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UPPDRAGSANALYS 

Kvartalet summerar en 
urstark inledning på 2022 
Fortsätter leverera höga organiska tillväxttal 
DevPort inleder året starkt och redovisar det bästa kvartalet såväl om-

sättning- som resultatmässigt i koncernens historia. Nettoomsätt-

ningen för det första kvartalet 2022 summerade till 132 MSEK, jäm-

fört med 94 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det resul-

terar i en tillväxt om hela ~41 procent jämfört med första kvartalet 

2021, varav ~39 procent var organisk. DevPort fortsätter därmed den 

starka utvecklingsresan som inleddes i början av 2021 när pandemi-

effekterna succesivt började avta. Det är det fjärde kvartalet i rad där 

tillväxten överstiger 35 procent. Tillväxten hänförs till en fortsatt 

stark beläggningsgrad på DevPorts konsulter men framför allt till den 

höga rekryteringstakten. Sett till antalet sysselsatta uppgick siffran 

vid slutet av kvartalet till 509 att jämföra med 383 vid samma kvartal 

förra året. Vi fortsätter att imponeras av DevPorts förmåga att attra-

hera nya konsulter på en marknad kännetecknad av hög konkurrens. 

Vad gäller framtiden är ledningens tongångar positiva och efterfrågan 

på DevPorts konsulter fortsatt hög. Däremot beskrivs komponents-

bristen i rapporten som ett eventuellt osäkerhetsmoment framåt. 

Fortsätter komponentsbristen att råda är det inte osannolikt att for-

donskundernas produktion och i slutändan resultatet påverkas. Det 

kan i sin tur innebära att utvecklingsprojekt nedprioriteras, vilket kan 

komma att påverka DevPorts konsulter. Det är endast en spekulation 

och koncernen har ännu inte sett några tendenser på det. 

Lönsamhet över målsättningen 
DevPort redovisade ett rörelseresultat om 10,8 MSEK för kvartalet. 

Resultatet är det starkaste någonsin och mer en dubbelt så bra som 

första kvartalet 2021. Rörelsemarginalen summerade till 8,1 (5,6) 

procent och DevPort överträffar således det lönsamhetsmål som sty-

relsen beslutade om för drygt sex månader sen. Det finns flera fak-

torer bakom den stärkta lönsamheten. Antalet sysselsatta konsulter 

har ökat kraftigt, vilket i kombination med god beläggningsgrad spä-

der ut koncernens kostnader för administration och andra stödfunkt-

ioner. Samtliga av DevPorts tre affärsområden uppvisar även mar-

ginalförbättringar. Utropstecknet är koncernens största, Produktut-

veckling, som förbättrar rörelsemarginalen med fyra procentenheter. 

Framåt arbetar DevPort fortsatt med att rotera in konsulterna i mer 

lönsamma uppdrag och nyförsäljning, vilket väntas bidra positivt till 

lönsamheten framåt. 

Undervärderat kvalitetsbolag – upprepad riktkurs 
Rapporten kom in en bit över våra förväntningar varpå vi justerat upp 

våra prognoser. Vi bibehåller vår riktkurs om 43 kronor och anser 

fortfarande att aktiekursen misslyckas att reflektera den potential 

som finns i DevPort. Värderingen motsvarar 10,5 gånger EV/Ebit för 

2022 och 8,7 gånger EV/Ebit för 2023. 

DevPort 
Rapportkommentar Q1-2022 

Datum 20 maj 2022 
Analytiker Erik Pilbackes 
  Basfakta  
Bransch Teknikkonsult 
Styrelseordförande Per Rodert 
Vd Nils Malmros 
Noteringsår 2017 
Listning First North Premier Growth Market 
Ticker DEVP B 
Aktiekurs 30,6 kr 
Antal aktier, milj. 10,08 
Börsvärde, mkr 308 
Nettoskuld, mkr* 0,9 
Företagsvärde (EV), mkr 309 
Webbplats www.devport.se 
*Justerat för utdelning  

 
Källa: Refinitiv  

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

10

15
20

25

30
35

40

m
aj-21

jun-21

jul-21

aug-21

sep-21

okt-21

nov-21

dec-21

jan-22

feb-22
m

ar-22

apr-22

DevPort OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning 336 410 509 586

Rörelseres. (ebit) 10 26 41 49

Resultat f. skatt 8 25 39 47

Nettoresultat 6 20 30 36

Vinst per aktie 0,63 kr 1,96 kr 3,02 kr 3,62 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,75 kr 1,37 kr 1,78 kr

Omsättningstillväxt -27,4% 22,0% 24,2% 15,1%

Rörelsemarginal 2,8% 6,3% 8,1% 8,4%

P/e-tal 48,6 15,6 10,1 8,5

EV/ebit 32,5 11,9 7,5 6,3

EV/omsättning 0,92 0,75 0,61 0,53

Direktavkastning 0,0% 2,5% 4,5% 5,8%
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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. 

Betydande värderingsrabatt mot jämförelsebolag 
Ställt mot en grupp av noterade jämförelsebolag ser DevPort relativt 

lågt värderat ut. Under den senaste femårsperioden (2017-2021) har 

DevPort i genomsnitt redovisat en rörelsemarginal före engångspos-

ter om 6,9 procent. Vi noterar vid en första anblick att DevPort till-

sammans med AFRY, Semcon och Knowit framstår som undervärde-

rade givet den historiska lönsamheten. Bilden illustrerar även att bo-

lag med högre lönsamhet premieras med en betydligt högre värde-

ring. Sett till de senare 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. DevPort har även under 2017 och 2018 levererat rörel-

semarginaler kring 8–9 procent för hela verksamheten. Under det 

första kvartalet för 2022 levererades även en rörelsemarginal om 8,1 

procent. Vi anser fortfarande att aktien är undervärderad gentemot 

jämförelsebolag. 

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

 

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

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

 

Källa: SCB via Macrobond 
Not: Kvartalsdata 

Utrymme för uppvärdering 
EBIT-marginal (5-års snitt, Y-axeln) vs. EV/Sales 2022 R12 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Utfall och prognoser 

Nettoomsättning bättre än väntat 
DevPorts nettoomsättning för första kvartalet 2022 kom in på 132 

MSEK, vilket är en bit högre än våra estimerade 125 MSEK. Det mot-

svarar en tillväxt om 40,6 procent gentemot förra året, att jämföra 

med våra prognoser där vi räknat med 33,2 procent. Den positiva av-

vikelsen tillskrivs framför allt en högre rekryteringstakt men även en 

bättre beläggningsgrad än vi räknat med. Antalet sysselsatta steg till 

509, jämfört med 477 under förra kvartalet och 383 under samma 

tidsperiod föregående år. Samtidigt ökade omsättningen per syssel-

satt konsult till 0,26 MSEK, gentemot 0,25 MSEK för samma kvartal 

föregående år. Ovan två nyckeltal är de viktigaste att följa vid värde-

ringen av konsultbolag och den positiva utvecklingen som inleddes i 

början av 2021 har med råge fortsatt in i 2022.  

Ljusa utsikter men viss osäkerhet 
Utsikterna framåt ser fortsatt stabilt ut där efterfrågan på DevPorts 

konsulter är fortsatt hög inom samtliga tre affärsområden. Ett visst 

osäkerhetsmoment framåt är komponentsbristen och hur det kom-

mer påverka produktionen för kunderna inom fordonsindustrin. 

Fortsatt komponentsbrist kan innebära lageruppbyggnad i väntan på 

essentiella komponenter, följt av produktionsbortfall och i slutändan 

lägre resultat och likviditet. Det kan i sin tur leda till kostnadsbespa-

ringar och då skjuts sannolikt utvecklingsprojekt på framtiden, vilket 

påverkar konsultbehovet. Det är en risk av mer ”generell” karaktär 

och ledningen betonar i rapporten att de inte sett några tecken på 

detta än så länge. Givet DevPorts stora exponering mot fordonsindu-

strin är det dock en viktig parameter att hålla under uppsikt. 

Uppnår lönsamhetsmålet 
Gällande lönsamheten för kvartalet blev vi likt föregående kvartal po-

sitivt överraskade. DevPort redovisade ett rörelseresultat om 10,8 

MSEK gentemot våra prognoser om 9,4 MSEK. Vi har tidigare valt att 

vara något konservativa med att justera upp våra lönsamhetsförvänt-

ningar eftersom vi vill se en bestående marginalförbättring innan vi 

drar för stora slutsatser. Ytterligare ett kvartal över våra förvänt-

ningar medför att vi nu räknar med att lönsamhetsmålet uppnås re-

dan under 2022 (2023). För att målsättningen om en 8-procentig rö-

relsemarginal ska nås redan under 2022 krävs att beläggningsgraden 

kvarstår på höga nivåer, fortsatt framgång i rekryteringsarbetet, samt 

att de mer lönsamma affärsområdena Digitala Lösningar och Pro-

duktionsutveckling fortsätter att växa som andel av omsättningen. Al-

ternativt att lönsamhetsförbättringarna fortsätter inom det största af-

färsområdet Produktutveckling, vilket vi såg tydligt under detta kvar-

tal. 

Stark inledning på 2022 
Nettoomsättning MSEK, (vä), ebit-marginal (hö), 20Q1-22Q1 

 

Källa: Bolaget 

Personalstyrkan växer… 
Antalet sysselsatta medarbetare, 20Q1-22Q1 

 

Källa: Bolaget 

… och beläggningsgraden stärks 
Omsättning per sysselsatt medarbetare, 20Q1-22Q1, MSEK 

 

Källa: Bolaget 
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Utvalda nyckeltal för DevPorts affärsområden 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Not: Just.ebitresultat är före engångsposter. 

Leverans inom samtliga affärsområden 
Kvartalet, vilket var både det omsättnings- och resultatmässigt stark-

aste i bolagets historia uppnåddes genom förbättringar inom samtliga 

av DevPorts tre affärsområdena. Utropstecknet för kvartalet är Pro-

duktutveckling som förbättrade rörelsemarginalen med 4,0 procen-

tenheter jämfört med Q1 2021 och 3,1 procent jämfört med förra 

kvartalet. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete med att få upp 

marginalerna för affärsområdet. Förbättringen drivs framför allt av 

lyckade uppdragsrotationer till lönsammare uppdrag, god tillväxt i 

konsultstyrkan (späder ut overheadkostnader) och en högre andel 

egenanställda konsulter. Eftersom affärsområdet utgör i princip 

halva koncernens omsättning ger det i slutändan en stor skjuts till re-

sultatet. Digitala Lösningar växte organiskt med 20 procent på kvar-

talsbasis och uppvisade en god lönsamhet. Det minsta affärsområdet, 

Produktionsutveckling, växte i absoluta tal mer än Digitala Lösningar 

och ser en ökad efterfrågan inom supply chain management som en 

följd av de störningar i bolags leverantörskedjor som pandemin orsa-

kat. 

Upplever viss rekryteringssvårighet 
Inom Digitala Lösningar, där kompetens inom IT och mjukvara efter-

frågas, beskriver DevPort i rapporten om utmaningar i rekryterings-

arbetet eftersom konkurrensen på arbetsmarknaden är hög för denna 

typ av kompetens. Under nästkommande kvartal har rekryteringsak-

tiviteter riktat till högskolor och konsultmarknaden planerats för att 

främja rekryteringstakten framåt. Vi noterar även att ledningen lyfter 

fram att intresset för förvärv ökat inom affärsområdet, vilket kan ut-

göra ett bra alternativ till att växa konsultstyrkan. Balansräkningen är 

stark och tillåter förvärv, sett till nyckeltalet nettoskuld/ebitda upp-

gick den till låga ~0,7 vid kvartalets utgång. Konsultmarknaden är 

fragmenterad, varpå det finns många intressanta förvärvskandidater 

att överväga. Däremot är konkurrensen sannolikt hög även här. 

Produktutveckling, mkr Q1 2022 Q1 2021

Intäkter 65 46

Tillväxt 42% -24%
Just.ebitresultat 3,642 0,7

Just.ebitmarginal 5,6% 1,6%

Andel av oms 49% 49%

Digitala Lösningar, mkr Q1 2022 Q1 2021

Intäkter 52 43

Tillväxt 20% -3%

Just.ebitresultat 4,4 3,4

Just.ebitmarginal 8,6% 7,9%

Andel av oms 39% 46%

Produktionsutveckling, mkr Q1 2022 Q1 2021

Intäkter 16 5

Tillväxt 192% -50%

Just.ebitresultat 1,3 0,3

Just.ebitmarginal 8,4% 5,2%

Andel av oms 12% 6%
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Värdering 

Billigt på framåtblickande multiplar 
DevPorts aktieutveckling för året är i princip oförändrad. Jämfört 

mot börsens utveckling under året där oron relaterat till det geopoli-

tiska läget och rädsla för räntehöjningar står sig aktiekursen dock re-

lativt starkt. Vid värderingen av lönsamma bolag anser vi det vara 

mest relevant att värdera vinsten snarare än försäljningen. Tabellerna 

intill illustrerar dock en tydligt rabatt på både EV/Sales och EV/Ebit 

vid en jämförelse mot en grupp av konsultbolag. 

Billigt på historiska multiplar 
Om vi blickar bakåt några år till börsnoteringen i december 2017 har 

DevPort i genomsnitt värderats till 13,5 gånger rörelsevinsten. De 

större variationerna i grafen (längst ner) är dels i slutet av 2020 när 

resultatet minskade kraftigt som en följd av negativa effekter från co-

ronapandemin, dels i början av 2021 när återhämtningen inleddes. 

Sett till 2017-2018 uppgick värderingen i snitt till 14,9 gånger rörel-

sevinsten, en period som kännetecknades av hög tillväxt och god lön-

samhet. I skrivande stund värderas DevPort till 10,2 gånger rörelse-

vinsten, således en bra bit under såväl snittet som under den blomst-

rande perioden. DevPort har tagit sig förbi återhämtningsfasen och är 

nu i en expansionsfas, likt den som observerades under 2017-2018. 

Således framstår aktien som undervärderad även när vi använder hi-

storiska värderingar. 

Riktkursen om 43 kr kvarstår 
Vår värdering tar avstamp i en relativvärdering bestående av en jäm-

förelsegrupp bestående av åtta konsultbolag. Det bolag som påminner 

mest om DevPort är Semcon, givet dess höga exponering mot for-

donsindustrin. Referensgruppen värderas på medianen till 10,8 

gånger EV/Ebit för 2022 och 10,1 gånger EV/Ebit för 2023. Motsva-

rande multiplar för DevPort på våra prognoser är 7,8 respektive 6,5. 

Givet storleksskillnaden mot jämförelsegruppen samt en hög expone-

ring mot en konjunkturkänslig sektor är en värderingsrabatt motive-

rad, dock inte av denna magnitud.  

Vi väljer att upprepa vår riktkurs om 43 kronor efter rapporten, vilket 

motsvarar en värdering om 10,5 gånger EV/Ebit för 2022 och 8,7 

gånger EV/Ebit för 2023 på våra prognoser.  

Stor rabatt mot jämförelsebolag 

 
Källa: Analytikerkonsensus (Refinitiv), Analysguidens prognoser 

Bolag Börsvärde
Tillväxt
 2022p

EBIT%
 2022p

EV/Ebit
 2022p

EV/Ebit
 2023p

AFRY 16 538 10% 8,2% 9,6 8,0
B3 Consulting 1 050 18% 10,2% 11,7 10,6
CAG 605 9% 9,2% 9,9 9,2
Knowit 8 173 32% 10,9% 15,8 13,7
Projektengagemang 360 -2% 5,9% 9,6 9,5
Rejlers 2 500 15% 7,2% 13,6 11,7
Semcon 2 021 11% 11,0% 9,9 8,7
Sweco 42 998 9% 6,8% 31,7 32,1

Median 2 261 11% 8,7% 10,8 10,1
DevPort 308 19% 8,5% 7,5 6,3

Lågt värderad vinst… 
EV/Ebit 2022p-2023p 

 

Källa: Refinitiv, Analysguidens prognoser 
*Projektengagemang, B3 Consulting 

… och lågt värderad omsättning 
EV/Sales 2022p-2023p 

 

Källa: Refinitiv, Analysguidens prognoser 

Historiskt låg värdering 
EV/Ebit 2017 dec-2022 maj, snitt under perioden (blå linje) 

 

Källa: Refinitiv 
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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 
 


