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Highlights 2021
18:e tillväxtåret i rad för B3

• Omsättningen uppgår till 921,9 MSEK vilket ger en organisk tillväxt om 8,3% 

• Rörelseresultat ökade med 66,5% procent till 70,6 MSEK

• Rörelsemarginalen uppgår till 7,7% (5,0%)

• Resultat per aktie ökade med 84,7% till 5,32 SEK 

• Antal medarbetare per 31 december uppgår till 655 (640) 

• B3s effektivitetsprogram har under året levererat enligt plan

• Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (0,9) SEK/aktie 
för verksamhetsåret 2021
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Q4 2021
Fortsatt stark förbättring i kvartalet - tillväxt 22,6% och EBIT 10,2%

• Omsättningen uppgår till 271,6 (221,5) MSEK, vilket ger en organisk tillväxt om 22,6% (-7,4%) 

• Rörelseresultatet (EBIT) för Q4 uppgår till 27,8 (5,9) MSEK med EBIT 10,2% (2,7%)

• Resultat efter skatt uppgår till 24,6 (3,8) MSEK

• Resultat per aktie före utspädning 2,67 (0,39) SEK. Efter utspädning 2,66 (0,39) SEK

• Personalkostnaderna har minskat och uppgår till 66,0% (73,0%) av omsättningen
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Finansiell utveckling Q4 2021
Effektivitetsökning och organisk tillväxt

\

Organisk tillväxt för helåret 
om 8,3%
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Omsättning och resultat
Starkt Q4 i intäkter och resultat

Den rosa linjen visar utvecklingen per rullande 12 månader
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Rörelsemarginal och resultat per aktie
Förstärkning av Q4-rörelsemarginalen och resultat per aktie kvartalsvis

Resultat per aktieRörelsemarginal per kvartal
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Uppföljning av B3s åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet levererar något bättre än förväntat

Pågår enligt plan, något över plan i Q4

Åtgärdsprogrammet beräknas att ge full effekt om 
30 MSEK på årsbasis från andra kvartalet 2022. 

Programmet har tre huvudspår:
• Anpassning av ledartäthet
• Anpassning OH-kostnader
• Anpassning av övriga kostnader 
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• Som en del av B3s tillväxtstrategi har koncernen under de senaste åren 
investerat i och byggt upp nya specialistbolag tillsammans med 
driftiga entreprenörer 

• Fyra intresseföretag med tillsammans 58 medarbetare kommer från och med 
Q12022 att ingå i koncernen

• Under 2021 genererade dessa bolag 55 MSEK i intäkter med rörelseresultat 
om 4,6 MSEK och rörelsemarginal 8,4%. Flera av bolagen visar en allt bättre 
lönsamhet

Som intresseföretag redovisas B3-koncernens andel av dessa bolags resultat och finansnetto. Som 
dotterbolag för de med sig tillskott till koncernens intäkter och resultat under 2022

Konsolidering av intresseföretag
Konsolidering ger ökad volym
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On track för att nå målen 
Styrelsen har kommunicerat följande finansiella mål (februari 2020)

• minst 10% rörelsemarginal (EBIT) under 2022.  (uppdaterat mål augusti 2021)

• med start 2020 passera 1 miljard SEK i årsomsättning inom de närmaste tre åren 
och fortlöpande växa snabbare än marknaden

• växa resultat per aktie i takt med eller snabbare än EBIT

• skuldsättningskvoten som andel av EBITA ska normalt understiga 1,5

• bolaget ska årligen dela ut upp till två tredjedelar av bolagets resultat efter 
skatt*

*hänförligt till aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), dock med beaktande av koncernens behov av kapital 
för att hantera förändringar i rörelsekapital samt för investeringar, främst förvärv.
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Affärsområden, omsättning
Kraftigt ökad omsättning i två av tre affärsområden

Den rosa linjen visar utvecklingen per rullande 12 månader
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Affärsområden, resultat (EBIT)
Förstärkt Q4-resultat i samtliga tre affärsområden

Den rosa linjen visar utvecklingen per rullande 12 månader
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Andel per affärsområde
Jämn fördelning över de tre affärsområdena

Digital Innovation

Digital Management

Cloud & Technology

Digital Innovation

Digital Management

Cloud & Technology
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Fördelning över olika branscher
B3 verkar inom ett flertal intressanta branscher som drivs av digitalisering

Andelen av intäkter per bransch, R12 Q121-Q421 (Q120-Q420)
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Vår långsiktiga utvecklingsresa
B3s utveckling sedan grundandet 2003

Omsättning EBIT Medarbetare

CAGR 10 år: omsättning 19% CAGR 10 år: EBIT 18% CAGR 10 år: Antal medarbetare 19% 
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Marknadsläget
En marknad i förändring skapar möjligheter för B3

• Marknad i tillväxt | Förändringstakten driver behov av snabbrörlig kompetens. 
Tillväxten på IT-marknaden 2021 var 3,3%, varav konsulttjänster 5,1%. 
Under 2022 förväntas närmare 6% tillväxt för konsulttjänster.*

• Kompetensbrist begränsar | Allt fler kunder inser vikten av ett bra partnerskap 
inom konsulting för att få tillgång till kompetens efter behov. 

• Löneinflation och förväntat ökade priser | Inflationstakten i december var på 
årsbasis 4,1% i Sverige. Förväntas kunna leda till löneinflation och ökade priser på 
konsultmarknaden.

• Förändringstakten ökar | Tekniken avancerar. Nya sätt att bedriva verksamhet 
växer fram. Det hybrida arbetssättet får ökat fokus.

• Kraften i data | Tillgången till data har ökat markant. Analysmöjligheterna gör den 
kraftfull. Automatisering av data effektiviserar, sparar tid och resurser.

• Trygghet | Organisationer vill ligga i framkant men inte ta för stora risker. 
Säkerhet för att skydda organisationer från attacker allt viktigare.

*(Enligt analysföretaget Radar Ecosystem Specialists) 17



Andra viktiga händelser
Nya samarbeten och utmärkelser

• Nytt ramavtal med Cambio
B3 har tecknat ett nytt ramavtal med e-hälsoföretaget Cambio, en 
marknadsledande leverantör av vårdinformationssystem i Norden. 

• Johanna Eriksson utses till ny CFO för B3
Johanna Eriksson har lång och bred erfarenhet inom ekonomi och finans och 
kommer närmast från en roll som CFO för Dedicare.

• Nytt samarbete med Civil Rights Defenders
B3 hjälper den internationella människorättsorganisationen Civil Rights
Defenders att bygga ett bättre webbverktyg för att dokumentera 
människorättskränkningar.

• Ett av Sveriges Karriärföretag
B3 hedras för arbetet med kommunikation och employer
branding och har blivit utsedda till ett av ”Årets Karriärföretag”. 
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Ny ledning för B3

Anette Billing
Tillträdande VD

Start 1 april 2022

Johanna Eriksson
Tillträdande CFO

Start juli 2022

Sven Uthorn
VD

Harriet Piscator
CFO

Förväntat god kontinuitet i övriga nyckelpositioner.
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Finansiell kalender
Delårsrapport Q1 jan-mars 27 april 2022
Årsstämma för 2021 6 maj 2022
Delårsrapport Q2 jan-juni 21 juli 2022
Delårsrapport Q3 jan-dec 28 oktober 2022 

Skapar möjligheter tillsammans
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APPENDIX
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B3 bistår i varje steg av digitaliseringsprocessen

STRATEGI &
VERKSAMHETSUTVECKLING

ANALYS &
KRAVUTVECKLING

REALISERING IMPLEMENTERING DRIFT OCH
UNDERHÅLL

Hos B3 finns kompetensbredd, erfarenhetsbas och 

leveranskapacitet med konsulter som både har 

erfarenheten och drivkraften för att kunna leda och 

genomföra större förändringsprojekt

Affärsutvecklare
Affärsanalytiker
Förändringsledare

Kravledare & kravställare
Informationsanalytiker
Arkitekter

Program- & projektledare
UX-specialister
Inköpsstrateger

Testledare & testare
Utvecklare
Rollout Managers

Service Delivery Managers
Infrastrukturspecialister
Cloudexperter
DBA
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B3 utvecklas tillsammans med kunderna
En stark kundbas med många långa kundrelationer
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