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Vilka är vi?
Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag med visionen att 

genom aktivt ägande i innovationsdrivna bolag bidra till långsiktig tillväxt och 

samhällsnytta. Genom långsiktigt aktivt ägande vill vi investera i och förädla 

innovations- och teknikdrivna företag med basen i södra Sverige. 

Som engagerade ägare ska vi långsiktigt bidra till att utveckla innovationer och 

affärsmöjligheter och bidra med resurser och kompetens med målet att bolagen 

ska ta en marknadsledande position inom sin bransch och sitt segment.

Sandberg Development  
i korthet

(publikt)

dotterbolag

andra innehav
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OMSÄTTNING

MDKR
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Affärsidé
Sandberg Development ska genom långsiktigt aktivt  
ägande utveckla och investera i innovations- och  
teknikdrivna företag med basen i södra Sverige.

Vision
Genom investeringar 
i innovation och ny 
teknik ska Sandberg 
Development bidra till 
långsiktig tillväxt och 
samhällsnytta.

(2017) (AV KONCERNENS OMSÄTTNING 2017)
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2017 var ett mycket händelserikt 
och framgångsrikt år för Sandberg 
Development. Omsättningen 
växte, antalet medarbetare 
ökade, dotterbolagen levererade 
enligt plan och vi investerade i ny 
verksamhet. 

2018
och framåt

Vi ser med spänning fram emot en god utveckling även 

under 2018. Förväntningarna är redan högt ställda och vi ser 

bland annat fram emot att:

 » Camurus kan få sitt läkemedel för behandling av opioid- 

beroende godkänt i USA, Europa och Australien.

 » Aimpoint närmar sig 1 miljard kronor i försäljning bland 

annat genom fler Fire Control System-affärer.

 » GRANULDISK fortsätter sätta försäljningsrekord och 

genomför lansering i USA, även av Solo Rescue, produkten 

för tvätt av rökdykautrustning som knoppats av i ett eget 

bolag, Rescue Intellitech.

 » ISEC ökar sin försäljning och tar affärer på nya marknader.

 » Orbital Systems får starkt kommersiellt fotfäste.

 » Lyckad satsning i vattenteknikbolaget SWATAB genom 

av uppskalning av organisation och flytt till Sandberg 

Developments lokaler i Malmö för att etablera en ny 

produktionslina.

Utöver detta kommer Sandberg Development att fortsätta 

att identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter i inno-

vativa och teknikdrivna bolag i södra Sverige med ambitionen 

att genomföra ytterligare investeringar under året.  
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3 snabba frågor till Per Sandberg

Hur ser du på det år som gått?
De senaste åren har varit framgångsrika för våra 

dotterbolag och dessa framgångar har lagt grunden 

till möjligheten att titta på och investera i nya 

verksamheter. Det hade inte varit möjligt utan 

Camurus börsnotering för ett par år sedan och den 

goda utvecklingen i Aimpoint och GRANULDISK. Vi 

har nu möjlighet att göra nya investeringar beroende 

på vilka situationer som uppstår och vilka bolag som 

passar oss. 

Vad är det som är viktigt för Sandberg 
Development när ni nu tittar på nya 
investeringar?
I mötet med olika företag träffar vi olika typer av 

företag, människor och uppfinnare. I dessa möten 

är det viktigt att vi får en bra känsla för varandra. 

Att vi snabbt och enkelt ser möjligheter med ett 

samarbete, att vi är överens om hur detta ska gå till 

och hur planen ser ut framöver. Känslan är mycket 

viktigare än alla kalkyler i världen. Allt kan se bra 

ut på pappret, men det betyder inte att det alltid 

fungerar i verkligheten.

Hur arbetar ni med era dotterbolag  
och investeringar?
Alla bolag som vi investerar i måste känna att vi 

är närvarande och engagerade. Det är viktigt att 

bolagen finns i vår närhet, i södra Sverige, så att vi 

kan träffas och stötta dem i de dagliga frågorna och 

utmaningarna. På så sätt kan vi överföra kunskap 

från ett bolag till ett annat. Det är det som skapar 

nytta - för oss, för bolagen och för kunderna.

Vad betyder Sandberg Developments 
ledord för dig?

Innovation
Våra bolag ligger i teknologins absoluta framkant 

och tillför nytta hos våra kunder.

Familjeägt
Vi representerar ett 60-årigt svenskt industriarv som 

vi är stolta över och som vi vill driva vidare.

Världsklass
Vi måste sikta på att bli bäst – att erbjuda bästa 

tekniken, nyttan och lönsamheten. 

Långsiktigt
Vi har bevisat att långsiktighet och uthållighet ger 

resultat i framgångsrika företag.

Ägarperspektiv 
Känsla går före kalkyl
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Förra året var ett framgångsrikt år för Sandberg Development. Vi såg en 
fortsatt stark utveckling för våra dotterbolag, en utveckling som fortsätter 
att lägga grunden för tillväxt och nya investeringar. Satsningar på spännande 
teknik och nya innovationer är en del av vårt DNA och under 2017 invest-
erades inte mindre än 270 MKR i utveckling vilket motsvarar 24 procent av 
omsättningen i hela koncernen. 

Våra dotterbolag Aimpoint och GRANULDISK har 

haft en stark tillväxt och god lönsamhet under flera 

år. Detta i kombination med börsnoteringen av 

Camurus för ett par år sedan har nu gett Sandberg 

Development möjligheten att, med bibehållet fokus 

på kärnverksamheterna, aktivt söka fler innovativa 

verksamheter att investera i. 

Under det senaste året har vi utvärderat ett trettiotal 

bolag inom vitt skilda områden där vi med aktivt 

ägande skulle kunna bidra till långsiktig tillväxt och 

samhällsnytta. Faktorer som varit avgörande för oss 

är att bolagen är innovationsdrivna, har en skalbar 

affärsmodell med en global marknadspotential 

samt har en tydlig produkt och att de finns i vårt 

närområde. Vi har i huvudsak tittat på start-ups 

men kommer på sikt även titta på mer etablerade 

verksamheter. Denna nya inriktning resulterade i att 

vi under hösten genomförde vår första nya externa 

investering på närmare 15 år. Helsingborgsbolaget 

ISEC har utvecklat en innovativ teknologi för att 

strålningsskydda kameraövervakningssystem för 

verksamheter med radioaktiv strålning. Under hösten 

har vi också fört en dialog med Orbital Systems 

och i januari beslutade vi oss för att genomföra 

en större investering i bolaget. Orbital Systems är 

ett Malmöbolag verksamt inom vattenteknik med 

en unik duschlösning, som sparar både vatten och 

energi, med stor global potential. 

Nätverk och förstärkning inom  
affärsutveckling
Sandberg Development har ett starkt varumärke när 

det gäller långsiktigt aktivt ägande. Eftersom vi haft 

100 procent fokus på utveckling av våra kärninnehav 

Aimpoint, GRANULDISK och Camurus har, av 

naturliga skäl, Sandberg Development inte varit känt 

för att investera i nya verksamheter. När vi nu öppnat 

upp för nya externa investeringar har mycket kraft 

lagts på att marknadsföra Sandberg Development 

i sammanhang och i nätverk där nya verksamheter 

och investerare möts. Efter ett och ett halvt års 

ökad närvaro i dessa sammanhang är Sandberg 

Development nu en betydligt tydligare aktör, särskilt 

i sammanhang för start-up-verksamheter, vilket visar 

sig på mängden förfrågningar vi får.

Koncernchefen Martin Jonsson har ordet

Fortsatt stark utveckling och 
tillväxt under 2017
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För att få ytterligare kraft i vår affärsutveckling, både 

vad gäller att kunna ta hand om och vara aktiva ägare 

i de verksamheter vi investerar i såväl som att söka 

ytterligare möjligheter, kommer Peter Schön att 

förstärka Sandbergs Developments affärsutveckling. 

Peter kommer med sin långa erfarenhet och sitt 

stora nätverk att vara en stor tillgång för oss när vi 

letar efter tillväxtbolag att investera i. Rekrytering av 

efterträdare till Peter pågår.

Fastighetsförvärv skapar förutsättnin-
gar för innovativ och stimulerande ar-
betsmiljö
I samband med att vår granne ScanCoin fattade ett 

beslut om att flytta sin verksamhet såg vi en strate-

gisk möjlighet att lokalt kunna möjliggöra framtida 

expansionsbehov. Vi förvärvade därför fastigheten 

på Jägershillgatan 26 under våren 2017. Med ett 

tillskott på 9 000 kvm har vi idag totalt en yta på cirka 

24 000 kvm i egna fastigheter i Malmö.

Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete i 

Aimpoints gamla lokaler där vi håller på att skapa en 

modern och stimulerande arbetsmiljö för fortsatt 

tillväxt. Ombyggnationen omfattar även vår restau-

rang som kommer att kunna erbjuda ett större antal 

lunchgäster en trevlig miljö. Restaurangen är på 

många sätt själva hjärtat i Sandberg Development. 

Det är här vi ses och pratas vid dagligen om såväl 

stort som smått - det är här vår affärskultur byggs, 

helt enkelt. Ombyggnationen kommer pågå under 

större delen av året och vi räknar med nyinvigning 

under senhösten 2018. 

Stora framgångar för dotter- och  
intressebolag och våra andra innehav 
under 2017
Det är värt att upprepa att 2017 blev ett bra år för 

våra dotterbolag. Låt mig kommentera några av de 

viktigaste händelserna:

Camurus närmar sig marknaden i USA och Europa
En av Camurus produkter, CAM2038, för 

behandling av opioidberoende har under året 

tagit viktiga steg mot marknaden. Under 2017 

skickades ansökningar in till såväl FDA som EMA 

(motsvarande Läkemedelsverket i USA och EU) för 

marknadsföringstillstånd på respektive marknad. 

FDA beviljade CAM2038 en ”snabbfil” och FDA:s 

rådgivningskommitté rekommenderade i början av 

november godkännande. 19 januari i år meddelade 

FDA att de önskar kompletterande information så 

vi får ge oss till tåls ytterligare en tid innan FDA tar 

beslut. Parallellt pågår en liknande process i EU och 

här förväntas beslut från EMA senare under 2018. 

Förberedelserna inför möjlig produktlansering av 

CAM2038 i USA och Europa fortsätter. I Europa 

expanderar Camurus sin organisation genom att 

bygga en egen marknads- och försäljningsorganisation 

och i USA förbereder Camurus amerikanska partner 

Braeburn Pharmaceuticals på samma sätt en 

lansering. Camurus utvecklingsportfölj innehåller flera 

andra produkter i klinisk utveckling. En av dessa är en 

produkt för behandling av kronisk smärta och är i fas 

III, dvs i slutfasen av kliniska tester.

Sandberg Developments entré på 
Jägershillgatan 26 i Malmö.
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Just nu pågår en omfattande ombyggnation av Jägershillgatan 15 
där Aimpoint flyttar in under hösten 2018. I samma fastighet pågår 
även utbyggnad av Sandberg Developments restaurang.

Jägershillgatan 13 Jägershillgatan 26



9

2017 ett rekordår för GRANULDISK
GRANULDISK fortsätter att slå All Time High och 2017 

blev ett rekordår både vad gäller orderingång och 

försäljning. Endast med något undantag utvecklades 

försäljningsvolymen positivt på alla marknader jäm-

fört med 2016 vilket är mycket starkt och glädjande. 

Förberedelser för att undersöka förutsättningarna för 

att introducera GRANULDISKs system i USA fortsätter. 

I amerikanska storkök används till viss del en annan 

typ av diskgods vilket gör att maskinen behöver 

anpassas. Just nu pågår ett arbete med att hitta 

lösningar som ger förväntad kundnytta på just denna 

marknad. Vi ser ett allt större intresse från brand-

väsendet på flera olika marknader för Solo Rescue, 

produkten för tvätt av rökdykarutrustning. Även här 

är USA en intressant marknad och vi har nu knoppat av 

denna verksamhet i ett eget bolag, Rescue Intellitech. 

Arbete pågår med att få produkten godkänd inom 

kort. Vi hoppas på lyckade marknadslanseringar under 

2018.

Aimpoint slår försäljningsrekord och 
närmar sig miljardstrecket
Efter 2016, som blev det bästa året någonsin 

i Aimpoints historia, var förväntningarna stora 

på 2017. Året inleddes i enlighet med plan men 

efterhand tappade den amerikanska marknaden 

i fart. Detta kompenserades dock med en ökning 

på andra marknader och året slutade med ett 

försäljningsmässigt All Time High. Starkt gjort! 

Aimpoint har också tagit sig in i den virtuella miljön 

under 2017. Med VR (Virtual Reality) glasögon går 

det att skapa en mycket verklighetstrogen jakt. 

Konceptet har visat sig mycket attraktivt när det visats 

upp på mässor och har fått stor uppmärksamhet 

från kunder. Affärsmöjligheterna för det avancerade 

siktessystemet Fire Control System (FCS) ökade 

väsentligt under föregående år. Strax före jul lade 

en stor vapentillverkare den första ordern som ett 

direkt resultat av sitt samarbete med Aimpoint. Ett 

tvåsiffrigt antal länder har visat ett stort intresse för 

siktessystemet vilket inom en snar framtid beräknas 

ge stora affärer och målsättningen att nå en miljard i 

omsättning i Aimpoint kan vara inom räckhåll.

ISEC – kameraövervakning i  extrema  
miljöer
ISEC arbetar med att skydda kamerasystem som finns 

i radioaktiv miljö. I kärnkraftverk behövs exempelvis

kameraövervakning i reaktorhallarna för att kunna 

identifiera eventuella problem och behövs även vid 

avveckling av reaktorer. Bättre övervakning ger större 

säkerhet i att identifiera om de problem som uppstår 

behöver åtgärdas eller ej vilket gör att färre oplan-

erade driftstopp inträffar, något som annars kostar 

enorma summor. Dessutom kan personal undvika att 

utsättas för strålning med kameraanvändning. 

ISEC är i dagsläget 11 anställda, baserat i Helsingborg 

och arbetar internationellt. ISEC:s system finns i dag i 

huvudsak i svenska, europeiska och amerikanska kraft-

verk men flertalet andra marknader bearbetas. Bola-

gets försäljning är än så länge låg, men intresset för 

produkten är stort och listan med potentiella kunder 

växer. Sandberg Development är bolagets näst största 

ägare och har en plats i styrelsen.

 

 Orbital Systems – rymdteknologi kan 
spara vatten och energi
Orbital Systems grundades 2012 av industridesignern 

Mehrdad Mahdjoubi i Lund med ambitionen att 

genom innovativ vattenteknik minska förbrukningen 

av såväl färskvatten som energi genom att utveckla 

en innovativ dusch som både renar och åter-

använder vattnet. Idén fick han under ett NASA-

projekt om rymdfärder till Mars. Bolaget har fått 

stor medial uppmärksamhet och har tagit emot flera 

innovationsutmärkelser. Utvecklingen har sedan start 

gått mycket snabbt och möjliggjorts genom extern 

kapitalanskaffning. Bolaget har fler än 50 medarbetare 

med kontor i Malmö, Danmark och USA. Sandberg 

Developments investering kommer att stärka bolaget 

i en intensiv kommersialiseringsfas och har även plats i 

styrelsen.

Under sommaren har vi investerat i ännu ett vatten-

teknikbolag. SWATAB har utvecklat och patenterat 

ett innovativt kemikaliefritt system för tvättning av 

textilier. Planen är nu skala upp organisationen och 

etablera en produktionslina här i Malmö. Här kan vi 

bidra med industriell erfarenhet och finansiell styrka 

för att etablera denna unika tvätteknik på bred front.

Mot bakgrund av dessa framgångar under 2017 

uppgick omsättningen i koncernen till 1,2 miljarder 

SEK. Vi har därmed för andra året i rad legat över en 

miljard i försäljning. Vi är idag drygt 400 medarbetare 

inom koncernen och närmare 460 inkluderat andra 

innehav. Det går inte att utesluta att vi kommer att se 

fler investeringar under året och att antalet medar-

betare fortsätter att växa. Vi ser med tillförsikt fram 

emot fler och spännande möjligheter under 2018 och, 

inte minst, att ta våra nya fina lokaler i besittning i 

slutet av året. 

Martin Jonsson, VD och koncernchef
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Vår investeringsfilosofi 
Vår investeringsfilosofi bygger på en övertygelse om 

att pengar ska sättas i arbete och skapa nytt. Vi har 

arbetat efter denna filosofi i snart 60 år.

Vi har ett humanistiskt synsätt att driva företag på där 

vi sätter våra medarbetare i centrum. Vi vill utveckla 

förtroendefulla relationer med våra dotterbolag, in-

nehav och medarbetare där tillit och entreprenörskap 

är nyckelord för framgång. 

Våra investeringar ska bidra till långsiktig samhälls- 

nytta och vi vill framförallt växa genom att satsa i 

innovations- och teknikdrivna bolag - det är här vi har 

mest att erbjuda vad gäller kunskap och kompetens. 

Vi investerar främst i företag med basen i södra 

Sverige men med en global marknad. Närhet och re-

gelbunden kontakt är en viktig del i att bygga förtro-

ende. I våra egna lokaler erbjuder vi en kreativ miljö 

och kunskapsöverföring över bolagsgränser. 

Sandberg Development arbetar kontinuerligt 

med att utvärdera och analysera investerings- och 

förvärvsmöjligheter. Vi är en liten organisation med 

snabba beslutsvägar. 

Det ska kännas rätt i magen samtidigt som det ska 

finnas goda möjligheter för bolaget att utvecklas 

med Sandberg Development som ägare. Förädlings- 

potentialen behöver passa vår kompetensprofil för 

att vi ska kunna ta en aktiv ägarroll. Vi tror på kun-

skapsöverföring, engagemang och närvaro för att 

kunna vara den bästa ägaren för våra dotterbolag 

och intressebolag.

Samhällsengagemang
Sandberg Development är en del av samhället och 

vill aktivt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.  

Vi delar med oss av vår tid, vår kunskap och vårt 

engagemang för att stärka människor och projekt 

som vi brinner för.

Våra ledord

Det är vår långa företagshistoria, våra ledord och vårt sätt att agera som 
ligger till grund för vår företagskultur där vi ser oss som ett Familjeägt 
Innovationsdrivet bolag med tro på att Långsiktighet skapar Världsklass.

Inriktning & strategi

Innovation

Våra bolag ligger i teknologins absoluta 
framkant och tillför nytta hos våra kunder.

Familjeägt

Vi representerar ett 60-årigt svenskt industriarv 
som vi är stolta över och som vi vill driva vidare.

Världsklass

Vi siktar på att bli bäst – att erbjuda bästa 
tekniken, nyttan och lönsamheten. 

Långsiktigt

Vi har bevisat att långsiktighet och uthållighet 
ger resultat i framgångsrika företag. 
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Några av de projekt som vi är engagerade i är:

 » Stiftelse:  

Kåre Larssons och Gunnar Sandbergs forsknings- 

stiftelse Camurus Lipid Research Foundation. 

Stiftelsen bildades 1997 genom Kåre Larssons do-

nation av Camurus-aktier och genom att Gunnar 

Sandberg avsatte 3 Mkr genom GS Development. 

Stiftelsens ändamål ska vara att fördjupa det 

vetenskapliga kunnandet om lipider och stiftelsen 

ska bedriva experimentell och teoretisk forskning 

samt stödja akademisk forskning. 

2018 delades för första gången ett pris ut. 

Pristagaren Professor Stephen Hyde vid Aus-

tralian National University mottog prissumman 

500 000 kr vid en ceremoni i Lund 2018. För mer 

information om stiftelsen, se: www.clrf.se

 » Sponsring och donationer:  

Hand in Hand, Star for Life.

Sedan länge har Sandberg Development ett 

sponsoravtal med organisationen Star for Life 

och deras utbildningsprogram i gymnasieskolor i 

Sydafrika.

För mer information se: www.starforlife.org

Sandberg Development bidrar även regelbundet 

till välgörenhetsorganisationer som Cancerfond-

en, Hjärt- och Lungfonden, Rädda Barnen, Röda 

Korset och Barncancerfonden med flera.

Dessutom har Sandberg Development de senaste 

åren bidragit med större donationer till Unicef 

och Hand in Hand.

Vi vill förädla, investera och utveckla  
– vi har ingen uttalad exitstrategi.
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GRANULDISK är marknadsledande inom kommers-

iella grovdiskmaskiner. Sedan 1987 erbjuder 

GRANULDISK hållbar rengöring av grovdisken som 

genom disk med GRANULER i höga temperaturer 

gör diskgodset hygieniskt rent med väsentligt 

mindre vatten och kemikalier än andra lösningar. 

GRANULDISKs verksamhet bygger på en svensk 

innovation.

GRANULDISKs produkt Solo Rescue är en grovren-

göringsmaskin som är speciellt framtagen för att 

möta Räddningstjänstens och brandväsendets krav 

för omhändertagande av kontaminerad utrustning 

som andningspaket, handskar, stövlar och hjälmar.

2017 ett rekordår och nu väntar introduk-
tion på nya marknader

 » 2017 blev ett rekordår för GRANULDISK som 

ett resultat av ökad försäljning på nästan alla 

marknader. 

 » Under 2018 siktar bolaget på att introducera 

GRANULDISKs system i USA. Nu pågår ut- 

veckling och anpassning av maskinerna för  

att hantera det amerikanska diskgodset. 

 » Under året är ambitionen att introducera Solo 

Rescue, en produkt för tvätt av rökdykarutrust-

ning, på olika marknader. I USA inväntar bolaget 

ett produktgodkännande och förberedelser 

pågår för en marknadslansering. Under hösten 

2018 avknoppades verksamheten i ett eget 

bolag, Rescue Intellitech.

–2017 var ett betydelsefullt 

år i GRANULDISKs företags-

historia – vi firade 30 år 

som bolag, vi hade en stark 

försäljning och upplevde ett 

växande intresse för våra 

grovdisklösningar. Det gäller 

inte minst ur ett hållbarhets- 

och arbetsmiljöperspektiv. 

Vår nya Granule Smart FreeFlow Edition som ger 

ett bättre flöde i diskrummet, ökar kapaciteten och 

ger användaren en mer ergonomisk arbetsplats, 

fick motta ett prestigefyllt hållbarhetspris på 

ACE-mässan i Hongkong i maj. Våra lösningar är 

hållbara och överträffar de krav på vatten- och 

energibesparingar som finns i det moderna 

samhället, säger Peter Schön, VD på GRANULDISK.

Dotterbolag

GRANULDISK

Omsättning:  175 MKR

VD:  Peter Schön

Medarbetare:  66

Sandberg Developments ägande  
(sedan1987):  100 %
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Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande 

läkemedel för behandling av svåra och kroniska 

sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer 

och endokrina tillstånd, baserad på en egen 

formuleringsteknologi (FluidCrystal®). Camurus 

aktie (CAMX) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid 

Cap sedan 2015.

CAMURUS – på väg in på den amerikanska 
och europeiska marknaden 

 » Camurus återtar globala rättigheter för CAM2029 

och andra relaterade produktkandidater (tumör-

behandling).

 » Regulatoriska ansökningar för CAM2038 för 

opioidberoende på tre marknader - USA, EU och 

Australien.

 » Väsentliga framsteg inom CAM2038 för behan-

dling av kronisk smärta. 

 » Positiva Fas-1 resultat för Rhythm    

(FluidCrystal®).

 » Fas 1-studie avslutad för CAM2047 och CAM 

2048/58 för postoperativ smärta.

– Arbetet med 

förberedelserna inför en 

europeisk marknadslansering 

håller ett högt tempo. I linje 

med våra ambitioner att 

bygga ett starkt och lönsamt 

specialistläkemedelsbolag, 

fortsatte vi bygga vår 

kommersiella infrastruktur 

och organisation. Vi har etablerat regionala 

team med lednings- och specialistroller på 

framtida nyckelmarknader som Storbritannien, 

Tyskland, Frankrike och Norden. Vi står inför 

ett mycket spännande år med förväntade 

marknadsgodkännanden för CAM2038 på de 

tre största marknaderna i världen – USA, EU och 

Australien, säger Fredrik Tiberg, VD på Camurus.

Dotterbolag

Camurus

Omsättning:  54 MKR

VD:  Fredrik Tiberg

Medarbetare:  63

Sandberg Developments ägande  
(sedan1991):  53,7 % (noterat på Nasdaq 

Stockholm, Mid Cap, sedan 2015)
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Aimpoint utvecklar, tillverkar och marknadsför ett av 

världens snabbaste, effektivaste och mest robusta 

siktessystem för eldhandvapen baserad på en svensk 

rödpunktsteknologi för jägare, sportskyttar, polis 

och militär.

AIMPOINT – med siktet inställt på 
miljardstrecket

 » 2017 blev ett rekordår för Aimpoint som ett  

resultat av ökad försäljning på nästan alla  

marknader. 

 » Genom ett joint venture med Divine Robot 

har bolaget etablerat ett VR-koncept med 

verklighetstrogen jakt som kan användas i 

träningssammanhang av jägare. I framtiden kan 

VR användas också av polis och militär. 

 » Det avancerade siktessystemet Fire Control Sys-

tem (FCS) har väckt uppmärksamhet och bolaget 

har fått sin första order och flera marknader är 

intresserade. 

– Under 2017 lanserade 

vi vår nya FCS13 som 

underlättar skyttet och 

inkluderar en ballistisk dator, 

laseravståndsmätare och 

rödpunktsikte. Under året 

har vi varit på flera mässor. 

Intresset har varit mycket 

stort, inte minst då vårt 

system kommer som en fristående batteridriven 

enhet och kan användas på flera olika plattformar 

och därmed användas av flera kunder. I slutet av 

året lanserade vi även ett nytt VR-koncept för jakt. 

Appspelet The Driven Hunt Experience har laddats 

ner inte mindre än drygt 21 000 gånger. Oavsett 

användningsområde eller applikation visar dessa 

exempel att det finns en stor efterfrågan på vår 

teknologi, säger Lennart Ljungfelt, VD på Aimpoint.

Omsättning: 750 MKR

VD: Lennart Ljungfelt

Medarbetare: 250

Sandberg Developments ägande  
(sedan 1975): 100 %

Dotterbolag

Aimpoint
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Rescue Intellitech har specialutvecklat en 

tvättmaskin för rengöring av rökdykarutrustning 

för räddningstjänst och brandväsen. Tvättmaskinen 

Solo Rescue rengör andningspaket, hjälmar, stövlar 

och handskar nedsmutsade av sot som innehåller 

cancerogena ämnen och brandpersonal undviker 

därmed hälsovådliga ämnen.

RESCUE INTELLITECH - tvättmaskin för 
rökdykarutrustning

– Vi har sett ett ökat intresse för vår produkt Solo 

Rescue i Europa och har pilotprojekt på gång i 

USA. Genom att renodla verksamheten under ett 

eget särskiljande varumärke i kombination med 

en väsentlig resursförstärkning med bland annat 

kommande nyrekryteringar är vi övertygade om 

att förutsättningar finns för att lyckas, säger Peter 

Schön, VD på Rescue Intellitech.

Dotterbolag

Rescue Intellitech

Omsättning:  2,3 MKR

VD:  Peter Schön

Medarbetare:  3

Sandberg Developments ägande  
(sedan 2018):  100 %
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Andra innehav

VD:  Martin Warenholt

Medarbetare:  11

Sandberg Development investerade  
i bolaget: 2017

ISEC – kameraövervakning  
i extrema miljöer
ISEC har utvecklat ett kamerasystem som tål extre-

ma miljöer och återfinns bland annat i radioaktiv 

miljö i kärnkraftverk. Bättre övervakning bidrar till 

större säkerhet och minskar behovet av oplanerade 

driftstopp. ISEC är baserat i Helsingborg och bola-

gets kameraövervakningssystem finns i huvudsak i 

svenska, europeiska och amerikanska kraftverk, men 

även andra marknader bearbetas, främst i Asien.

–  Vi erbjuder vår teknologi,

RADCAM, till kunder över hela

världen. Våra kamera-

övervakningssystem

säkerställer att våra kunder

möter kraven på säkerhet

från bland annat IAEA 

och nationella tillsyns-

myndigheter. Samtidigt

bidrar kameraövervakningen till att minska risken för 

oplanerade driftsstopp samt ökad säkerhet och

därmed även kostnaderna för energiförsörjningen

och för samhället, säger Martin Warenholt, VD.

VD:  Mehrdad Mahdjoubi

Medarbetare:  50

Sandberg Development investerade  
i bolaget: 2018

ORBITAL SYSTEMS – rymdteknologi som 
sparar vatten och energi 
Orbital Systems grundades 2012 av industridesign-

ern Mehrdad Mahdjoubi i Lund med ambitionen att 

genom innovativ vattenteknik minska förbrukningen 

av såväl färskvatten som energi genom att som 

första produkt utveckla en innovativ dusch som både 

renar och återanvänder vattnet. 

– Det är bra för oss att få 

in en industriell ägare som 

Sandberg Development, 

med en historik av att vara 

en långsiktig och uthållig 

ägare. Deras erfarenheter 

från utveckling av hårdvara 

och innovativa idéer, främst 

genom sina dotterbolag, 

kommer att vara ett värdefullt tillskott för 

att utveckla Orbital framöver, säger Mehrdad 

Mahdjoubi, VD på Orbital Systems.
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VD:  Katarina Klöfverskjöld

Medarbetare:  6

Sandberg Development investerade  
i bolaget: 2018

SWATAB - filterteknik för 
kemikaliefri tvätt
SWATAB eller Scandinavian Water Technology som 

grundades 2014 har utvecklat ett innovativt system 

för tvättning av textilier. Genom att koppla bolagets 

filterteknik till det vanliga kranvattnet möjliggörs 

tvätt med ultrarent vatten - utan  tvättmedel och 

kemikalier. 

– SWATABs tvätteknik har mycket stor potential 

men vi behöver en industriell och finansiellt stark 

delägare för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. 

Med Sandberg Development har vi nu en långsiktig 

partner och jag ser fram emot att förnya framtidens 

tvätt och göra världen renare tillsammans, säger 

Katarina Klöfverskjöld, VD och ägare till SWATAB.
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Redan 1959 lade Gunnar Sandberg grunden till Sandberg Development. Det
innebär att vi har närmare 60 års erfarenhet av att hitta och omvandla innovativa 
idéer till framgångsrika företag. Vi arbetar tillsammans för att utvecklas och lära 
av varandra för att hitta nya affärsmöjligheter. Som familj vill vi ta ansvar - för 
bolag och omvärld.

För oss är det viktigt att de bolag som varit med oss i 30 år får samma stöd
och förutsättningar att utvecklas som en nyinvestering. I tidslinjen presenteras 
Sandberg Developments historia. Av ett trettiotal affärsverksamheter är de 
nämnda endast ett urval.

ElektroSandberg 1959-1992

1975-
Aimpoint  
skapade teknologin för rödpunktsikten som baseras på en svensk  
innovation som gör det möjligt att skjuta snabbare och effektivare. 
Bolaget är världsledande på området.

1960 1970 1980

1987- 
GRANULDISK  
bygger på en unik diskmetod som är utvecklad i Malmö. Med hjälp 
av Granuler och vatten under högt tryck och höga temperaturer 
diskas grovdiskgodset hygieniskt rent - utan fördisk, samtidigt som 
andelen vatten och kemikalier minskar och bidrar till en betydande 
positiv miljöeffekt.

1990

** Verksamheten har vidareutvecklats under annat ägande.

1959 – 1992   ElektroSandberg  
startades av Gunnar Sandberg 1959. Installationsföretaget är specialiserat 
på lågspänningsteknik och har i starten sju anställda. Bolaget växte med stor 
framgång och etablerade sig i nybyggda lokaler på Jägershillgatan i Malmö 
i början av 1980-talet. Parallellt med ElektroSandbergs verksamhet växer 
företagsgruppen med investeringar i olika innovativa verksamheter som 
Aimpoint och GRANULDISK. 1991 är ElektroSandberg ett av Sveriges största 
och ledande entreprenadbolag inom elinstallation, automatisering och 
processtyrning med 600 anställda i Malmö, Lund, Halmstad och Stockholm 
och Gunnar Sandberg säljer elinstallationsföretaget till Sydkraft (E.On). 
Försäljningen utgör grunden för den nya industrigruppen  GS Development 
där övriga verksamheter samlas 1992. Industrigruppen fortsätter 
framgångsrikt att investera i och utveckla teknik- och innovationsdrivna bolag 
och verksamheten går sedan 2015 under namnet Sandberg Development.

1966-1988**
ScanCoin  
utvecklar och  
säljer mynträkna-
re och kontant-
hanteringslös-
ningar.

1981-1988  
Fluidcarbon  
utvecklar en 
teknik som möj-
liggör användan-
de av flytande kol 
som alternativ 
till olja.

1983-1986**  
Biogram  
tillverkar en 
antiseptisk kräm. 
Krämen finns 
fortfarande på 
marknaden under 
namnet LHP.

60 år av skånsk innovationshistoria

Sandberg Development
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GS Development 1992-2015 Sandberg Development

2018
Orbital Systems  
är ett Malmöbaserat  
vattenteknikföretag.

2018
SWATAB  
är ett vattenteknikbolag som säljer ett unikt, 
egenutvecklat system, som omvandlar det 
vanliga kranvattnet till ett speciellt ultrarent 
vatten som tvättar rent och allergivänligt – 
helt utan tvättmedel och skadliga kemikalier.

2000 2010 2020

1991-
Camurus  
grundades  i Lund av forskare inom bio-
fysikalisk kemi som identifierade möjlighet-
en att utnyttja lipidstrukturer för att förbät-
tra tillförseln av aktiva läkemdelssubstanser i 
kroppen. Camurus utvecklar idag läkemedel 
för behanding av svåra och svåra kroniska 
sjukdomar. Bolaget börsnoterades 2015.

2018-
Rescue Intellitech  
marknadsför en tvättmaskin 
specialutvecklad för rengöring 
av rökdykarutrustning för rädd-
ningstjänst och brandväsen.

2017
ISEC Indutrial Security  
utvecklar och producerar kameraövervak-
ningssystem i radioaktiva miljöer.

1985-1998**
Medeon  
fastighets- och 
förvaltningsbolag 
som som utgjor-
de startskottet 
och grunden till 
dagens industri-
park Medeon i 
Malmö.

1988-1992**
Uni-Load  
tillverkar lastpal-
lar och flyg- 
planslastnings-
system i metall. 

1992-1999**
International  
Fertility Center  
för att hjälpa  
barnlösa med in  
vitro-fertilisering.

1994-1999**
Ramtec  
tillverkar special- 
utrustning till 
grävmaskiner.

2006-2016 
Evy & Gunnar  
Sandbergs  
stiftelse  
för stöd till medi-
cinsk forskning.

1988-2006**
Medicinskt  
Forsknings- 
centrum, MFC  
grundas som 
centrum för 
medicinsk grund-
forskning och är 
idag en del av 
Region Skåne.

1987-1995**
Miwana  
tillverkning av 
ögon- och näspro-
dukter. Nässpray-
en Renässans 
finns fortfarande 
på marknaden.
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Med plats för innovation 
och tillväxt

Den pågående ombyggna-

tionen av fastigheten på 

Jägershillgatan 15 påbörjades 

2017 och kommer att pågå 

fram till invigningen under 

hösten 2018. Bakgrunden är 

Aimpoints behov av nya och 

större lokaler i en mer modern 

kontorsmiljö. Med utgångs- 

punkt från Aimpoints önskemål har Johan Sandberg 

tagit fram ett gestaltningsförslag som nu håller på 

att förverkligas. 

 » Som gestaltande arkitekt har jag det bästa  

uppdraget. Jag ansvarar för hur det ska se ut, 

men inte för hur ombyggnationen ska lösas, 

säger Johan Sandberg, gestaltande arkitekt.

Den mörka kontorsmiljön från åttiotalet med mån-

ga väggar och mörka golv kommer att bli ljusare 

och luftigare. Gamla fönster byts ut mot nya större, 

innertaket blir ljust med infällda kvadratiska ljusplat-

tor. Utöver detta blir samtliga innerväggar vita och 

glassektioner ersätter väggpartier i korridorerna och 

det blir dörrar i ek. Golvet ersätts med ljusa mattor. 

Färgpaletten blir neutral för att skapa lugn, igenkän-

ning och flexibilitet.

Det har varit viktigt att varumärket Aimpoint fått 

vara grunden i gestaltningen. Funktioner som efter-

frågades var bland annat fler mötesrum och att göra 

kontoren till anpassningsbara moduler snarare än 

öppna landskap. I receptionen och de större mötes-

rummen på bottenplan löper ekpanel längs med de 

breddade korridorerna och granitkeramik läggs på 

golven för att anknyta till Aimpoints naturliga miljö 

där sten och skog dominerar.

I samma fastighet pågår även utbyggnad av   

Sandberg Developments restaurang. Kök och matsal 

växer och hela ytan ska fördubblas. Förutom en 

större matsal med plats för cirka 200 gäster byggs 

också två mindre matsalar samt två lounger för 

mindre sällskap. Den stora matsalen får nytt golv, nya 

fönster och nya möbler. Fler takfönster tas också upp 

för ökat ljusinsläpp. 

 » Idag är det ganska unikt att ha en egen matsal 

för personal och representation. Men för Sand-

berg Development har det varit mycket viktigt 

att slå vakt om sitt arv – att medarbetarna är det 

viktigaste i ett bolag och de därför ska ha det 

bra, säger Johan Sandberg.

I anslutning till restaurangen anläggs även en större 

uteplats och trädgård som följer den solfjäderforma-

de byggnaden. Nya träd planteras och gräsmattor 

anläggs för att skapa en känsla av ett sammanhål-

let kvarter mellan Aimpoint och grannfastigheten 

GRANULDISK.

 » Den gröna omgivningen är viktig för att en 

byggnad ska kunna blomma ut. Förutom den 

nya uteplatsen och trädgården skapar vi även 

en mindre japansk trädgård som blir synlig 

från flera håll. En fastighet växer tillsammans 

med vegetationen runt omkring, säger Johan 

Sandberg.

Sandberg Development har funnits på Jägershillgatan sedan början av 1980-talet. I takt med 
att dotterbolagen utvecklats och vuxit har Sandberg Developments lokalbehov förändrats. 
Det har inneburit förvärv av grannfastigheter och ombyggnation. 2015 flyttade GRANULDISK 
in i en egen ny fastighet på Jägershillgatan 13 som ritats av arkitekt Johan Sandberg och 
under året förvärvades Jägershillgatan 26. Just nu pågår en omfattande ombyggnation av 
Jägershillgatan 15 där Aimpoint flyttar in under hösten 2018. Då blir det också dags att inviga 
den nya personalmatsalen. Ett helt kvarter med plats för innovation och tillväxt tar form.
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Sandberg Developments 
nya utbyggda matsal.

Entré och parkering på
Jägershillgatan 15.

Aimpoints nya reception.
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Jägershillgatan 26

SE-213 75 Malmö

Sweden

Tel: +46 40-671 50 00

 www.sandbergdevelopment.com


