erövra land för land 
fortsätter”
Fredrik Carling, VD

 VD HAR ORDET
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PRODUKTUTVECKLING SOM BYGGER FÖR FRAMTIDEN
Vi är det enda företaget i världen som har ett huvudskydd med 
airbagteknik för cyklister. Vi har dessutom en globalt stark 
patentportfölj som säkrar vårt försprång. Försprång som vi 
använder till att stärka oss för framtiden. Vi arbetar ständigt 
med produktutveckling och huvudprojektet med arbetsnamnet 
VEGA kommer resultera i Hövding 3.0 som planeras för lansering 
hösten 2019.

Det är genom större projekt som kompetensen i bolaget visar sig 
och jag är övertygad att valet att ha större delen av kompetensen 
i bolaget snarare än inhyrd bygger en bättre produkt där de olika 
delarna samspelar.

En del av VEGA är underprojektet LYRA som bygger en 
uppkopplad Hövding 3.0. I samarbete med specialister bygger vi 
en applikationsstruktur som både kommer motivera mer cykling 
och säkrare cykling. Att vara del av det uppkopplade ekosys-
temet är en självklarhet för Hövding och jag märker redan nu 
intresset från framtida samarbetspartners inom detta område.

Efterhand som VEGA närmar sig produktionsstart kommer 
utvecklingsteamet mer och mer övergå till forskning inför nästa 
steg. De tekniska områden som ligger i fokus är då algoritmut-
veckling och airbagteknik. Även om vår produkt redan är banbry-
tande finns det fortfarande många möjligheter till nya koncept 
framöver. Under året som gick etablerades rollen som CTO vars 
uppgift är att driva vår forskning långsiktigt.

Fredrik Carling
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2013/2014
6 510 TKR

2014/2015 
13 856 TKR

2015/2016
44 415 TKR

2017
56 695 TKR

2018
92 535 TKR

OMSÄTTNING 2013-2018



63%
+

NET SALES
2017 – 2018





Hövding Sverige AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar, 
marknadsför och säljer Hövding, en airbag för urbana cyklister. 
Hövding är världens första airbag för cyklister. Genom avance-
rade sensorer och en unik algoritm känner Hövding av cyklistens 
rörelsemönster och reagerar med att lösa ut en airbag på 0,1 
sekund i händelse av en olycka och erbjuder överlägsen säkerhet 
i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot 
rotationsvåld. 

Hövding har sitt ursprung i grundarna Anna Haupt och Terese 
Alstins examensarbete i industridesign vid Lunds Universitet 
2005. Efter sju års forskning blev resultatet Hövding, en airbag 
inbyggd i en krage som bärs runt halsen och som aktiveras först 
när de elektroniska sensorerna upptäcker onormala rörelser. Idag 
har Hövding ett globalt IP-skydd, är en produkt som genomgått 
omfattande tester samt erhållit europeisk CE märkning.

Företagets hjärta och huvudkontor ligger i Malmö där cykelkul-
turen är stark. Företaget har även kontor i Kungälv, Stockholm 
och London. Under 2018 arbetade 37 personer på Hövding. Inom 
företaget finns expertis och nyckelkompetens inom exempelvis 
airbagteknologi, algoritmutveckling och andra för Hövding 
nödvändiga områden. Tillverkning av produkten sker genom 
tredje part och japanska Nihon Plast som är en av de största 
airbagaktörerna i världen. 

Hövding finns idag i över 1 300 butiker, både på den svenska och 
internationella marknaden, med mer än 150 000 sålda Hövdingar. 
Hövding är i en stark tillväxtfas med huvudfokus att etablera 
tydlig närvaro och försäljning på befintliga och nya marknader. 
Samtidigt pågår utveckling av den tredje generationens Hövding 
med planerad lansering under 2019. Hövding Sverige AB är sedan 
2015 noterat på Nasdaq First North.

Kort om 
Hövding
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AIRBAGSYSTEM
Hövding har en unik airbag och mängder av tester har utförts 
för att säkerställa airbagens skyddsegenskaper. Den patente-
rade airbagen blåses vid en olycka upp på en tiondels sekund 
(0,1 sekund) och är fullt uppblåst innan cyklisten slår i huvudet. 
Airbagen är utformad som en huva och tillverkad i slitstarkt nylon 
som tål att skrapas mot asfalt. Hövding skyddar mycket stora 
delar av huvudet, men lämnar samtidigt synfältet fritt. Området 
som den uppblåsta airbagen täcker är betydligt större än på 
traditionella cykelhjälmar och anpassat efter befintlig olyckssta-
tistik. Skyddet är som bäst där det behövs mest. Airbagen skapar 
en mycket mjuk och skonsam stötupptagningsförmåga. Trycket 
hålls konstant i flera sekunder och klarar därför flera slag mot 
huvudet under samma olycka. Gasgeneratorn som fyller airbagen 
med gas är en så kallad kallgasgenerator med heliumgas.

SENSORER OCH ALGORITM
Hövding är utrustat med accelerometer och gyroskopsensorer 
som registrerar acceleration och rotation kring nacken hos 
cyklisten. Påslagen registrerar Hövding cyklistens rörelser 200 
gånger per sekund. Vid en olycka detekteras cyklistens onormala 
rörelse och airbagen blåser upp. Cykelolyckor har iscensatts med 
både stuntutövare och krockdockor för att samla in cyklisters 
rörelsemönster vid en olycka. Parallellt med detta har lika stor 
mängd rörelser vid normal cykling samlats in med hjälp av 
testcyklister som använt Hövding i sin vardag. 200 gånger per 
sekund. Vid en olycka rörelse och airbagen blåser upp.

KRAGE OCH SKAL
Kragen är sydd i vattentätt funktionstyg som ger bästa tänk-
bara skydd av det inbyggda airbagsystemet. Själva kragen går 
inte att tvätta, men skyddas mot slitage, svett och smuts av det 
omslutande skalet i tyg. Det avtagbara och tvättbara skalet gör 
att Hövdings utseende enkelt kan förändras.

USB-LADDNING
Hövding innehåller ett uppladdningsbart batteri som laddas via 
datorn eller vägguttaget med hjälp av USB. Batterinivån visas 
med hjälp av lysdioder framtill på kragen.

CE-MÄRKNING
Hövding är CE-märkt efter att ha genomgått en omfattande 
process för godkännande av RISE (Research Institutes of 
Sweden, före detta SP). CE-märkning är ett krav för att en cykel-
hjälm ska få säljas inom Europa och intygar att hjälmen uppfyller 
de krav som ställs i EU-direktivet för personlig skyddsutrustning. 
Gemensamt för alla typer av hjälmar är att de ska tillhandahålla 
ett skydd för huvudet i form av stötdämpning och kraftfördelning 
vid olyckor. Fullgott skydd vid olyckstillfället och funktion vid 
normal användning är grundförutsättningar för CE-märkning. 
Hjälmen måste i övrigt vara konstruerad så att inga onödiga 
risker uppstår, d.v.s. det får inte finnas vassa kanter etc. som kan 
orsaka skada på användaren. Miljötålighet för hjälmar handlar 
om att de ska stå emot väta, fungera i kyla och värme samt klara 
påverkan av solens ultravioletta ljus.

Arbetet med att ta fram Hövding har föregåtts av intensivt 
forskningsarbete sedan 2005. Under åren har företaget utvecklat 
en unik expertis inom airbaghjälmteknologi. Tusentals cykelolyckor 
har iscensatts och jämförts med tusentals timmars normal cykling 
med Hövding. Utvecklingsarbetet kring Hövding har resulterat i ett 
flertal patent och pågående patentansökningar.

Världens 
säkraste  
cykelhjälm

PRODUKTEN
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TREDJEPARTSTESTER
Det finns två huvudsakliga skademekanismer för huvudskador; 
direkta och sneda islag. Dessa testas genom stötupptagningsför-
måga samt rotationsacceleration och rotationshastighet. Vid test 
av cykelhjälmar testas primärt stötupptagningsförmåga vid raka 
islag. Stötupptagningsförmågan mäts företrädesvis i accelera-
tionskraft (g-kraft) och HIC-värde

(Head Injury Criteria) som mäter tiden man är utsatt för accele-
rationskraften och sannolikheten för allvarlig huvudskada. Kravet 
för att en hjälm ska godkännas för CE-märkning är att g-krafter 
som når huvudet efter hjälmen dämpat stöten maximalt uppgår 
till 250 g vid rakt islag i en hastighet av 20 km/h, motsvarande 
ett fall på cirka 1,5 m. Att gränsvärdet är så pass högt som 250 
g för cykelhjälmar är en kompromiss från branschen, dagens 
traditionella hjälmar skulle annars bli väsentligt mycket större 
och otympligare. Ett problem med detta är att en acceleration på 
250 g fortfarande kan resultera i allvarliga skador.

STANFORD
Hösten 2016 publicerade forskare från Stanford University en 
studie i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Annals 
of Biomedical Engineering. Arbetet har letts av forskaren 
David Camarillo. Forskningen syftar till att skapa förståelse för 
hur man kan förebygga och skydda mot hjärnskakningar och 

hjärnskador. Studierna har varit fokuserade på cykelhjälmar och 
visat på att många cykelhjälmar har begränsat skydd när det 
gäller att minska risken för hjärnskador. I deras studier har de 
tittat både på traditionella cykelhjälmar och airbaghjälmar. Det 
slutliga målet med forskningen är att få fram kunskap om hur 
en hjärnskakningssäker hjälm kan utformas på ett optimalt sätt. 
Ett resultat de kommit fram till i den studie de presenterar är att 
Hövding har ett material och utformning som har enastående 
förmåga att skydda och därmed förhindra hjärnskakning och 
hjärnskador. Deras tester visar att Hövdings airbag skyddar upp 
till åtta gånger bättre mot hjärnskakning jämfört med traditio-
nella hjälmar.1

FOLKSAMS TEST
Under 2012 genomförde Folksam ett test av 13 cykelhjälmar 
på den svenska marknaden. Man genomförde tre olika tester; 
krock med bil, fall i asfalt samt slagprov. Endast slagprovet ligger 
till grund för CE-märkning. På grund av testarnas utformning 
kunde endast slagprovet testas för Hövding. Till skillnad från vad 
lagen kräver använde Folksam en hastighet om 25 km/h vilket 
motsvarar ett fall på cirka 2,5 m. Testresultatet av slagprovet 
finns presenterat längst ned på sidan. Hövding uppvisade ett 
värde på 65 g vid islag, mer än tre gånger bättre stötupptag-
ningsförmåga än övriga cykelhjälmar i urvalet.2 

Analysen av skadekonsekvenserna (HIC-värdet) visar att med en 
traditionell cykelhjälm, i samma typ av olycka, är sannolikheten 
för svår huvudskada ungefär 90 procent och risken för dödlig 
skada hela 30 procent. Genom att använda en airbagcykelhjälm 
från Hövding vid samma olycka är risken för svår huvudskada 
endast 2 procent och risken för dödlig skada obefintlig.

Folksam genomförde ytterligare ett hjälmtest 2015 där resul-
tatet från 2012 ytterligare bekräftades. I tillägg till testet som 
uppmäter stötupptagningsförmågan hos cykelhjälmar uppmättes 
även hjälmars förmåga att skydda mot sneda islag som leder till 
rotationsvåld mot hjärnan.  Folksam konkluderade även vid detta 
testet att Hövding visade på överlägset bäst skydd, både vid 
direkta och sneda islag.3

8x
SÄKRARE
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SÅ FUNKAR HÖVDING

SENSORER

Påslagen registrerar Hövding cyklistens rörelser 200 gånger 
per sekund. Vid en olycka detekteras cyklistens onormala 
rörelse och airbagen blåser upp.

AIRBAGSYSTEM

Den patenterade airbagen blåses vid en olycka upp på en 
tiondels sekund (0,1 sekund) och är fullt uppblåst innan 
cyklisten slår i huvudet.

ON/OFF

Hövding slås på med hjälp av en on/off-knapp på dragkedjans 
flärp. En ljud- och ljussignal bekräftar att Hövding är påslagen.





ANTALET CYKLISTER ÖKAR
Hövdings omsättning och resultat är nära kopplad till cykelmark-
naden. Cyklister utgör ungefär 15 procent av den totala befolk-
ningen och det totala antalet cyklister överstiger 1,1 miljarder.4 
Den globala cykelmarknaden förväntas fortsätta växa de 
närmaste åren.5 De uppgifter avseende marknadstillväxt och 
marknadsstorlek som anges här är Hövdings samlade bedömning 
baserad på interna samt externa källor.

MARKNADEN FÖR CYKLAR
Efterfrågan på cyklar globalt beräknas uppgå till cirka 144 
miljoner per år.6 De primära marknaderna där Hövding verkar 
idag är Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien. På den 
europeiska marknaden, såldes under 2016 cirka 20 miljoner 
traditionella cyklar och elcyklar. Cirka två tredjedelar utgörs 
av försäljning i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och 
Polen.7 Elcykelns ökade popularitet gör att cykeln blir allt vikti-
gare som transportmedel för många. Den högre fart som elcyklar 
erbjuder, innebär samtidigt en ökad risk för allvarliga skador. De 
allvarliga olyckorna har innebär ett nytt segment för huvudskydd, 
då vanliga cykelhjälmar inte anses ha tillräckligt skydd för de 
höga hastigheter som vissa elcyklar når. 

Den största delen av Hövdings försäljning idag är på den 
svenska, danska och tyska marknaden. Efter Nederländerna är 
Sverige och Danmark de länder inom EU som använder cykeln 
som primärt transportmedel, 17 respektive 19 procent.8 Cykel-
tätheten på den svenska marknaden uppgår till 0,64 cyklar per 
invånare, vilket motsvarar ett totalt antal cyklar om 6,3 miljoner. 
På den danska marknaden uppgår cykeltätheten till 0,81 cyklar 
per invånare, motsvarande totalt 5,7 miljoner cyklar.9 Tyskland 

är ett cykeltätt land med cirka 0,77 cyklar per invånare, motsva-
rande cirka 62,8 miljoner cyklar i omlopp. Försäljningsmässigt 
utgör den tyska marknaden cirka 21 procent av den europeiska 
marknaden, vilket innebär att cirka 4,1 miljoner cyklar säljs varje år.10

Storbritannien är det näst största landet i Europa sett till försälj-
ning av nya cyklar. Under 2016 såldes totalt 3,5 miljoner cyklar 
i Storbritannien, vilket motsvarar cirka 17 procent av den totala 
volymen i Europa.11 Användandet av cykel som transportmedel 
har ökat i Storbritannien under de senaste åren. Sedan 2002 har 
medelantalet kilometer ökat från 38 till 53 under 2016, motsva-
rande en ökning om 37 procent.12 Trots detta är cykel det primära 
transportmedlet för endast 3 procent av befolkningen.13

MARKNADEN FÖR HJÄLMAR
Hjälmar används vid utövandet av en rad olika aktiviteter med 
det gemensamma syftet att skydda huvudet mot olika former 
av trauma. Det finns dock begränsad statistik över hur stor den 
totala globala cykelhjälmsmarknaden är.

På den svenska marknaden måste alla hjälmar som säljs vara 
CE-märkta. Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare vid Folksam, 
menar att kraven är för låga eftersom man bara mäter kraften 
som går rakt in i skallen. Accelerationskraft om 250 g eller lägre 
är tillräckligt för att få CE-märkning, trots att hjärnskakning kan 
uppstå redan vid 60 g.14 Det finns idag inget krav kring skydd mot 
rotationsvåld i någon cykelhjälmstandard, men arbete pågår för 
att ta fram en testmetod som i framtiden kan användas för att 
inkludera skyddskrav mot rotationsvåld. Enligt Folksams forsk-
ningsrapport från 2015 är den största skillnaden mellan en bra 
och en dålig traditionell hjälm hur väl den skyddar huvudet vid 

Cykeltrenden 
fortsatt stark
Ökat fokus på miljövänliga transportmedel, stigande 
bränslekostnader, ökad trafikstockning på vägar och brist på 
parkeringsplatser. Detta är bara några av drivkrafter som förväntas 
stimulera utvecklingen på cykelmarknaden. Dessutom förväntas 
hälsotrenden fortsätta driva försäljningen av cyklar. I detta avsnitt 
ges en översikt av den marknad som Hövding är verksam på.
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sneda islag. Hövding 2.0 fick överlägset bäst testresultat både 
gällande stötupptagning och vid sneda islag i Folksams tester.15 
I Europa finns det uppskattningsvis 150 miljoner cyklister varav 
cirka 20 procent i dagsläget använder traditionella cykelhjälmar.16 
Användning av traditionella cykelhjälmar skiljer sig åt mellan de 
olika marknaderna. I Nederländerna och Danmark är hjälman-
vändningen låg medan den är betydligt högre i Schweiz, Sverige 
och Österrike. I Tyskland, den största cykelmarknaden i Europa, 
uppgår hjälmanvändningen i de två största städerna till cirka 40 
procent enligt en undersökning som Hövding genomfört tillsam-
mans med Brand Clinic under januari 2018.

TRENDER OCH DRIVKRAFTER

ÖKAD HJÄLMANVÄNDNING
På svenska marknaden har andelen vuxna vardagscyklister som 
använder hjälm ökat med 75 procent, från 16 till 28 procent, 
under åren 2005 - 2016. Vuxna som använder cykel för att färdas 
till och från arbetsplatsen har ökat med 64 procent, från 19 till 
31,5 procent. I Stockholm beräknas upp till 70 procent av vuxna 
vardagscyklister använda hjälm. På nationell nivå är målsätt-
ningen att 70 procent av samtliga cyklister ska vara hjälm bärande 
2020. Trenden mot ett ökat hjälmanvändande kan ses över flera 
marknader i Europa.17

Trots kraftig ökning av hjälmanvändning finns fortfarande ett 
starkt motstånd mot att använda traditionella hjälmar på grund 
av dess design. Det visar en undersökning Hövding gjort tillsam-
mans med GFK. Undersökningen visar även att majoriteten av 
cyklisterna tycker att det är obekvämt med en traditionell hjälm 
och att det minskar frihetskänslan. 

CYKELUTHYRNINGSPROGRAM
Cykeluthyrningsprogram, så kallade ”Bike-sharing-systems”, har 
ökat kraftigt under de senaste åren. Under 2017 var de samlade 
antalet medlemmar i cykeluthyrningsprogram över 227 miljoner, 
vilket förväntas växa till 306 miljoner redan 2019.18 Många städer 
anpassar också i allt större grad stadsarkitekturen för att under-
lätta för cyklister och gångtrafikanter samt att öka säkerheten för 
dessa trafikanter.19

ÖKAD OLYCKSRISK FÖR CYKLISTER
Antalet som skadas i trafiken har sjunkit mellan åren 2000 till 
2014 samtidigt som antalet skadade cyklister ökat med cirka sex 
procent och under 2014 uppgick de totala antalet personer som 
skadades i trafiken till cirka 78 000. Var fjärde trafikolycka invol-
verade en cyklist under 2014 och bland de olyckor där en person 
omkom i trafiken, utgjorde cyklister 10 procent.20

FÖRETAG ENGAGERAR SIG I HJÄLMANVÄNDNING
Som del i ansvarsfullt företagande uppmuntrar många arbets-
platser sina medarbetare till cykling. Och då även till användning 
av huvudskydd. Både där företaget tillhandahåller cykel och 
hjälm för att anställda skall kunna ta sig smidigt, tryggt och 
säkert mellan olika ärenden och möten inom närområdet, och för 
pendling till och från arbetsplatsen.

POLITISKA INITIATIV FÖR ÖKAD CYKLISM  
OCH HJÄLMANVÄNDANDE
I takt med samhällets urbanisering ökar biltrafiken påfrestning-
arna på städernas begränsade resurser. Många städer har svårt 
att få plats med nya vägar och parkeringshus. Även luftföro-
reningar är för många städer ett växande problem. Behovet 
av gröna alternativ har lett till många politiska initiativ som 
uppmuntrar till att välja cykeln som transportmedel i städerna.21

CYKEL PER INVÅNARE 9
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KONKURRENTER
Marknaden för traditionella cykelhjälmar kännetecknas av 
relativt låga inträdesbarriärer och hög konkurrens. Tillverkarna 
differentierar produkten främst genom skillnader i design, vikt 
och varumärke. De flesta befintliga hjälmar är antingen gjorda 
av polystyren eller polyuretan. Det faktiska skyddet för huvudet 
skiljer endast marginellt mellan traditionella hjälmar.

Marknaden är fortfarande stor i lågprissegmentet men de 
senaste åren har ett tydligt skifte skett mot högre kvalitet med 
fokus på skyddsprestanda. I ett test genomfört av Folksam från 
2015, kostade de fem bästa hjälmarna mellan 650 SEK till 3 500 
SEK.22

Inom ramen för den traditionella teknologin sker viss utveckling 
för att förbättra skydd och komfort.  Det finns idag ett segment 
med traditionella hjälmar som till viss del motverkar rotations-
våld (t.ex. MIPS) och ett segment av ”kollapsande” hjälmar (t.ex. 
Carrera, Closca) för enklare förvaring av hjälm mellan cykelturer. 
Airbagteknologi används av ett märke (Hövding) och skiljer sig 
avsevärt från alla traditionella hjälmar.
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ANTAL SÅLDA CYKLAR, ELCYKLAR SAMT PERSON BILAR  
I VÄRLDEN 201723

● TRADITIONELLA CYKLAR
110 000 000

● ELCYKLAR
34 000 000

● PERSONBILAR
79 000 000

UTVECKLING HJÄLMANVÄNDNING SVERIGE, 2005–2016 17 

● VUXNA 16+, ALLMÄNNA CYKELSTRÅK

● VUXNA 16+, ARBETSPLATS

Hjälmanvändningen för vuxna längs 
cykelstråk samt till och från arbete har 
konsekvent ökat år för år. År 2020 är 
målsättningen att hjälmanvändningen 
ska uppgå till 70 procent.

MARKNADSÖVERSIKT
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” Under 2018 knäckte vi koden. Med 
bildspråket i ”Hövding in reverse” har  
vi hittat ett enkelt sätt att förklara 
Hövding, vilket gör vägen kortare  
från att man hör om produkten till  
att man förstår hur den fungerar.”

ANNA KATARINA SKOGH, DIRECTOR OF MARKETING & COMMUNICATION



KEY CITY 
Vi tror på ringar på vattnet. Hövding är en produkt för urbana 
miljöer och vi har valt ut några nyckelstäder för att där göra så 
kallade ”hårda nedslag”. Under 2018 var dessa städer Stockholm, 
Köpenhamn och Hamburg. Med hårda fokuserade nedslag på 
begränsad yta skapar vi synlighet och kan i dessa städer etablera 
oss i den publika medvetenheten som ett naturligt huvudskydd.  
Det leder till att Hövding som varumärke och produkt kan sprida 
sig likt ringar på vattnet, samtidigt som vi kan hålla en tight orga-
nisation och kvalitet i varje led.

Vi ser även framåt behovet av att göra hårda nedslag för att öka 
synligheten för Hövding på mindre yta och därmed densiteten. 
Vi kommer successivt att utöka antalet nyckelstäder och under 
2019 lägger vi till London, Köln, Düsseldorf, samtidigt som vi 
fortsätter arbeta på samma sätt i Stockholm, Köpenhamn och 
Hamburg. 

Att introducera en innovativ produkt som Hövding har utma-
ningar. För att inte förlora tid lägger vi redan nu om kommunika-
tionen, steg för steg, för att passa nästa generation av Hövding, 
3.0, och samkör effekterna av den publika inlärning som skett 
under de åren Hövding funnits på marknaden. Kunderna behöver 
förstå produkten och återförsäljare behöver utbildas grundligt. 
Oberoende av vilken stad vi är i så ser vi till att skapa kunskap, 
och är på plats med utbildad personal som kan vidareutbilda 
återförsäljare och skapa engagemang. Hövding syns i skylt-
fönster på strategiska platser där det passerar många människor 
och dessa skyltfönster har grafiskt material som på bästa sätt 
förklarar produkten. 

Kommunikationen måste vara relevant och det säkrar vi genom 
att fokusera på att starta samarbete med lokala PR-byråer i alla 
våra nyckelstäder. På så vis får våra budskap lokal anpassning 
som minimerar vägen till produktförståelse på de olika markna-
derna. Våra lokala samarbetspartners kan lokalisera budskapen 

och anpassa dem till det aktuella läget i staden och även hitta 
möjligheter som vi inte ser från längre avstånd. 

Under 2018 har vi styrt vår annonsering till våra nyckelstäder 
och säkrat att digitala sök leder rätt på dessa platser. I vissa fall 
har vi egen personal på plats (Directly Operated Market) i andra 
fall har vi tätt samarbete med distributörer. Vi genomför lokala 
aktiviteter tillsammans med återförsäljare och ser till att annon-
seringen är synlig på gator och torg såväl som digitalt. Inför 
lanseringen av Hövding 3.0 arbetar vi tätt med våra partners för 
att förbereda budskap och etablera kunskap. Vi fortsätter att 
öppna upp dörrar till återförsäljare i våra nyckelstäder för att 
på så vis skapa synlighet och medvetenhet för att kunna möta 
försäljningsstarten av nästa generation av Hövding.

Arbetssättet med nyckelstäder har varit framgångsrikt. I 
Hamburg har antalet butiker med Hövding ökat med från 7 till 28 
butiker. Försäljningen i Hamburg har sedan 2017 ökat med 434 
procent och i Köpenhamn med 111 procent. 

.COM 
Vi har under året satsat på att öka vår digitala närvaro och dedi-
kerade två resurser i marknad- och säljavdelningen till detta.  Den 
digitala annonseringsbudgeten ökades med nästan 100 procent 
jämfört med föregående år, samt en rad aktiviteter genomfördes, 
för att öka webshopsförsäljningen och för att förbättra använ-
darvänligheten i webshopen. Även kundtjänstavdelningen har 
förstärkts med en tjänst med fokus på digital kommunikation. 
Arbetet med att förbättra kommunikationen med våra kunder 
pågår kontinuerligt. Vi vill underlätta både att förstå produkten 
innan köp och få hjälp att komma igång efter köp.

Under året har vi genomfört en rad lyckade kampanjer. Ett 
exempel var under juli och augusti då vi erbjöd alla svenska 
kunder gratis försäkring när de köpte en Hövding. Det resulte-
rade i en försäljningstillväxt på 133% jämfört med föregående år 
i perioden. Under julhandeln genomförde vi ett varumärkessam-

Hårda nedslag
Under året har vi på olika sätt börjat jobba mer integrerat 
mellan marknads- och säljavdelning. Vi ser resultat inte bara 
i gruppdynamik utan även i förenklade processer och att vi 
förstärker varandras organisationer för att tillsammans lösa de 
utmaningar som finns. På så vis ser vi till att 1+1 blir 3. Genom att 
våra organisationer möter varandra rent organisatoriskt kan vi 
fokusera på specifika insatser utan att tappa strategisk överblick.

 FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING
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arbete med Sandqvist, en kampanj som stärkte vårt varumärke 
med bibehållen prisbild. Under sista kvartalet implementerade 
vi även digitala presentkort. Syftet med genomförda taktiska 
aktiviteter är att öka vår vertikala marginal.

Ett stort fokus under 2018, som också fortsätter under 2019, är 
customer experience. I detta arbete har vi under hösten 2018 
tagit fram en ny webshopsdesign som implementeras under 
första kvartalet 2019. PayPal lades till som ytterligare betalnings-
alternativ i webshopen under sommaren 2018. Cirka 15 procent 
av alla utländska köp genomfördes med hjälp av PayPal under 
andra halvan av 2018. Genom att stärka kundupplevelsen online 
vill vi driva försäljning, samtidigt som vi stärker vårt varumärke.  

Ett kontinuerligt arbete har pågått under hela 2018 för att driva 
trafik till hemsida och shop. Fokus har legat på Sverige, Danmark 
och Tyskland. Nytt för i år är att vi har arbetat mer med rörligt 
material i en utsträckning vi aldrig tidigare testat. Våra filmer har 
under året haft hög ”completion rate” på YouTube, där vi testat 
Youtube TrueView för första gången. 

BYGGA TROVÄRDIGHET OCH VARUMÄRKE
Vi arbetar enligt vad vi kallar för ”best practice” som vi kan 
använda i de olika städer vi ska lägga fokus på. Inom försäljning 
innebär detta att vi säkerställer val av butik, val av lokal samar-
betspartner, ger gedigen utbildning till personal på plats där de 
är med och testar vår produkt och bygger ambassadörer. Vi nöjer 
oss inte med att sälja till butik utan vill sälja ut ur butik. Detta 
kräver initialt hög närvaro och även löpande närvaro. 

För marknadssidan och den kommunikativa delen innebär ”best 
practice” att vi sätter Hövding i rätt kontext i all kommunika-
tion. Det ska alltid handla om cykling i urban miljö och vi pratar 
huvudskydd samtidigt som vi förklarar hur produkten fungerar.  

Vi har kommunikativt förflyttat oss till en betydligt mer säker-
hetsorienterad nivå. Det stora genombrottet kom för oss i år med 
en stillbild och en film som inte bara visar Hövding så som den 
ser ut när den är uppblåst, utan även vad som faktiskt händer 
vid en olycka. Framförallt i stillbild har vi länge sökt efter den 
kreativa lösningen på detta problem som vi nu funnit. I och 
med bilden och filmen ”Hövding in reverse” sätts Hövding i rätt 
kontext och utan ord kan vi visa hur den fungerar. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda och entusiasmera våra 
återförsäljare. De är en av våra viktigaste resurser är vi pratar 
direkt med slutkund och därför även ambassadörer för vårt 
varumärke. Vi vill att våra partners ska dela vårt budskap i deras 
kanaler och samarbetar tätt för att skräddarsy kommunikation.

Vid val av partners är möjligheten att kunna visa upp Hövding en 
viktig faktor. Genom skyltfönster och bra kommunikativa enheter 
i butiker utöver traditionella cykelbutiker skapar vi en medve-
tenhet utöver den hos vår primära målgrupp. Exempelvis Uniqlo 
har valt att visa Hövding i deras nyöppnade butik i Stockholm 
som en del av deras koncept som rimmar fint med vårt. En annan 
skyltning som vi skapar medvetenhet med är den i DesignTorget. 
Dessa butiker ligger ofta i områden och stråk där människor rör 
sig. Och även om butiken i sig inte har med cykling att göra så 
ser vi ett beteende hos deras kunder som överensstämmer med 
våra. 

Strategin att utöka återförsäljare i sport- och livsstilskedjor har 
fortsatt och gett resultat. I exempelvis Tyskland har kedjorna 
Sportcheck och Globetrotter bidragit med stark försäljning under 
året.

” Vårt arbetssätt med nyckelstäder 
har varit framgångsrikt. I Tyskland 
och Hamburg har det gett 
fantastisk effekt och vi har nästan 
fördubblat vår försäljning på tyska 
marknaden under 2018. Nu satsar 
vi på London som ny ”key city”. Det 
blir en spännande satsning”
Per Ågren, Global Sales Director

MARKNAD OCH KOMMUNIKATION

Hövding är ett varumärke som arbetat sig in i medvetandet 
hos många. Vi har en stark historia att berätta och hela 
56 procent av alla som äger en Hövding har hört talas om 
produkten först via artiklar i media. Vi fortsätter att satsa på 
att arbeta med PR genom att utveckla produktbudskapen i 
media. Genom PR kan vi berätta vad vi vill uppnå och vad det 
är som driver oss framåt. Vi tar rygg på vår innovationskraft 
och de individer som arbetar hos oss och som färgar vårt sätt 
att arbeta.

FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING
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FÖRSÄLJNING

Hövding är en unik produkt som 
möjliggör nytänkande i sättet vi 
distribuerar till marknaden. Under 
flera år har vi haft stark tillväxt 
som bygger på ”Best Practice” 
som uppkommit genom att vi som 
försäljningsavdelning vågat prova 
nya vägar att sälja vår produkt. 
Därför finns vi brett representerade 
inom butiker för cykel, sport, 
outdoor, design och i flera andra 
kanaler. Då vi är nyfikna stannar vi 
aldrig utan fortsätter att arbeta för 
det optimala sättet att distribuera 
vår produkt och använda våra  
”best practice-case” utanför  
Sveriges gränser.
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” Under 2018 gjordes viktiga 
rekryteringar inom airbagteknologi 
och algoritmutveckling. Det möjliggör 
ytterligare satsning på forskning inom 
strategiskt viktiga områden för Hövding.”

HEINO WENDELRUP, CTO



UTVECKLINGSTEAMET
Under året har utvecklingsavdelningen förstärkts med ytterli-
gare egen kompetens inom airbagsteknik, algoritmutveckling 
och mekanik. Företaget har nu anställd personal inom samtliga 
kritiska produktområden och unik expertis inom airbagkon-
struktion, mjukvara, algoritmer, mekanik och textil. Det skapar 
en kontinuitet och möjlighet att förvalta kunskaper för framtida 
produktutveckling. Som komplement till egna resurser används 
vid behov specialkompetenser inom specifika områden. 

KVALITET
Kvalitetsarbetet har under året fokuserat på användarupple-
velsen. Den kraftiga tillväxten och ökade volymer av produkter 
på marknaden gör att Hövdings kundtjänst ständigt får in 
värdefull återkoppling från engagerade kunder. Det möjliggör 
succesiva förbättringar på befintlig produkt, och det har även lett 
till kvalitetsförbättringar genom utvecklad kommunikation och 
information till användaren. En ny ”quick start guide” och annan 
förtydligad kommunikation som gör det lättare att använda 
Hövding på rätt sätt har utvecklats. På flera områden har även 
produkten förbättrats och förändringarna har implementerats i 
produktion. Exempelvis har ett användargränssnitt med rödfär-
gade lysdioder som förtydligar indikationer från batteriet tagits 
fram. Det ska vara lättare att använda Hövding på ett korrekt 
sätt!

NÄSTA GENERATION
Sju års erfarenhet och användarfeedback från tidigare versioner 
gör att utvecklingsarbetet flyttar konceptet ytterligare framåt. 
Hösten 2019 ska nästa generation av Hövding lanseras till mark-
naden och börja säljas. Ökad användarvänlighet och komfort, 
lägre produktkostnad samt hög kvalitet vid väsentligt högre 
volymer är ledorden i arbetet.

H2020
Våren 2016 beviljades Hövding stöd om 1,37 miljoner euro 
för forskning och utveckling av konceptet ”airbag för urbana 
cyklister” i programmet H2020. Det har möjliggjort bredare och 
djupare forskning. Den slutgiltiga granskningen som genom-
fördes av EU, visade att ”Projektet har levererat exceptionella 
resultat med betydande direkt eller potentiell påverkan”. 

Slutbetalningen på 137 744 euro, betalades ut i samband med att 
målsättningen uppnåddes 2018.

AIRBAGTEKNOLOGI
Utvecklingsarbetet går mot att kvalitativt möjliggöra stora 
produktvolymer i framtiden. Ett exempel är utvecklingen av 
airbagen. Idag består airbagen av en ytter- och innerpåse 
vilket kräver tidskrävande sömnad. Nästa generations Hövding 
kommer att bygga på ny teknologi kallad ”One Piece Woven”. 
Airbagen vävs till sin slutliga form utan innerpåse och kräver 
endast ett fåtal sömnadsmoment innan färdigställande. 

ALGORITMUTVECKLING
Hövdings algoritm baseras på insamlade rörelsemönster och som 
ett led i detta har Hövdings största satsning på datainsamling 
skett under 2018. Vi har samlat in fler rörelsemönster än någonsin 
tidigare (mer än 3 500 olyckor har iscensatts). Denna datain-
samling ligger till grund för algoritmen i kommande generations 
Hövding.

UPPKOPPLAD HÖVDING
I linje med Hövdings strategi kommer framtidens Hövding att 
innehålla bluetooth som gör det möjligt att via smartphone 
koppla upp mot molnet. Detta möjliggör olika applikationer för 
både användaren och Hövding. Hövding kommer med detta att 
kunna bli en del av det som populärt kallas ”Internet of things”.

Hövding har utvecklats i två versioner. Hövding 1.0 fram till 2015 
och Hövding 2.0 sedan dess. Båda bygger på en helt banbrytande 
teknik inom cykelhjälmsbranschen. Utvecklingsarbete av en tredje 
version har varit i fokus sedan 2016.

Hövding 3.0

”Under 2018 gjordes viktiga 
rekryteringar inom airbagteknologi 
och algoritmutveckling. Det 
möjliggör ytterligare satsning på 
forskning inom strategiskt viktiga 
områden för Hövding.”

Heino Wendelrup, CTO

 FORSKNING OCH UTVECKLING
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Lokala inköp -
kortare ledtider

PRODUKTION
Hövdings produkt innehåller olika delkomponenter och 
delsystem som vi tillverkar tillsammans med olika underleveran-
törer och samarbetspartners. Japanska Nihon Plast är bolagets 
huvudpartner och är en av världens ledande airbagproducenter. 
Nihon Plast har fabriker på flera kontinenter, och för tillverk-
ningen av Hövding 2.0 anlitas deras fabrik i Guangdongprovinsen 
i Kina. Där tillverkas airbagen, chassi, samt all slutmontering 
innan slutgiltig kvalitetskontroll. Vi arbetar kontinuerligt tätt 
tillsammans med våra samarbetspartners för att identifiera 
och införa förbättringar och på så vis säkerställa en oavbruten 
tillverkning av kvalitativa produkter.

LOKALA LEVERANTÖRER
Arbetet med att konsolidera och koncentrera vår tillverkning 
har under 2018 gått mycket bra och gett positivt resultat. Vi har 
fortsatt vårt arbete med att koncentrera underleverantörer inom 
elektronik, mekanik, textil mm. til Guangdongprovisen i Kina för 
att reducera mängden transporter. Med detta arbetet frigörs 

kapital för Hövding och det ger högre flexibilitet, kortare ledtider 
när flera av leverantörerna är lokala och belägna geografiskt nära 
Nihon Plasts fabrik i Kina. Genom att göra inköp så lokalt som 
möjligt minskas ledtider, transportkostnader och påverkan på 
miljön. 

I utvecklingen av nästa generation av Hövding har det varit en 
viktig komponent i utvecklingsarbetet att ta med hur vi möjliggör 
bästa och mest effektiva transport, både i produktionslinjen och 
transport av den färdiga produkten. Skrymmande förpackningar 
har tagits bort och slutförpackning för butik görs nu i Sverige. 

KVALITET
Hövding kontrollerar tillverkningskedjan och har kontrakterad 
relation till samtliga underleverantörer. Löpande kvalitetskon-
troller görs både vid in- och utleveranser samt under tillverk-
ningsprocessen. Färdiga produkter kontrolleras innan skeppning 
till kund och varje individuell Hövding har spårbarhet både på 
kritiska komponenter och arbetsmoment.

Arbetet under 2018 har haft fokus på utveckling av nästa 
generations Hövding. I produktionsledet handlar det om att 
förbereda för effektiv produktion även i stora volymer, samt smarta 
transporter både i produktionsledet och av färdig produkt.  

PRODUKTION
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” Vi har gjort stora framsteg i slutförande 
av design och konstruktion av nästa 
generation Hövding. Det har visat vikten 
av starka strategiska samarbetspartners 
för utvecklingsarbetet i ett mindre 
innovationsföretag som Hövding.”

PER GRÖNVALL, DIRECTOR OF OPERATIONS AND DEVELOPMENT



 Immateriellt 
skydd

VARUMÄRKEN/DOMÄNNAMN
Bolaget innehar ett antal varumärken som innehåller Hövding i 
olika kombinationer, inregistrerade i ett flertal länder. Bolagets 
beroende av sina varumärken finns vidare beskrivet under  
”Risker och riskhantering” i Förvaltningsberättelsen. Bolaget  
äger domännamnen www.hovding.com, www.hovding.se,  
www.hovding.de samt ytterligare domännamn innehållande 
ordet Hovding. Under 2018 har Hövding arbetat med att utöka 
patentportföljen med nya ansökningar som lämnas in under 2019.

PATENT
Hövding har sedan starten av Bolaget arbetat aktivt med att 
skydda de innovationer som framkommit under utveckling av 
produkten. I dagsläget har Hövding tre patentfamiljer som är 
vid liv. Status över samtliga patentfamiljer framgår av tabellen 
nedan. När en uppfinning skall skyddas i flera länder resulterar 
det i ett antal nationella patentansökningar som alla rör samma 
tekniska lösning – en så kallad patentfamilj. Status över samtliga 
patentfamiljer framgår av tabellen på nästa sida.

PATENTFAMILJ 1: ”KRAGEN”
Patentfamilj 1 lämnades in 2006 och skyddar ett plagg med en 
däri anordnad airbag. Airbagen består av en del som ska skydda 
hals/nacke och en del som skall skydda huvudet. Skyddsom-
fånget definieras även av att hals/nackdelen är konfigurerad till 
att börja blåsas upp före huvuddelen.

PATENTFAMILJ 2: ”ALGORITMEN”
Patentfamilj 2 lämnades in 2009 och beskriver en möjligmetod, 
eller algoritm, för att styra uppblåsningen med hjälp av statistik 
och maskininlärning.

PATENTFAMILJ 3: ”AIRBAGEN”
Patentfamilj 3 lämnades in 2011 och beskriver själva airbagen 
som består av två påsar – en invändig i ett gastätt material, och 
en slitstark ytterpåse. Ytterpåsen definierar själva hjälmformen, 
och innerpåsen är formad som en ”finger”-struktur för att kunna 
åstadkomma en 3D-form.

PATENTFAMILJ 4: ”STORLEKSANPASSNING”
Patentfamilj 4 lämnades in 2017 och beskriver hur hjälmens-
storlek kan anpassas.

PATENTFAMILJ 5: ”INTELLIGENT ON/OFF”
Patentfamilj 5 lämnades in 2017 och beskriver hur ON/OFF-funk-
tionen kan styras automatiskt. Med hjälp av denna uppfinning 
minskar risken att användaren glömmer att slå på eller av sin 
Hövding.

PATENTFAMILJ 6: ”INTELLIGENT SPÄNNE”
Patentfamilj 6 lämnades in 2017 och beskriver hur spännet 
kan utformas med intelligens för att skapa fler funktioner hos 
hjälmen.

PATENTFAMILJ 7: ”KOMMUNIKATION”
Patentfamilj 7 lämnades in 2017 och beskriver hur hjälmen 
kommunicerar med sin omgivning, och ett antal funktioner som 
är associerade med detta.

Hövding har sedan starten av företaget arbetat aktivt med att 
skydda de innovationer som framkommit under utvecklingen av 
produkten och utöka patentportföljen. Det är ett ständigt pågående 
arbete som har hög prioritet.

IMMATERIELLT SKYDD
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HÖVDING SVERIGE AB
PATENTFAMILJ 1

PATENTFAMILJ 2

ÄRENDE LAND ANSÖKNINGSNR
NAT  
INLÄMNAD

INT  
INLÄMNAD

PATENTNR BEVILJAD STATUS SLUTDATUM

E83960001DE Tyskland 06812941.0 2006-10-26 1 947 966 2012-11-28 Patent 10/26/26

E83960001ES Spanien 06812941.0 2006-10-26 1 947 966 2012-11-28 Patent 10/26/26

E83960001FR Frankrike 06812941.0 2006-10-26 1 947 966 2012-11-28 Patent 10/26/26

E83960001GB Storbritannien 06812941.0 2006-10-26 1 947 966 2012-11-28 Patent 10/26/26

E83960001IT Italien 06812941.0 2013-02-27 2006-10-26 1 947 966 2012-11-28 Patent 10/26/26

E83960001NL Nederländerna 06812941.0 2006-10-26 1 947 966 2012-11-28 Patent 10/26/26

E83960001SE Sverige 06812941.0 2006-10-26 1 947 966 2012-11-28 Patent 10/26/25

P83960001 Sverige 0502437-7 2005-10-26 529 288 2007-06-19 Patent 10/26/26

P83960001AU Australien 2006306841 2006-10-26 2006-10-26 2006306841 2011-10-13 Patent 10/26/26

P83960001CA Canada 2 626 388 2006-10-26 2006-10-26 2 626 388 2014-07-15 Patent 10/26/26

P83960001CN Kina 200680039715.1 2006-10-26 2006-10-26 CN 101296629 B 2012-02-01 Patent 10/26/26

P83960001IN Indien 3210/DELNP/2008 2006-10-26 2006-10-26 286659 2017-08-25 Patent 10/26/26

P83960001JP Japan 2008-537642 2006-10-26 2006-10-26 5064403 2012-08-17 Patent 10/26/26

P83960001KR Sydkorea 10-2008-7011820 2008-05-16 2006-10-26 10-1302175 2013-08-26 Patent 10/26/26

P83960001RU Ryssland 2008119081 2006-10-26 2006-10-26 2427295 2011-08-27 Patent 10/26/26

P83960001US USA 12/091 278 2006-10-26 2006-10-26 8402568 2013-03-26 Patent 9/23/28

P83961001CN Kina 201110393940.8 2011-12-01 2006-10-26 ZL 201110393940.8 2016-06-29 Patent 10/26/26

ÄRENDE LAND ANSÖKNINGSNR
NAT  
INLÄMNAD

INT  
INLÄMNAD

PATENTNR BEVILJAD STATUS SLUTDATUM

E83960002DE Tyskland 09780729.1 2016-06-15 2009-07-16 60 2009 037 315.3 2016-03-30 Patent 7/16/29

E83960002FR Frankrike 09780729.1 2009-07-16 2313814 2016-03-30 Patent 7/16/29

E83960002GB Storbritannien 09780729.1 2016-06-15 2009-07-16 2313814 2016-03-30 Patent 7/16/29
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PATENTFAMILJ 3

PATENTFAMILJ 4

PATENTFAMILJ 5

ÄRENDE LAND ANSÖKNINGSNR
NAT  
INLÄMNAD

INT  
INLÄMNAD

PATENTNR BEVILJAD STATUS SLUTDATUM

E83960006DE Tyskland 11829687.0 2017-11-06 2011-09-29 60 2011 040 495.4 2017-08-09 Patent 9/29/31

E83960006ES Spanien 11829687.0 2017-10-17 2011-09-29 2621297 2017-08-09 Patent 9/29/31

E83960006FR Frankrike 11829687.0 2017-10-11 2011-09-29 2621297 2017-08-09 Patent 9/29/31

E83960006GB Storbritannien 11829687.0 2017-09-28 2011-09-29 2621297 2017-08-09 Patent 9/29/31

E83960006IT Italien 11829687.0 2017-11-03 2011-09-29 2621297 2017-08-09 Patent 9/29/31

E83960006NL Nederländerna 11829687.0 2017-11-08 2011-09-29 2621297 2017-08-09 Patent 9/29/31

E83960006SE Sverige 11829687.0 2017-10-11 2011-09-29 2621297 2017-08-09 Patent 9/29/31

P83960006CN Kina 201180047413.X 2013-03-29 2011-09-29 CN 103153102 B 2015-04-08 Patent 9/28/31

P83960006IN Indien 3494/DELNP/2013 2013-04-18 2011-09-29 Ej ännu Patentansökan

P83960006JP Japan 2013-531534 2013-03-28 2011-09-29 5908911 2016-04-01 Patent 9/29/31

P83960006US USA 13/823,986 2013-03-15 2011-09-29 Ej ännu Patentansökan

ÄRENDE LAND ANSÖKNINGSNR
NAT  
INLÄMNAD

INT  
INLÄMNAD

PATENTNR BEVILJAD STATUS SLUTDATUM

P83960011 Sverige 1750844-1 2017-06-29 Ej ännu Patentansökan 6/29/37

W83960011 P C T
PCT/
SE2018/050701

2018-06-28 Ej ännu Patentansökan

ÄRENDE LAND ANSÖKNINGSNR
NAT  
INLÄMNAD

INT  
INLÄMNAD

PATENTNR BEVILJAD STATUS SLUTDATUM

P83960012 Sverige 1750845-8 2017-06-29 Ej ännu Patentansökan 6/29/37

W83960012 P C T
PCT/
SE2018/050702

2018-06-28 Ej ännu Patentansökan
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PATENTFAMILJ 6

PATENTFAMILJ 7

ÄRENDE LAND ANSÖKNINGSNR
NAT  
INLÄMNAD

INT  
INLÄMNAD

PATENTNR BEVILJAD STATUS SLUTDATUM

P83960013 Sverige 1750846-6 2017-06-29 540988 Ej ännu Patentansökan 6/29/37

W83960013 P C T
PCT/
SE2018/050704

2018-06-28 Ej ännu Patentansökan

ÄRENDE LAND ANSÖKNINGSNR
NAT  
INLÄMNAD

INT  
INLÄMNAD

PATENTNR BEVILJAD STATUS SLUTDATUM

P83960014 Sverige 1750847-4 2017-06-29 Ej ännu Patentansökan 6/29/37

W83960014 P C T
PCT/
SE2018/050703

2018-06-28 Ej ännu Patentansökan
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Cykling för
bättre värld
Ansvarsfullt företagande och hållbarhet är viktiga område för oss 
på Hövding. Vi vill bidra till en hållbar framtid genom att få ännu 
fler att välja cykeln som färdmedel. Vi vill minimera eventuella 
negativa effekter av de fotavtryck vi sätter på vår planet, i vårt 
företagande och produktion av Hövding. Under 2019 går vi in i en 
fas med stark motivation att ta nästa steg i vårt hållbarhetsarbete. 
Vi vill ständigt förbättra oss och utvecklas.

MILJÖ
I samband med vår etablering av samarbetet med japanska 
Nihon Plast 2016 flyttades produktionen till Guangdongprovisen 
i Kina. Under 2018 har vi fortsatt vårt arbete med att koncentrera 
underleverantörer inom elektronik, mekanik, textil mm. till detta 
geografiska område och reducera mängden transporter som nu 
utgörs huvudsakligen av frakt på båt av färdiga produkter till 
Europa. I utvecklingen av nästa generation av Hövding har det 
varit en viktig komponent i utvecklingsarbetet att ta med hur vi 
möjliggör bästa och mest effektiva transport. Detta gäller både i 
produktionslinjen och transport av den färdiga produkten.

Därför har skrymmande förpackningar tagits bort och slutför-
packning för butik görs nu i Sverige. På det sättet skeppas inte en 
massa luft till Europa vilket sparar både miljö och pengar.

Vi uppmuntrar personalen att vid sina dagliga resor och tjänste-
resor välja cykel, tåg eller andra kollektiva färdmedel, så långt 
som det är möjligt. Vi möjliggör även för personalen att arbeta 
hemifrån. Under året har vi uppdaterat vår bilpolicy och målsätt-
ning är att bilar som används av företaget begränsas till miljö-
bilar, dvs. bilar som kan drivas med alternativ till fossila bränslen.

Även vårt val av huvudkontorets placering underlättar kommu-
nikation med kollektiva färdmedel och cykel. Att ta cykeln till 
jobbet gagnar inte bara miljön utan även den personliga hälsan. 
Naturligtvis har alla medarbetare tillgång till en Hövding under 
sina cykelturer.

Under året har samarbete inlett med Malmö Works. Det är 
nio företag i Malmö med totalt cirka 3 000 anställda som ska 
utveckla och testa idéer som kan förändra människors resvanor. 
Målet är att färre ska välja bilen och välja mer hållbara transport-
medel, samt även minska antalet jobbrelaterade resor överlag. Vi 
på Hövding vill vara en stark röst och vara med och påverka hur 
vi reser i regionen.

Årets julklapp till personalen var klimatkompensation i ett projekt 
som satsar på solenergi i Godawari i Indien. I Rajastahn produ-
ceras fossilfri energi till elnätet. Anläggningen som vi stödjer är 
en av de första i sitt slag och visar vägen för storskalig sol-elspro-
duktion.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
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SOCIALT ANSVAR
Vi vill stödja lokala initiativ och under året har vi bland annat 
engagerat oss för att visa vägen för andra cykelstäder. På 
internationella “bike to work”-dagen inledde ideella medlems-
föreningen MINE hos Hövding. De arbetar med nätverkande för 
utrikesfödda jobbsökande akademiker och eventet gick ut på att 
de jobbsökande cyklar mellan olika företag som presenterar sin 
organisation. Syftet är att visa på vikten av fysiska möten mellan 
utrikesfödda arbetssökande och arbetsgivare, på ett miljövänligt 
sätt.

Ett annat lokalt engagemang under året är vårt stöd till FC 
Rosengård. Fotbollsklubben är en viktig aktör i regionen och har 
ett stort samhällsengagemang med sociala projekt och satsning 
på barn och unga, bland annat cykelaktiviteten ”Kul på hjul” som 
lär barn och ungdomar att cykla.

CYKLING GÖR VÄRLDEN BÄTTRE
Hövding vill få fler människor att cykla. Vi tror att cykling gör 
världen bättre – för stadsmiljön, för människors hälsa och för 
klimatet. Därför skyddar vi cyklister. Tack vare vår revolutione-
rande produkt, vår strävan att utmana traditionella uppfattningar, 
vår fasta tro på att ingenting är omöjligt och inte minst vårt 
namn, betraktar många oss som en föregångare och förebild. 
Detta förpliktigar samtidigt som det sporrar oss att leva upp till 
förväntningarna på oss i denna roll. En viktig del här är socialt 
ansvarstagande. Vår strävan att bidra till en positiv utveckling i 
samhället har genom en allt större medieexponering påverkan 

på anställda, aktieägare, kunder, leverantörer och andra viktiga 
grupper. Vår målsättning är att vara med och påverka för ökad 
cykling och alla de fördelar som det medför i världen. Konti-
nuerligt väljer vi, genom våra sociala kanaler och PR, att lyfta 
cykelrelaterade nyheter och initiativ världen över. Vi vill hjälpa 
till och belysa olika nyheter vars syfte är att främja mer och säker 
cykling. 

ÅRETS CYKELHJÄLTE
2016 startade Hövding utmärkelsen Årets Cykelhjälte för att 
skapa uppmärksamhet kring alla de positiva effekter som cykling 
har för bland annat miljö, hälsa, samhällsekonomiskt och socialt. 
Utmärkelsen går till personer som förtjänar extra uppmärksamhet 
eftersom de i vardagen gör det medvetna valet att cykla eller 
inspirera andra att cykla. 

”Årets Cykelhjälte” 2018 blev forskaren Peter Schantz för hans 
viktiga arbete med forskning som lyfter fram cyklism och de 
samhällsekonomiska effekterna av att cykla. Vid överlämningen 
av utmärkelsen passade Peter Schantz på att lämna över två nya 
forskningsrapporter till Trafikverket. Rapporter som används som 
underlag för vidare utveckling av våra städer för att få fler att 
välja cykeln.

Tidigare utsedda cykelhjältar är, Johan Rockström (2016) för sitt 
stora engagemang för cykling och miljöfrågor samt Cykelfräm-
jandets projekt ”Frihet på cykel” (2017) för sitt engagemang att 
lära både vuxna och barn att cykla.

 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
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” Ökad cyklism kan bidra till ett mänskligare och mer 
glädjefullt samhälle, bättre luft för hela befolkningen, ett 
mer behagligt ljudlandskap, och bidra till en lösning på 
vår tids stora ödesfråga – klimatet.”

PETER SCHANTZ, PROFESSOR I HUMANBIOLOGI PÅ GIH, ÅRETS CYKELHJÄLTE 2018



Vi har under året som gått delat ut priset Årets Cykelhjälte till 
Peter Schantz vid GIH för hans insatser och forskning inom 
fysiologi, beteende och miljö. Hans forskning belyser de enorma 
summor samhället kan spara på att fler väljer cykeln framför bilen, 
hur mycket mer plats det skulle bli i städerna, hur miljön skulle 
förbättras och framförallt hur många liv vi hade kunnat spara, 
direkt genom att individens egen hälsa ökar genom cykelpendling, 
indirekt genom att luften blir bättre. 

Årets  
cykelhjälte

TVÅ FRÅGOR TILL ÅRETS CYKELHJÄLTE 2018,  
PETER SCHANTZ, PROFESSOR I HUMANBIOLOGI PÅ GIH
 

HUR KAN ÖKAD CYKLISM PÅVERKA SAMHÄLLET?

Svensken har aldrig mått så bra som efter andra världskriget när vi cyklade och gick mycket, 

och inte åt ett överflöd av mat. Idag kan ökad cyklism bidra till ett mänskligare och mer 

glädjefullt samhälle, bättre luft för hela befolkningen, ett mer behagligt ljudlandskap, och 

att bidra till en lösning på vår tids stora ödesfråga - klimatet.

VAD ÄR NÄSTA STEG I DIN FORSKNING?

Vi hoppas bland annat att kunna bidra med kunskap kring dels elcyklismen, som håller på 

att skapa ett helt nytt trafiklandskap, dels potentialen för ökad cykling genom kombina-

tionsresor, dvs. att kunna ta med sig cykeln på kollektivtrafik.
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Vi utmanar 
status quo 
Att utmana status quo är vardag för oss på Hövding 
och upprinnelsen till hela vår verksamhet. Det är själva 
grunden för hur vi arbetar och även vår inställning till 
saker och ting. Hövding har genom åren växt från två 
personer med en bra idé, till ett börsnoterat företag som 
hanterar allt från forskning, utveckling och tillverkning av 
en produkt till marknadsföring och försäljning.

Vi tror att vår hjärna är en fantastisk skapelse, värd att skydda 
och vårda. Den bär erfarenheter från tidigare generationer. Den 
håller nyckeln till vår framtid generationer. Vårt sinne styr vår 
inställning och vår inställning bestämmer vad vi lämnar kvar till 
framtida. Vårt arbete på Hövding är inte bara att skydda, utan 
även att utmana status quo. Att påverka och inspirera. 

Att utmana status quo är vardag för oss på Hövding och upprin-
nelsen till hela vår verksamhet, grunden för hur vi arbetar och vår 
inställning till saker och ting. Därför ingår det som en del av våra 
tre grundläggande värderingar; Omöjligt triggar, Vi tar ansvar 
och Vi utmanar status quo. Organisationens ledord i vardagen är; 
Vi, Ödmjukhet och Tydlighet. 

Under 2018 blev vi 37 personer som arbetar med Hövding, 19 
kvinnor och 18 män. Huvudkontoret ligger på Bergsgatan i 
Malmö där cykelkulturen är stark. Malmö är bolagets hem, före-
taget startades här och har ett strategiskt läge med närhet till bra 
infrastruktur och viktiga kunder i Sverige och Europa. Hövding 
har även ett satelitkontor med tillhörande labb i Kungälv där 
större delen av den svenska airbagutvecklingen sker. Det finns 
även säljkontor i Stockholm och i London medan den danska 
marknaden styrs från vårt huvudkontor i Malmö.

VI PÅ HÖVDING
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FREDRIK CARLING

Född 1971. CEO. Anställd sedan 2012. 

Andra pågående uppdrag: 
• Ägare och styrelsesuppleant i  

PonaPon AB
• Styrelseledamot USWE Sports AB 

Tidigare roller:
• VD, Diesel Nordic
• Inköpsdirektör, Magasin du Nord
• VD, Levi Strauss Nordic

ANNA BRANDT

Född 1965. CFO. Anställd sedan 2017. 
 
Andra pågående uppdrag: - 
 
Tidigare roller: 
• Finance & HR Director,  

Dole European Shared Service AB
• Dole Europe Legal and Tax senior 

analyst
• Finance and Shared Service Center 

Manager,  
Saba group, Dole Food Company

PER ÅGREN

Född 1966. Global Sales Director. 
Anställd sedan 2014.
 
Andra pågående uppdrag: -
 
Tidigare roller: 
• Export Manager, Future Eyewear group
• Division Manager, Geox S.p A, Italien
• Head of Global Sales,  

Golf Division ECCO Sko A/S, Danmark

ANNA-KATARINA SKOGH

Född 1976. Director of Marketing & 
Communication. Anställd sedan 2015.
 
Andra pågående uppdrag: -
 
Tidigare roller:
• Product Marketing Manager,  

Axis Communications
• Product Marketing Program Manager 

Accessories,  
Sony Mobile Communication

• Product Marketing Manager,  
Sony Mobile Communications

HEINO WENDELRUP

Född 1966, CTO. Anställd sedan 2016.
 
Andra pågående uppdrag: 
• Ägare och styrelseledamot,  

HWP Technology Management AB 

Tidigare roller: 
• CTO, Chromalytica AB
• Director, Systems Engineering,  

Sony Mobile Communication

PER GRÖNVALL

Född 1969, Director of Operations and 
Development. Anställd sedan 2016.
 
Andra pågående uppdrag: - 

Tidigare roller: 
• VD och styrelseledamot på  

NOTE Lund AB
• VP, Process and Quality,   

Anoto Group AB
• HW Development Manager, Anoto AB
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CHRISTER LJUNGBERG, ÖRJAN JOHANSSON, PETER SVANLUND, SOFIA ULVER 
SAMIR MASTAKI, SECCO (KONTORSHUND), AMANDA EVANS



Styrelse
Enligt Hövdings bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och 
högst åtta (8) styrelseledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Styrelsen 
består för närvarande av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Samtliga 
styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Örjan 
Johansson, Christer Ljungberg, Sofia Ulver, Amanda Evans är oberoende 
i förhållande till Huvudägarna. Samir Mastaki (Indigo Capital) och Peter 
Svanlund (VIH Sverige AB) representerar Huvudägare i styrelsen och kan 
därför anses beroende i förhållande till dessa. Alla styrelseledamöter är 
oberoende i förehållande till Bolaget och Bolagets ledning.

ÖRJAN JOHANSSON

Född 1960. Styrelsens ordförande sedan 
2010.

Utbildning:  
Civilingenjör i elektronik.

Andra pågående uppdrag: 
• Styrelseordförande, Trivector System AB, 

Spiideo AB samt Svep Holding AB
• Styrelseordförande och ägare,  

BlueWise AB samt Tjärö Drift AB
• Styrelseledamot, Image Systems AB, 

Tagmaster AB samt Zaplox AB
 
Tidigare uppdrag: 
• Styrelseledamot, Crunchfish AB

CHRISTER LJUNGBERG

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  
Civilingenjör, Tekn lic.

Andra pågående uppdrag: 
• VD, Trivector AB samt Trivector Traffic AB
• Styrelseordförande i Trivector LogiQ AB
• Styrelseledamot, Trivector AB, Trivector 

Traffic AB, Trivector System AB samt 
EC2B Mobility AB

• Delägare, Trivector AB 

Tidigare uppdrag: 
• Styrelseledamot, Trivector Information AB

SAMIR MASTAKI

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning:  
I.B Diploma United World College of the 
USA, B.A Degree Middlebury College.

Andra pågående uppdrag: 
• Styrelseledamot, Nome Gold Alaska 

Corporation (USA)
• Observatör, Innalabs Holdings (Irland) 

samt Fio Corporation (Kanada)
• Förvaltare, Indigo Capital Partners 

(Ryssland)
• VD, Olympus Advisors (San Marino).
 
Tidigare uppdrag: 
• Styrelseledamot, Optogan OY (Finland)
• Förvaltare, Onexim Group (Ryssland)

PETER SVANLUND

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning:  
Ekonomistudier vid Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag: 
• Styrelseledamot, Museion Förvaltning 

AB, Endicott Sweden AB, VIH Sweden 
AB, Herma Securities AB, Skönabäck 
Förvaltnings AB samt Skönabäck 
Utvecklings AB 

Tidigare uppdrag: 
• Valberedningsledamot Note AB

AMANDA EVANS

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning:  
B.A.Honours degree, Economics, 
Newcastle University, U.K. Board Trai-
ning vid StyrelseAkademin i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: 
• COO, Innspire Intelligent AB
• Styrelseledamot, Brasri AB samt  

pool.farm AB
 
Tidigare uppdrag: 
• General Manager, POC Sweden AB
• VD, Eurosport Nordics
• Styrelseledamot, American Chamber of 

Commerce in Sweden

SOFIA ULVER

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning:  
PhD (Ekonomie Doktor).

Andra pågående uppdrag: 
• Docent Lunds Universitet
• Styrelseledamot i Företagsekonomiska 

Institutionen, Lunds Universitet 
• Advisory Board på Juno AB
• Styrelseledamot och föredragshållare  

Sofia Ulver AB 

Tidigare uppdrag: - 
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Aktien

ALLMÄN INFORMATION
Bolaget noterade den 16 juni 2015 bolagets aktier på Nasdaq First 
North. Emissionen tecknades till 208%. I samband med detta 
skedde en nyemission som tillförde bolaget 60 MSEK före emis-
sionskostnader. I september 2018 genomfördes en nyemission 
som tillförde bolaget 74,3 MSEK före emissionskostnader. Denna 
emission tecknades till 202%.

Den 31 december 2018 var det totala börsvärdet 353 MSEK.

Aktiekapitalet uppgick till 22 281 105 SEK och fördelar sig på lika 
många aktier. Aktiekursen vid årets utgång var 15,85 SEK per 
aktie.

Antalet aktieägare vid årets slut var 4 810 stycken och av dem 
innehar de 10 största ägarna 65,7% av aktierna.

Ingen utdelning lämnas för året liksom tidigare år. Hövding 
befinner sig i snabb utveckling och expansion. 

HÖVDINGS AKTIEKURS, 2018

AKTIEN
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AKTIEÄGARFÖRTECKNING

INSYNSPERSONERS AKTIE- OCH OPTIONSINNEHAV

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER % ANDEL

Dekwood 3 558 585 16,0 %

LMK Industriaktiebolag 2 511 000 11,3 %

VIH Sweden AB 2 312 371 10,4 %

Carl-Olof Jenz Hamrins Stiftelse 2 300 972 10,3 %

CR investments 1 162 830 5,2 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension 759 556 3,4 %

Wikow Venture AB 750 304 3,4 %

Håkan Lembre 451 602 2,0 %

Liljeroth Fastighets AB 415 147 1,9 %

Fosielund Holding AB 410 200 1,8 %

Övriga aktieägare 7 648 538 34,3 %

TOTALT 22 281 105 100,0 %

NAMN BEFATTNING AKTIER OPTIONER

Örjan Johansson Styrelseordförande  94 218 –

Amanda Evans Styrelseledamot – –

Christer Ljungberg Styrelseledamot – –

Samir Mastaki Styrelseledamot – –

Sofia Ulver Styrelseledamot – –

Peter Svanlund Styrelseledamot – –

Åsa Andersson Eneberg Revisor – –

Fredrik Carling VD – 335 000    

Per Grönvall Ledningsgrupp – 25 000    

Heino Wendelrup Ledningsgrupp 1 999 35 000    

Per Ågren Ledningsgrupp – –

Anna Brandt Ledningsgrupp – 20 000    

Anna-Katarina Skogh Ledningsgrupp – –

 AKTIEN
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Förvaltnings-
berättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Hövding Sverige AB 
(publ), organisationsnummer, 556708-0303, får härmed avlämna 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

VERKSAMHETEN
Hövding Sverige AB är ett svenskt bolag med säte i Malmö som 
utvecklar, säljer och marknadsför airbagcykelhjälmen Hövding, 
världens första airbag för cyklister. Hövding är ett revolutione-
rande skydd för cyklister och erbjuder i förhållande till traditio-
nella cykelhjälmar dels överlägsen säkerhet i form av världens 
bästa stötupptagningsförmåga, och dels en attraktiv och praktisk 
modeaccessoar. Hövding adresserar en marknad på uppskatt-
ningsvis 150 miljoner cyklister enbart i Europa, där cirka 80 
procent idag inte använder sig av traditionella cykelhjälmar. 

Idag har Hövding ett globalt IP-skydd, en produkt som genom-
gått omfattande tester samt erhållit europeisk CE-märkning. 
Bolagets huvudpartner är fortsatt Nihon Plast i Japan i avseende 
tillverkning av airbag, chassi och skalmontering. Hövding finns 
idag i drygt 1 300 butiker, både på den svenska och internatio-
nella marknaden, och totalt är drygt 148 000 Hövdingar sålda.

Försäljning sker genom följande försäljningskanaler: webbutik, 
återförsäljare samt distributörer.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
För räkenskapsåret uppgick nettoomsättningen till 92 535  
(56 695) TSEK. Antalet sålda hjälmar ökade till 61 208 (40 087) 
stycken. Dessa såldes till 22% via distributörer (24%), 74% via 
återförsäljare (70%) och 4% på bolaget webshop (6%). Brutto-
marginalen slutade på 23% (22%). Bruttomarginalen påverkas 
huvudsakligen av kostnader för produktion 78% (82%), frakt och 
tullkostnader 6% (6%), kassation 1% (0%), avsättningar för fram-
tida garantikostnader samt faktiska garantikostnader 15% (11%). 
Försäljningsökningen har lett till ökade krav på produktion och 
underhåll av produkten. Bolaget bedriver löpande kvalitetsfräm-
jande arbete. Rörelsens kostnader uppgick till 135 891 (108 014) 
TSEK. EBITDA blev -38 830 (-31 803) TSEK. Resultat före skatt 
för helåret blev -41 480 (-40 988) TSEK och har belastats med 
avskrivningar av immateriella tillgångar med -2 327 (-8 910) TSEK 
samt av de materiella tillgångarna med -330 (-317) TSEK.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolaget har under året investerat i teknikutveckling och globala 
patent. Totalt har teknikutvecklingsutgifter på 5 481 (0) TSEK 
aktiverats under året. Hösten 2019 ska nästa generation av 
Hövding lanseras till marknaden och börja säljas. Ökad användar-
vänlighet och komfort, lägre produktkostnad samt hög kvalitet 
vid väsentligt högre volymer är ledorden i arbetet.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 66 464  
(21 634) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under räkenskapsåret till -18 419 (-47 345) TSEK. Alla 
bolag lever med olika former av hot och risker från omvärlden. 
Det kortsiktiga hotet mot Bolagets fortlevnad bedöms vara 
likviditet och därmed finansieringen av verksamheten. Det 
är styrelsens bedömning att Bolaget har likviditet för minst 
den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen kontrollerar 
löpande att Bolaget har tillräcklig likviditet.

MILJÖ
Hövding följer de miljöregler och lagar som gäller för vår verk-
samhet och våra produkter. Vi försöker även ta socialt ansvar 
och på så sätt bidra till en positiv utveckling i samhället. Internt 
försöker vi leva upp till vår uppförandekod baserad på ledorden 
Vi, Ödmjukhet och Tydlighet. Externt, gentemot våra samarbets-
partners, har vi skapat en Code of Conduct som säkerställer att 
dessa är informerade om och följer våra etiska principer. Arbetet 
med att minska vår miljöpåverkan är angeläget. I utvecklingen 
av nästa generation av Hövding har det varit en viktig kompo-
nent i utvecklingsarbetet att ta med hur vi möjliggör bästa och 
mest effektiva transport. Detta gäller både i produktionslinjen 
och transport av den färdiga produkten. Därför har skrymmande 
förpackningar tagits bort och slutförpackning för butik görs nu i 
Sverige. Företagets ledning känner inte till att det existerar några 
miljöproblem som bedöms väsentligen kunna påverkar bolagets 
ekonomiska ställning.

PERSONAL
Per den 31 december 2018 uppgick antalet anställda till 37 (33) 
personer.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Den nyemission som genomförts under året har lett till ett ökat 
antal aktieägare men endast påverkat de större aktieägarnas 
ägarandelar marginellt. På balansdagen ägs aktierna i Hövding 
Sverige AB (publ) av Dekwood 16,0%, LMK Industribolag 11,3%, 
VIH Sweden AB 10,4%, Carl-Olof Jenz Hamrins stiftelse 10,3%, 
CR Investments 5,0%, Wikow Venture AB 3,4% och Försäkrings-
bolaget Avanza Pension 3,4%. Resterande 40,1% av aktierna är 
fördelade på 4 802 aktieägare. Bolaget är sedan 2016 noterat på 
Nasdaq First North.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

PERSONAL
Under året har utvecklingsavdelningen förstärkts med ytterli-
gare egen kompetens inom airbagsteknik, algoritmutveckling 
och mekanik. Företaget har nu anställd personal inom samtliga 
kritiska produktområden och unik expertis inom airbagkonstruk-
tion, mjukvara, algoritmer, mekanik och textil. Även försälj-
nings- och marknadsavdelning har anställt nyckelpersoner. Inom 
marknad har digital kompetens anställts för att satsa ytterligare 
på digital försäljning och marknadsföring. Försäljningsavdel-
ningen har under året rekryterat personal i Storbritannien samt 
tillfört ytterligare säljresurs i Stockholm och satt igång rekryte-
ringsprocess av säljare i Danmark.

KEDJEEXPANSION
Ett nytt samarbetsavtal är signerat med Stadium. Hövding finns 
nu både online och i utvalda fysiska butiker hos Stadium. Utöver 
Stadium har Hövding även inlett samarbete med Sportscheck 
och Globetrotter i Tyskland samt Cycle Republic i Storbritannien.

UPPDATERAD ALGORITM
Hövdings algoritm baseras på insamlade rörelsemönster och som 
ett led i detta har Hövdings största satsning på datainsamling 
skett under 2018. Fler rörelsemönster än någonsin tidigare har 
samlats in (mer än 3 500 olyckor har iscensatts). Denna datain-
samling ligger till grund för algoritmen i kommande generations 
Hövding.

GENOMFÖRD EMISSION
Företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades 
den 17 september 2018 och sammanräkningen visade att emis-
sionen tecknades till drygt 202 procent. Teckning med stöd av 
teckningsrätter motsvarade 99,6 procent av de erbjudna akti-
erna. Företrädesemissionen tillförde Bolaget totalt 74,3 MSEK 
före emissionskostnader.

JUSTERING AV FINANSIELL MÅLSÄTTNING 
Bolagets finansiella målsättning om att nå en omsättning översti-
gande 250 miljoner kronor år 2020 kvarstår. Hövdings bruttomar-
ginal förväntas stiga gradvis från nuvarande nivåer men till följd 
av de marknadssatsningar som planeras kommande år justerades 
målsättningen om 20% rörelsemarginal år 2020. Ny målsättning 
är att uppnå positiv rörelsemarginal år 2020.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) 2018 2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Nettoomsättning 92 535 56 695 44 415 13 856 6 510

Resultat efter finansiella poster −41 480 −40 988 −58 619 −38 063 −26 043

Balansomslutning 95 716 58 723 67 306 70 663 46 481

Soliditet (%) 65 % 58,5 59,5 85,0 92,2

Medeltal anställda 37 33 25 20 18

”Med det kapital vi har fått in  
och planerna för hur vi ska  
använda kapitalet, har jag stor 
tillförsikt till att vi ska kunna  
nå de finansiella målen.”

Anna Brandt, CFO
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RESULTATDISPOSITION (KR)

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS VINST

Till årsstämmans förfogande står:

balanserad vinst –226 510 026

överkursfond 303 428 136

årets resultat –41 479 480

35 438 630

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överföres 35 438 630

35 438 630

SLUTFÖRT H2020 PROJEKT
Våren 2016 beviljades Hövding stöd om 1,37 miljoner EUR 
för forskning och utveckling av konceptet ”airbag för urbana 
cyklister” i programmet H2020. Det har möjliggjort bredare och 
djupare forskning. Slutbetalningen på 137 744 EUR, betalades ut 
efter revision samt i samband med att målsättningen uppnåddes 
2018.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Hövding kommer under hösten 2019 lansera nästa generations 
Hövding. I samband med lanseringen avser Hövding att avsätta 
betydligt större resurser än tidigare för marknadsföring och 
försäljningsbearbetning. Marknadsresurserna kommer fokuseras 
internationellt med fortsatt etablering i primärt Tysklands största 
städer samt i London. I Sverige och Danmark, där Hövding har 
funnits längst, är efterfrågan fortsatt stark och där förväntas en 
fortsatt positiv utveckling.

FINANSIELL RISKHANTERING
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande katego-
rier: marknadsrisk (inkl. valutarisk och ränterisk), kreditrisk och 
likviditetsrisk.

VALUTARISK
Försäljning sker i så väl lokal valuta som i utländsk valuta och då 
främst i EUR och GBP. Inköpen sker i SEK, EUR och USD. Målet är 

att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika 
valutor. Bolaget har valutakonton för att underlätta detta.

RÄNTERISK
Bolagets ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, 
vilka per balansdagen uppgick till 0 TSEK. De räntebärande 
skulderna under året har löpt med rörlig ränta.

KREDITRISK
Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på bolagets 
motparter. Merparten av försäljningen kan ske med låg kreditrisk 
då betalning sker vid leverans. Historiskt sett har kreditförlus-
terna varit låga.

LIKVIDITETSRISK
Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra kassaflödet för att 
minska likviditetsrisken.

ÖVRIGA RISKER
Det finns flera övriga risker som kan påverkar bolaget. Bland 
dessa märks; förändringar i marknad, konjunktur, lagstiftning 
och myndighetsprövning, skador på varumärke, påverkan på 
immateriella rättigheter, avbrott i leverantörskedjan, störningar 
i logistikhanteringen, beroende av distributörer och nyckelper-
soner, finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov. 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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RESULTATDISPOSITION (TKR) NOT 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.

Nettoomsättning 3 92 535 56 695

Övriga rörelseintäkter 4 1 869 10 289

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 94 404 66 984

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror −71 359 −44 360

Övriga externa kostnader 5,6 −31 776 −27 661

Personalkostnader 7 −29 652 −25 194

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar −2 657 −9 227

Övriga rörelsekostnader 8 −447 −1 572

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER −135 891 −108 014

RÖRELSERESULTAT –41 487 –41 030

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 53 47

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 –46 –5

SUMMA FINANSIELLA POSTER 7 42

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER –41 480 –40 988

RESULTAT FÖRE SKATT –41 480 –40 988

Skatt på årets resultat 11 0 0

ÅRETS RESULTAT –41 480 –40 988

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR (TKR) NOT 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Balanserade utvecklingsutgifter 12 4 415 725

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 13 2 111 2 149

6 526 2 874

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer 14 641 960

641 960

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 15 52 52

52 52

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 219 3 886

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER M.M.

Handelsvaror 6 013 12 447

6 013 12 447

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 13 977 13 602

Skattefordringar 717 343

Övriga fordringar 151 1 261

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 175 5 550

16 020 20 756

KASSA OCH BANK 66 464 21 634

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 88 497 54 837

SUMMA TILLGÅNGAR 95 716 58 723

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR) NOT 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital 22 281 14 854

Fond för utvecklingsutgifter 17 4 415 0

26 696 14 854

FRITT EGET KAPITAL

Överkursfond 303 428 241 616

Balanserad vinst –226 510 –181 107

Årets resultat –41 480 –40 988

35 438 19 521

SUMMA EGET KAPITAL 62 134 34 375

AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 18 12 371 9257

SUMMA AVSÄTTNINGAR 12 371 9 257

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 15 001 10 813

Övriga skulder 557 1 082

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 5 653 3 196

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 21 211 15 091

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 716 58 723
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(TKR) AKTIEKAPITAL
FOND FÖR  

UTVECKLINGS-
UTGIFTER

ÖVERKURSFOND
BALANSERAD 

VINST INKL. 
ÅRETS RESULTAT

SUMMA  
EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång 2018-01-01 14 854 241 616 –222 095 34 375

Nyemission 7 427 66 843 74 270

Emissionskostnader –5 031 –5 031

Förändring fond för utvecklingsutgifter 4 415 –4 415 0

Årets resultat –41 480 –41 480

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 
2018-12-31 22 281 4 415 303 428 –267 990 62 134

Förändring i 
eget kapital
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Kassaflödes-
analys

(TKR) NOT 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –41 480 –40 988

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 20 5 771 7 757

Betalda skatter –374 –177

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL –36 083 –33 408

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning(+)/ökning(-) av varulager 6 434 –5 368

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 5 111 –7 100

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 6 119 –1 469

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN –18 419 –47 345

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –5 979 –101

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –11 –347

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN –5 990 –448

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission efter emissionskostnader 69 239 35 129

Teckningsoptioner 0 216

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 69 239 35 345

ÅRETS KASSAFLÖDE 44 830 –12 448

Likvida medel vid årets början 21 634 34 082

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 21 66 464 21 634

KKK   
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Tilläggs-
upplysningar

NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella 
rapporter.

REDOVISNINGSVALUTA
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen 
anges i tkr om inget annat anges.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden 
varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktill-
godohavanden.

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga 
riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten 
till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

EGENUTVECKLADE IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som 
immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,

• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,

• det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter 
eller leda till kostnadsbesparingar,

• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att 
tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen 
avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av 
över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 3 år och 
motiveras av de kommer att tillföra bolaget värden minst under 
denna tid. Avskrivningarna påbörjades när utvecklingsprojektet 
övergick till implementeringsfas.

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade 
till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskriv-
ningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandepe-
riod.

Följande avskrivningstider tillämpas.

• Balanserade utvecklingsutgifter 3 år

• Patent  20 år

• Inventarier  5 år

• Verktyg  3–10 år

LEASING
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket 
innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

NEDSKRIVNINGAR
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång 
föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens 
bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta 
värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av mark-
nadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som 
nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången 
genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

56  HÖVDING ÅRSREDOVISNING 2018



INKOMSTSKATTER
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom 
i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I 
sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten 
skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga 
temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda 
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga 
värdet.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats 
som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 22%.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

VARULAGER M.M.
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet 
har först-in-först-ut-principen tillämpats.

FORDRINGAR
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. 

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balans-
dagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansda-
gens värde har redovisats i resultaträkningen.

PENSIONSPLANER
Bolaget pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning 
omfattar endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgifts-
bestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en 
separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har företaget inga 
ytterligare förpliktelser. Avgiftsbestämda planer redovisas som 
kostnad i takt med att pensionen tjänats in.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en 
förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är 
sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra 
förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig 
uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

NOT 2  UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder är främst värdering av balan-
serade utgifter och patent på tillgångssidan och posten avsätt-
ningar på skuldsidan som är föremål för särskilda bedömningar. 
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars 
värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation, 
alternativt för ej färdigställda balanserade utvecklingsutgifter, 
så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av 
tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet. Garantiavsättning beräknas med hänsyn till 
sålda enheter och utestående garantitid.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Norden 74 061 44 266

Övriga Europa 18 446 12 416

Asien 28 13

SUMMA 92 535 56 695

NOT 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Valutakursvinst 0 959

Intäkt EU-projekt H2020 1 550 8 582

Intäkt Nihon Plast 0 268

Övriga rörelseintäkter 319 480

SUMMA 1 869 10 289
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NOT 5 LEASINGAVGIFTER 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

OPERATIONELL LEASING, INKL. HYRA FÖR LOKAL

Leasingavgifter, årets kostnad 1 599 1 478

ÅTERSTÅENDE LEASINGAVGIFTER FÖRFALLER ENLIGT 
FÖLJANDE:

Inom ett år 1 437 1 299

Senare än ett år men inom fem år 827 841

Senare än fem år 0 0

SUMMA 2 264 2 140

Hyresavtalen avser leasingbilar, skrivare och lokalhyra.

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdraget 229 193

Revisionsverksamhet utöver revissionsuppdraget (Slutrevision H2020 EU-projekt) 142 0

Övriga tjänster 34 55

SUMMA 405 248

NOT 7 MEDELTALET ANSTÄLLDA 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

MEDELTALET ANSTÄLLDA Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Sverige 37 18 33 17

SUMMA 37 18 33 17

FÖRETAGSLEDNINGEN Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelsen 2 4 2 4

VD och övriga företagsledningen 2 4 3 4

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Valutakursförlust 447 1 572

SUMMA 447 1 572
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NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Valutakursdifferens 0 42

Ränteintäkter övriga 53 5

SUMMA 53 47

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Valutakursdifferens –42 0

Ränteintäkter övriga –4 –5

SUMMA –46 –5

NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår per den 31 december 2018 till 281 937 tkr (235 499 tkr). Samtliga 
underskottsavdrag löper utan tidsbegränsning. Uppskjuten skattefordran har värderats till 0 kr med hänsyn  
till osäkerheter i tiden som underskottet kan förväntas utnyttjas. Övrig information se not 1 ”Inkomstskatter”.

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

SUMMA 0 0

TEORETISK SKATT

Redovisat resultat före skatt –41 480 –40 988

Skatt enligt gällande skattesats, 22% 9 126 9 017

AVSTÄMNING AV REDOVISAD SKATT

Emissionskostnader 1 107 442

Ej avdragsgilla kostnader –16 –71

Ej värderade underskottsavdrag –10 217 –9 388

SUMMA 0 0

NOT 12 BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 47 726 47 726

Aktivering 5 481

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 207 47 726

Ingående avskrivningar –47 001 –38 298

Årets avskrivningar –1 791 –8 703

Utgående ackumulerade avskrivningar –48 792 –47 001

REDOVISAT VÄRDE 4 415 725
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NOT 13 PATENT OCH VARUMÄRKEN 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 074 2 973

Anskaffning 498 101

Utrangering –198 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 3 374 3 074

Ingående avskrivningar –925 –718

Utrangering 198 0

Årets avskrivningar –536 –207

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR –1 263 –925

REDOVISAT VÄRDE 2 111 2 149

NOT 14 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 698 2 351

Inköp 11 347

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2 709 2 698

Ingående avskrivningar –1 738 –1 421

Årets avskrivningar –330 –317

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR –2 068 –1 738

REDOVISAT VÄRDE 641 960

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG REDOVISAT VÄRDE

FÖRETAG SÄTE 2018-12-31 2017-12-31

Hovding Inc Delaware, USA 52 52

Bolaget är vilande och varken har eller har haft någon verksamhet. Bolaget ägs till 100% av Hövding Sverige 
AB (publ).

Ingående anskaffningsvärde 52 52

REDOVISAT VÄRDE 52 52
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NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetald försäkring 625 293

Förutbetalda hyror 207 201

Övriga förutbetalda kostnader 343 0

Upplupna intäkter 0 5 056

REDOVISAT VÄRDE 1 175 5 550

NOT 17 FOND FÖR UTVECKLINGSUTGIFTER 2018-12-31 2017-12-31

Belopp vid årets ingång 0 0

Årets balanserade utvecklingsutgifter 5 481 0

Årets avskrivningar -1 066 0

REDOVISAT VÄRDE 4 415 0

NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2018-12-31 2017-12-31

Ingående redovisat värde 9 257 10 727

Årets förändring 3 114 -1 470

REDOVISAT VÄRDE 12 371 9 257

Övriga avsättningar avser garantireserv för framtida reklamationsanspråk.

NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31

Personalrelaterade kostnader 2 994 2 189

Övriga upplupna kostnader 2 659 1 007

REDOVISAT VÄRDE 5 653 3 196

NOT 20 EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER 2018-12-31 2017-12-31

Avskrivningar -2 657 -9 227

Förändring garantireserv -3 114 1 470

SUMMA -5 771 -7 757

NOT 21 LIKVIDA MEDEL 2018-12-31 2017-12-31

Banktillgodohavanden 66 464 21 634

SUMMA LIKVIDA MEDEL 66 464 21 634
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NOT 22 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Utöver ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse 
har bolaget inte haft några transaktioner med närstående under 
räkenskapsåret.

NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER
Ställda säkerheter uppgår till 50 tkr (50 tkr) och avser garanti till 
Euroclear 50 tkr (50 tkr) som kontoför transaktioner i Hövdings 
aktie i ett avstämningsregister. Det finns inga eventualförplik-
telser.

NOT 24 DEFINITION AV NYCKELTAL
SOLIDITET
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

BRUTTOMARGINAL
Intäkter reducerat med kostnad såld vara

EBITDA
Resultat före avskrivningar och finansiella poster

MALMÖ 2019-04-03

Örjan Johansson Fredrik Carling 
Ordförande Verkställande direktör

Samir Mastaki Sofia Ulver

Peter Svanlund Christer Ljungberg

Amanda Evans

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Mazars SET Revisionsbyrå

Åsa Andersson Eneberg 
Auktoriserad revisor

Övriga  
upplysningar
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Revisions-
berättelse
Till BOLAGSstämman i Hövding Sverige AB (publ) 
Org.nr. 556708-0303

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hövding Sverige 
AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 
48-63 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Hövding Sverige AB (publ):s finansiella ställ-
ning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-räk-
ningen och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Hövding Sverige AB (publ) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består av 
sidorna 01-47 samt 66-70 i detta dokument (men innefattar inte 
sid 48-63 och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och över-

väga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksam-heten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
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de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-
rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Hövding Sverige AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Hövding Sverige AB (publ) enligt 

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels-förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

MALMÖ 2019-04-05
Mazars SET Revisionsbyrå

Åsa Andersson Eneberg 
Auktoriserad revisor
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Information 
till aktiägare

HÖVDINGS ÅRSSTÄMMA
Hövdings årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2019 kl 13.00 i 
bolagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara 
införd i den av Euroclear Sweden AB (”EUROCLEAR”) förda 
aktieboken den 3 maj 2019, dels anmäla sig och de antal biträden 
aktieägaren önskar ta med sig hos Bolaget senast den 3 maj 
2019. Anmälan omdeltagande på årsstämman ska ske skriftligen 
till Hövding Sverige AB (Publ), Fredrik Carling, Bergsgatan 33,  
214 22 Malmö eller e-post ir@hovding.com. Vid anmälan skall 
anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefon-
nummer dagtid, namn och personnummer avseende eventuellt 
ombud samt namn på eventuellt med-följande biträde/n. Till 
anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga 
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsva-
rande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt 
inregistrera aktierna hos EUROCLEAR i eget namn för att äga rätt 
att delta i stämman och utöva rösträtt vid bolagsstämman. Sådan 
registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd 
senast per den 3 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren 
i god tid före detta datum.

KALLELSE
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.
hovding.se. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens 
Industri. Kallelsen innehåller förslag till dagordning för stämman 
samt förslag från styrelse.
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