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UPPDRAGSANALYS 

Fjärde kvartalet summerar 
en stark avslutning på året 
Växer organiskt med hela 46 procent 
DevPort redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2021 

om 124 MSEK, jämfört med 84 MSEK under samma tidsperiod före-

gående år. Det resulterar i en imponerande tillväxt om ~48 procent 

jämfört med fjärde kvartalet 2020, varav ~46 procent var organisk. 

Dock bör tilläggas att jämförelseperioden var under större påverkan 

av negativa pandemieffekter. Det är framför allt en hög rekryterings-

takt som driver tillväxten men även en ökad beläggningsgrad på Dev-

Ports konsulter. Omsättningstillväxten representeras av en stark ut-

veckling inom samtliga av DevPorts affärsområden. Sett till helåret 

uppvisar DevPort en kraftig återhämtning från det kraftigt pandemi-

drabbade 2020. Omsättningen steg till 410 MSEK från 336 MSEK, 

vilket motsvarar en tillväxt om 22 procent. Ledningens tongångar 

framåt är även positiva där efterfrågan på DevPorts konsulttjänster 

framhålls som fortsatt hög, både från kunder inom fordonsindustrin 

och från övriga industrier. Under kvartalet var rekryteringstakten hög 

där flertalet konsulter inleder sin tjänst under det första kvartalet, vil-

ket borgar för en stark inledning på 2022. 

Marginalerna närmar sig målsättningen i snabb takt 
DevPort redovisade ett rörelseresultat om 9,5 MSEK för kvartalet, vil-

ket är en klar förbättring gentemot det fjärde kvartalet 2020 om 6,3 

MSEK, och utgör det näst starkaste kvartalet resultatmässigt i bola-

gets historia. Det motsvarar en rörelsemarginal om 7,6 procent och 

DevPort närmar sig med stormsteg sin målsättning om minst 8,0 pro-

cent. Den stärkta lönsamheten drivs av flera faktorer. Antalet syssel-

satta konsulter växte kraftigt, vilket innebär att kostnader för admi-

nistration och andra stödfunktioner späds ut på fler anställda. En 

större andel av rekryteringarna som genomfördes mellan tredje och 

fjärde kvartalet var även egenanställda, där lönsamheten är högre 

gentemot underkonsulter och partners. DevPort har även arbetat ak-

tivt med uppdragsrotation, där konsulterna sonderat och valt upp-

drag där marginalerna är högre. För helåret 2021 uppgick rörelsere-

sultatet till 26 MSEK jämfört med 9,5 MSEK för fjolåret. 

Fortsatt attraktivt värderat 
På rapportdagen utvecklades aktien svagt vilket vi ställer oss frågande 

kring. DevPort växer nära 50 procent organiskt under kvartalet, för-

bättrar lönsamheten och visar en snabb återhämtning från det hårt 

pandemidrabbade 2020. Vi justerar upp våra prognoser något. Räk-

nat på en omsättning om 566 MSEK och ett rörelseresultat om 45 

MSEK år 2023 ser vi en riktkurs om 43 kronor per aktie. Det motsva-

rar en värdering om 9,5 gånger EV/Ebit för 2023. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning 336 410 486 566
Rörelseres. (ebit) 10 26 37 45
Resultat f. skatt 8 25 35 43
Nettoresultat 6 20 27 33

Vinst per aktie 0,63 kr 1,96 kr 2,70 kr 3,31 kr
Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,75 kr 0,94 kr

Omsättningstillväxt -27,4% 22,0% 18,6% 16,5%
Rörelsemarginal 2,8% 6,3% 7,6% 8,0%
P/e-tal 47,6 15,3 11,1 9,1
EV/ebit 32,8 12,0 8,5 6,9

EV/omsättning 0,93 0,76 0,64 0,55
Direktavkastning 0,0% 0,0% 2,5% 3,1%
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Investeringstes 

Starka trender i fordonsindustrin ökar efterfrågan 
Inom fordonsindustrin pågår en stor teknikomvandling inom flera 

områden drivet av en ökad digitalisering i samhället och ständig ef-

terfrågan på ny teknik. Ett av områdena som väntas växa kraftigt 

kommande år är uppkoppling av fordon. Enligt Fortune Business In-

sights spås en årlig tillväxt om 18,1 procent från 2021–2028 och 

uppgå till 192 miljarder dollar vid slutåret. Liknande mönster syns 

även inom utvecklingen av autonoma fordon. I Berylls studie ”The 

autonomous future” förväntas var tionde nysåld privatbil i USA år 

2030 vara självkörande. Pwc stärker denna syn och skissar i ett sce-

nario med hög adaption att vid 2030 kan upp till 40 procent av totalt 

körda mil i Europa vara i ett autonomt fordon. Lägg därtill den på-

gående elektrifieringen av fordon vars marknad enligt Meticulous Re-

search väntas växa med 33,6 procent från 2020 till 2027. DevPorts 

satsningar på affärsområdet Digitala Lösningar i syfte att bli mer it-

fokuserat ligger således helt rätt i tiden och talar för kraftig tillväxt, 

likt den före pandemisvackan (se diagram), under kommande år.  

Väl positionerade att kapitalisera på industri 4.0 
Industri 4.0, eller som vissa beskriver det ”industrins Internet of 

Things”, är nästa fas i den industriella revolutionen. Det handlar om 

effektivisering, smarta fabriker och smart tillverkning vilket möjlig-

görs genom sammankoppling av fysisk produktion och processer med 

smart digital teknik såsom maskininlärning, ”Big Data” och robottek-

nik. För tillverkande företag är det av största vikt att följa med i om-

ställningen för att i framtiden kunna bevara konkurrenskraften. Ge-

nom att kombinera kompetens inom Digitala Lösningar och Produkt-

ionsutveckling kan DevPort erbjuda kunder en helhetslösning inom 

samma bolag, vilket är unikt på marknaden. 

Devport handlas fortsatt med betydande rabatt 
Ställt mot en grupp av noterade jämförelsebolag ser DevPort relativt 

lågt värderat ut. Under de senaste fem åren har DevPort i genomsnitt 

redovisat en rörelsemarginal före engångsposter om 6,9 procent. Vi 

noterar vid en första anblick att DevPort tillsammans med AFRY, 

Semcon och Knowit framstår som undervärderade givet den histo-

riska lönsamheten. Bilden illustrerar även att bolag med högre lön-

samhet premieras med en betydligt högre värdering. Sett till de se-

nare åren har DevPort växt inom affärsområdena Digitala Lösningar 

och Produktionsutveckling där rörelsemarginalen för helåren 2021–

2020 uppgick till 8,3–9,7 procent respektive 11,7–6,0 procent. Dev-

Port har även under 2017 och 2018 levererat rörelsemarginaler kring 

8–9 procent för hela verksamheten. Lyckas DevPort leverera lönsam-

hetsförbättringar finns således gott om utrymme för uppvärderings-

potential.   

Stark tillväxttrend innan pandemin 
Devports nettoomsättning 2010–2019, Mkr* 

 

Källa: Bolaget, Allabolag.se 
*Orange linje är exp. trend ~41%/år 

Stor exponering mot tillväxtsektor 
Förädlingsvärden inom motorindustrin, 1993–2021, mdkr 

 

Källa: SCB via Macrobond 
Not: Kvartalsdata 

Utrymme för uppvärdering 
EBIT-marginal (5-års snitt, Y-axeln) vs. EV/Sales R12M* 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
*Rullande tolv månader 
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Utfall och värdering 

Nettoomsättning något över förväntan 
DevPorts nettoomsättning för fjärde kvartalet 2021 kom in på 124 

MSEK, vilket är i princip i linje med våra förväntningar om 119 

MSEK. Tillväxten tillskrivs både en hög rekryteringstakt och en stärkt 

beläggningsgrad. Antalet sysselsatta konsulter steg med ~50 till 477, 

vilket motsvarar en ökning om 11,4 procent gentemot kvartalet dess-

förinnan. Därtill ökade omsättningen per sysselsatt konsult till 0,26 

MSEK, jämfört med 0,23 MSEK för samma kvartal föregående år. Vi 

är klart positiva kring ovan siffror eftersom framgång inom rekryte-

ring och hög beläggningsgrad är två mycket viktiga nyckeltal att ha 

under uppsikt vid värderingen av konsultbolag.  

Lönsamheten överraskar på uppsidan 
Gällande lönsamheten för kvartalet blev vi positivt överraskade. Dev-

Port redovisade ett rörelseresultat om 9,5 MSEK gentemot våra pro-

gnoser om 7,8 MSEK. Det representerar en stark kostnadskontroll 

och en indikation på att marginalförbättringarna kan komma en bit 

tidigare än vad vi räknat med. Förutsatt att den höga rekryteringstak-

ten fortsätter och att de mer lönsamma affärsområdena Digitala Lös-

ningar och Produktionsutveckling växer sin omsättningsandel ser vi 

goda förutsättningar för att målet för rörelsemarginalen både uppnås 

och överträffas i närtid. Vi väljer dock att avvakta något och räknar 

med att målet uppnås 2023.  

Växer starkt inom samtliga affärsområden 

 
Källa: Bolaget 

Not: Just.ebitresultat är före engångsposter. 

Produktutveckling, mkr Q4 2021 Q4 2020 2021 2020

Intäkter 57 40 192 170

Tillväxt 41% -33% 13% -30%

Just.ebitresultat 1,41 1,6 4,5 1,7

Just.ebitmarginal 2,5% 4,0% 2,4% 1,0%

Andel av oms 46% 48% 47% 51%

Digitala Lösningar, mkr Q4 2021 Q4 2020 2021 2020

Intäkter 51 39 178 143

Tillväxt 30% -13% 24% -16%
Just.ebitresultat 6,1 4,4 14,7 13,9

Just.ebitmarginal 11,8% 11,2% 8,3% 9,7%

Andel av oms 41% 47% 43% 43%

Produktionsutveckling, mkr Q4 2021 Q4 2020 2021 2020

Intäkter 16 4 41 22

Tillväxt 308% -70% 86% -57%

Just.ebitresultat 0,9 0,5 2,5 2,6

Just.ebitmarginal 5,6% 11,9% 6,0% 11,6%

Andel av oms 13% 5% 10% 7%

Imponerande avslutning på 2021 
Nettoomsättning mkr, (vä), ebit-marginal (hö), 20Q1-21Q4 

 

Källa: Bolaget 

Kraftigt ökad personalstyrka… 
Antalet sysselsatta medarbetare, 20Q1-21Q4 

 

Källa: Bolaget 

… och stärkt beläggningsgrad 
Omsättning per sysselsatt medarbetare mkr, 20Q1-21Q4 

 

Källa: Bolaget 
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Omsättningstillväxten för kvartalet genomsyras av en stark utveckl-

ing hos samtliga DevPorts affärsområden. Det är affärsområdet Digi-

tala Lösningar som stod som bärande för lönsamhetsförbättringen, 

vilket uppvisade en rörelsemarginal om 11,8 procent för kvartalet. 

Noterbart är även att Produktionsutveckling börjar ta mer plats och 

växer i absoluta tal under kvartalet nästintill lika mycket som de två 

andra affärsområdena.  

För att på sikt uppnå högre lönsamhet gynnas DevPort av att andelen 

intäkter hänförda till Digitala Lösningar och Produktionsutveckling 

ökar, eftersom marginalerna är väsentligt bättre. Siffrorna för helåret 

visar att även så är fallet där Produktionsutveckling steg från 7 till 10 

procent. Detta är och har varit ett fokusområde för DevPort och om-

sättningsandelen hänfört till Digitala Lösningar utgör idag nästintill 

lika stor andel som Produktutveckling, vilket historiskt representerat 

en klar majoritet.  

Flera faktorer talar för starkt 2022–2023 
Både kvartalsrapporten och videopresentationen av DevPort vittnar 

om flera styrketecken inför 2022. Ledningen kommunicerar en hög 

efterfrågan av teknik- och IT-kompetens på marknaden, speciellt 

inom fordonsindustrin och tunga fordon, där DevPort är ett välkänt 

namn hos kunderna och har ett väletablerat varumärke. Däribland 

benämns även att efterfrågan på projektleverans ökat, dvs distansar-

bete, vilket även möjliggör för fler projekt utanför Sverige. Under vi-

deopresentationen nämns bland annat att samarbetet med ZenDevs 

bosniska verksamhet mynnat ut i ett flertal projektleveranser. Därtill 

kommunicerades även att DevPort ingått partneravtal med konsult-

bolag i både Spanien och Indien, där bedömningen är att antalet pro-

jekt kommer öka under 2022 och beskrivs ha goda förutsättningar att 

uppvisa lönsamhet överstigande målsättningen.  

Utöver det aviserade VolvoCars och Northvolt i början av februari att 

den stora batterifabriken kommer byggas i Göteborg. Investeringarna 

i projektet förväntas uppgå till omkring 30 MDSEK och projektet 

sträcker sig över flera år. DevPort är som störst i Göteborg, där även 

huvudkontoret är baserat, och kommer högst sannolikt vara involve-

rade i ett flertal av dessa projekt. 

Den största utmaningen framåt för DevPort är att lyckas identifiera 

och anställa kompetent arbetskraft för att kunna leverera på den höga 

efterfrågan. Sett till historiken har DevPort ett starkt track-record att 

locka till sig konsulter till bolaget, vilket även det fjärde kvartalet visar 

ett kvitto på. 
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Värdering 
Vi har i vår värdering tagit avstamp i en relativvärdering. Nedan tabell 

är en sammanställning av börsnoterade IT-konsulter med framåt-

blickande prognoser för 2022 samt värderingsmultiplar. Det bolag 

som påminner mest om DevPort är Semcon, givet dess höga expone-

ring mot fordonsindustrin. Referensgruppen värderas på medianen 

till 11,2 gånger EV/Ebit och 0,85 gånger EV/Sales för 2022.  

Vi anser att en värdering om 9,5 gånger EV/Ebit för 2023 är rimligt 

vilket innebär en värderingsrabatt om ~15 procent mot medianen för 

jämförelsegruppen. Det är en nedjustering gentemot vår föregående 

analys följt av att värderingsmultiplarna inom sektorn har sjunkit. 

Rabatten motiveras av DevPorts höga exponering mot en konjunktur-

känslig sektor samt beroendet av ett fåtal kunder men även av en kor-

tare historik av god lönsamhet. I takt med att DevPort fortsätter leve-

rera tillväxt och lönsamhetsförbättringar ser vi goda möjligheter att 

justera upp vår målmultipel ytterligare. Värderingen är något under 

Semcon (9,9), vilket vi anser vara rimligt i dagsläget.  

Baserat på en försäljning om 566 MSEK och ett rörelseresultat om 45 

MSEK för 2023 landar vi i en riktkurs om 43 kronor per aktie, mot-

svarande 9,5 gånger EV/Ebit och 0,76 gånger EV/Sales. 

Framåtblickande värderingsjämförelse 

 
Källa: Analysguidens prognoser, Refinitiv 

 

  

Marknadsvärde Omsättning 
2020

Omsättning 
2022p

Rörelseresultat       
2022p

Rörelsemarginal     
2022p

Årlig tillväxt 
2020-2022p

EV/Sales 
2022p

EV/Ebit 
2022p

AFRY 20 899 18 991 21 813 1755 8,0% 7% 0,86 10,6

B3 Consulting 731 851 996 70 7,0% 8% 0,83 11,8

CAG Group 594 531 693 55 7,9% 14% 0,84 10,6

Knowit 9 134 3 379 6 055 466 7,7% 34% 1,51 19,6

Projektengagemang 377 1 167 1 090 66 6,1% -3% 0,54 8,9

Rejlers 2 362 2 366 3 182 190 6,0% 16% 0,82 13,8

Semcon 2 123 1 627 1 883 197 10,5% 8% 1,04 9,9
Sweco 50 427 20 858 23 308 2269 9,7% 6% 2,32 23,8

Medelvärde 10 831 6 221 7 378 634 7,9% 11% 1,10 13,6

Median 2 243 1 997 2 533 194 7,8% 8% 0,85 11,2

DevPort 302 336 486 37 7,6% 20% 0,64 0,8

 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning 336 410 486 566
Rörelseres. (ebit) 10 26 37 45
Resultat f. skatt 8 25 35 43
Nettoresultat 6 20 27 33

Vinst per aktie 0,63 kr 1,96 kr 2,70 kr 3,31 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,75 kr 0,94 kr

Omsättningstillväxt -27,4% 22,0% 18,6% 16,5%
Rörelsemarginal 2,8% 6,3% 7,6% 8,0%
P/e-tal 47,6 15,3 11,1 9,1
EV/ebit 32,8 12,0 8,5 6,9

EV/omsättning 0,93 0,76 0,64 0,55
Direktavkastning 0,0% 0,0% 2,5% 3,1%
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Risker 

Konjunkturkänslig verksamhet 
Fordonsindustrin är som tidigare beskrivit starkt beroende av det 

ekonomiska läget. Eftersom cirka 80 procent av DevPorts intäkter 

härleds till fordonsindustrin är således verksamheten mycket kon-

junkturkänslig. Vårt huvudscenario bygger på att investeringstakten 

inom fordonsindustrin är god under de kommande åren. Om motsat-

sen infaller kommer det ha stor påverkan på våra estimat. 

Stort beroende av ett fåtal kunder 
Sett till 2017 representerades 60 procent av bolagets intäkter från 

Volvo Cars och Scania. Huruvida denna siffra ser ut idag är inte kom-

municerat men beskrivs av DevPort vara väsentligt lägre. Dock före-

ligger fortfarande ett kundberoende då DevPorts fyra största kunder 

utgör en betydande del av omsättningen1. 

 

 
1 DevPort årsredovisning 2020 
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikern Erik Pilbackes äger inte och får heller inte äga aktier i det ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Erik Pilbackes 
 


