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2018 – Bästa året någonsin

2018 blev det resultatmässigt bästa året i Softronics 35-åriga historia. 
Marknaden för digitaliseringstjänster är fortsatt mycket stark, och att våra 
kunder uppskattar vårt arbete framgår av förstaplatsen i Radars stora 
kundnöjdhetsundersökning.

Som nytillträdd VD är det med stor glädje jag konstaterar den bredd i 
erbjudandet och det djup i kunskap som finns hos Softronic och våra 
medarbetare. Strategin att vårda kundrelationer genom långsiktiga och stabila 
åtaganden, kombinerat med ambitionen och viljan att investera för att ligga i 
framkant av digitaliseringen, har varit framgångsrik och ligger fast framåt.

Genom Softronics kompletta erbjudande kan vi vara en verklig partner för våra 
kunder för hela deras digitaliseringsresa, över långa tidsperioder. Förmågan att 
gemensamt med våra kunder göra vägval och bygga långsiktiga samarbeten 
inom områden där effekterna av beslut lever under många år, är avgörande i en 
värld där antalet möjliga lösningar hela tiden ökar.

De övergripande trenderna som Molntjänster, Artificiell Intelligens (AI), Internet 
of Things (IoT) och Mobilitet driver fortsatt mängder av nya möjligheter, som 
måste kombineras med djup kunskap om de underliggande teknologierna och 
starkt fokus på informationssäkerhet för att skapa långsiktigt säkra lösningar.

Med vår position som leverantör av tjänster som gör människors vardag enklare, 
har vi förutsättningar att långsiktigt ligga i topp bland de noterade IT-bolagen i 
såväl tillväxt som lönsamhet.

Per Adolfsson VD, Softronic
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Ökande efterfrågan med fortsatt stark 

konkurrens

Utdelning inklusive extra utdelning om 0,25 kr per aktie 

föreslås till 1,00 kr (0,75 kr) per aktie

Resultat efter skatt per aktie: 0,99 kr (0,98 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

65,4 Mkr (56,7 Mkr)

Totala likviditetsutrymmet den 31 december 2018 

var 136 Mkr

Soliditeten uppgick till 66% (67%)

2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning, Mkr 539,4 601,9 614,7 657,0 737,2

EBITDA, Mkr 31,9 46,5 50,0 75,5 75,0

Resultat före skatt, Mkr 25,4 38,6 42,2 67,0 68,3

Vinstmarginal, % 4,7 6,4 6,9 10,2 9,3

Genomsnittligt antal anställda 482 476 458 441 452

Antal medarbetare vid årets slut 467 469 432 445 438
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Softronic – en komplett partner…
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…när våra kunder digitaliserar

21 av 26
A-kassor

3

3,9 MILJONER

2,3 MILJONER

1,51 MILJONER
Medlemmar i våra medlemssystem

Genomförda
bokningar/år

Kredit-
upplysningar/mån

INFORMATION OM SVERIGE

Rätt samhällsinformation på rätt
plats för nyanlända på 10 språk

2 MILJONER 
UTBETALNINGAR

Via A-kassan/år, totalt över
3 miljarder SEK/år

Är våra partnerkunder

1,2 MILJONER

Användare i Vklass skolportal

65 000 
JOBBTILLFÄLLEN

Vi har skapat förutsättningar

för 65 000 bemanningsjobb

16 KG/INVÅNARE

Foodware hanteras

av våra ERP system 

varje år

4,7 MILJONER
Paket levererade / år

11,000 / DAG

Rådgivningar via 1177 
Vårdguiden på telefon

50%
Fler inloggningar i 1177 

Vårdguidens e-tjänst

Deklarationer digitaliserade

CM1 – PEP och sanktionssökningar/år

MILJONER

19
Mer än100 000 

framgångsrika konversationer med 
våra DIGITALA ASSISTENTER 

MILJARDER
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Att äga aktier i Softronic

Softronicaktien är sedan december 1998 noterad på 

Stockholmsbörsen. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm 

Small Cap. Antalet aktieägare i Softronic uppgick till 6 985 

stycken per 31 december 2018.

Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall 

uppgå till cirka 50 procent av resultat efter skatt beroende 

på bolagets kapitalbehov av investeringar och förändringar 

i rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god 

direktavkastning.
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Styrelse

ÖPPEN

Petter Stillström, 1972

Ordförande, Ledamot sedan 2008 
(även 01-06). VD & ledamot i AB Traction. 
Övriga styrelseuppdrag (ordf.): BE Group, 
Nilörngruppen, OEM International.

A-aktier: -
B-aktier: -

Anders Eriksson, 1956 

Grundare och Ledamot sedan 1984. 
Anställd sedan 1984.
Övriga styrelseuppdrag: AB Traction. 

A-aktier: 1 875 400 
B-aktier: 9 318 160 

Stig Martín, 1945 

Ledamot sedan 1984.
Övriga styrelseuppdrag: Västgötadata

A-aktier: 891 600 
B-aktier: 3 345 600

Anders Nilsson, 1951 

Ledamot sedan 2013.
Övriga styrelseuppdrag: NP3 Fastigheter, 
SSG m.fl. 

A-aktier: -
B-aktier: 20 000 

Jeanna Rutherhill, 1974 

Ledamot sedan 2014. 
Grundare Women for Leaders. Övriga 
styrelseuppdrag: LRF Konsult AB, Heroes of
Brand and Business Innovation AB 

A-aktier: -
B-aktier: - 500

Susanna Marcus, 1965 

Ledamot sedan 2016.
Övriga styrelseuppdrag: ordf. Kontract AB, 
ordf. IAMIP AB

A-aktier: -
B-aktier: 12 000

Tomas Högström, 1963 

Arbetstagarrepresentant sedan 2013. 
Anställd sedan 1996. 

A-aktier: -
B-aktier: 1 800 

Cecilia Nilsson, 1965 

Arbetstagarrepresentant sedan 2010. 
Anställd sedan 1993. 

A-aktier: -
B-aktier: 1 600 

Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor 
sedan 2017. PricewaterhouseCoopers AB

Revisorer
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Ledning

ÖPPEN

Per Adolfsson, 1956

VD
Anställd sedan 2019

A-aktier: -
B-aktier: -

Mathias Kjellberg, 1971

COO
Anställd sedan 1999

A-aktier: -
B-aktier: -

Anders Bergman, 1964

Ekonomichef
Anställd sedan 2004

A-aktier: -
B-aktier: -

Claes Brikell, 1966

Försäljningschef
Anställd sedan 1998

A-aktier: -
B-aktier: -

Anna Thörnlund, 1976

Områdeschef
Anställd sedan 2000

A-aktier: -
B-aktier: 250

Johan Andersson, 1972

Områdeschef
Anställd sedan 1999

A-aktier: -
B-aktier: -

Lars Bäck, 1960

Områdeschef
Anställd sedan 2001

A-aktier: -
B-aktier: 10 000

Roger Gustavsson, 1969

Områdeschef
Anställd sedan 1999

A-aktier: -
B-aktier: -

Torbjörn Ivarsson, 1958

Områdeschef
Anställd sedan 1990

A-aktier: -
B-aktier: -

Joachim Lundberg, 1965

Chef koncern-
gemensamma funktioner
Anställd sedan 1995

A-aktier: -
B-aktier: 163 600
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Resultat- och balansräkning

ÖPPEN

Resultaträkning, Mkr 2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter 737,2 657,0 614,7 601,9 539,4

Rörelsens kostnader -662,2 -581,5 -564,7 -555,3 -507,5

Avskrivningar enligt plan -6,9 -8,9 -8,5 -8,2 -6,8

Rörelseresultat 68,1 66,6 41,5 38,4 25,1

Finansnetto 0,2 0,4 0,7 0,2 0,3

Resultat efter finansnetto 68,3 67,0 42,2 38,6 25,4

Skatt -16,0 -15,2 -9,2 -8,8 -6,5

Periodens resultat 52,3 51,8 33,0 29,8 18,9

Balansräkning, Mkr 2018 2017 2016 2015 2014

Tillgångar

Immateriella

anläggningstillgångar
113,3 114,7 119,8 123,4 117,0

Materiella

anläggningstillgångar
8,3 11,3 10,8 4,4 4,8

Finansiella

anläggningstillgångar
2,5 - - - 3,6

Omsättningstillgångar 174,9 173,8 164,6 162,6 158,6

Likvida medel

(inkl. kortfristiga placeringar)
113,0 87,7 62,3 57,6 47,7

Summa tillgångar 412,0 387,5 357,5 348,0 331,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital 270,9 258,1 232,6 226,0 219,9

Ej räntebärande skulder 141,1 129,4 124,9 122,0 111,8

Eget kapital och skulder 412,0 387,5 357,5 348,0 331,7
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Nyckeltal

ÖPPEN

Nyckeltal, anställda 2018 2017 2016 2015 2014

Medeltal anställda 452 441 458 476 482

Medeltal konsulter 436 425 442 460 466

Omsättning per anställd, Tkr 1,631 1,490 1,342 1,264 1,119

Tjänsteomsättning per konsult, Tkr 1,314 1,348 1,100 1,026 933

Förädlingsvärde per anställd, Tkr 993 919 818 818 755

Personalkostnader per anställd, Tkr 842 768 727 738 703

Resultat före skatt per anställd, Tkr 151 152 92 81 53

Aktien, nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014

Vinst per aktie, kr 0,99 0,98 0,63 0,57 0,36

Utdelning i Tkr* 52 633 39 475 26 316 26 316 23 685

Utdelning per aktie, kr* 1,00 0,75 0,50 0,50 0,45

Aktiekurs per 31/12 kr 14,4 12,8 7,8 8,1 6,4

Direktavkastning, %* 6,9 5,9 6,4 6,2 7,0

Eget kapital per aktie, Tkr 4,9 4,9 4,4 4,3 4,2

* Utdelningen avser Styrelsens förslag

Kassaflöde, Mkr 2018 2017 2016 2015 2014

Kassaflöde från den löpande

verksamheten
65,4 56,7 42,6 47,6 40,0

Kassaflöde från investerings-

verksamheten
-0,6 -5,0 -11,6 -14,0 -5,8

Kassaflöde från den finansiella 

verksamheten
-39,5 -26,3 -26,3 -23,7 -23,7

Årets kassaflöde 25,3 25,4 4,7 9,9 10,5
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”Vi vill med digitaliseringens hjälp hitta 

nya lösningar som underlättar för våra 

medborgare. Vi behöver också frigöra tid 

för att våra medarbetare ska kunna ägna 

sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.”

Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och 

digitaliseringschef Södertälje kommun 

AI är snabbt på väg att bli en del av 

våra kunders vardag

Softronic har en stark position inom Artificiell intelligens (AI) genom en 
antal uppmärksammade leveranser, en relativt stor och bred kompetensbas 
samt starka partnerrelationer.

Våra digitala medarbetare har fått stor uppmärksamhet och har redan 
2018 genomfört över 100 000 framgångsrika digitala konversationer med 
kunder, medlemmar och invånare vilket skapar framförallt en ökad 
tillgänglighet, men också en ökad kostnadseffektivitet.

Softronics paketering Kommun-Kim är under utrullning i ett flertal 
kommuner. Innehållsutvecklingen drivs efter motsvarande framgångsrika 
samproduktionsmodell som i Norge där kommunerna själva står för en stor 
det av digitaliseringsarbetet. Detta gör att AI kan snabbare bli tillgängligt till 
en rimlig insats.

Inera utreder tillsammans med Softronic hur AI kan bli en integrerad del av 
första linjens vård.

Softronic vann pris som bästa Microsoft AI-partner främst genom 
arbetet med antipenningtvättstjänsten CM1 som med hjälp av AI kan 
upptäcka penningtvättsmönster både genom övervakad och oövervakad 
inlärning.
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”Vi uppskattar den proffsiga men ändå  

kundnära leveransen. Det känns tryggt 

med en IT-partner som är lyhörd och 

förändringsbenägen så vi på bästa sätt 

kan driva vår verksamhetsutveckling med 

fokus på ökad medlemsnytta framåt”

Anders Rehn, VD på FASAB6F AB

FASAB6F – en av våra nya nöjda IT-

partnerkunder

Softronic levererar sedan Q4 2018 en tjänstebaserad IT-leverans 

till FASAB6F. En modell som bygger på tillgänglighet och 

säkerhet med bibehållen kontroll över sin IT-miljö, i allt från 

kontorsarbetsplatser till server- och applikationsdrift. 

FASAB står inför en större digitaliseringsresa och behövde se över sitt 

val av IT-partner. Efter en omfattande upphandling med ett 

systematiskt utvärderingsarbete föll valet till slut på Softronic, bland 

annat eftersom Softronic garanterar tillgänglighet av tjänster och ett 

helhetsansvar. Tjänsterna levereras enligt en konsumtionsbaserad 

modell vilket ger elasticitet och kostnadseffektivitet.

Övertagandeprojektet genomfördes i nära samarbete med kunden och 

med minimal störning för slutanvändarna. 

Nu börjar den gemensamma resan för att öka FASAB:s

digitaliseringsgrad med höga ambitioner kring verksamhetsutveckling, 

mobilitet och modern interaktion med framtidens 

fackförbundsmedlemmar.
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”Det är inspirerande att få arbeta med ett 

verksamhetsstöd som i förlängningen 

faktisk gör världen lite bättre.”

Cecilia Nilsson, leveransanvarig Charity, Softronic AB

Stöd för insamling till välgörenhet

Softronics CRM-system Charity föddes ur insamlingsorganisationernas 
behov att utveckla relationen till givarna och ha ett användarvänligt system 
för den tidskrävande administrationen. Systemet är en skräddarsydd 
helhetslösning som ger insamlingsorganisationer stora möjligheter att 
fokusera på arbetet med givare och att öka antalet gåvor och höja 
snittgåvorna.

Softronic Charity ger insamlingsorganisationen full kontroll på hela 
insamlingsverksamheten och en bättre förståelse för målgrupperna. Det ger 
dem möjlighet att anpassa kommunikationen och få ett bättre resultat på 
sina kampanjer. När tidskrävande administrationen blir mer effektiv får 
organisationerna mer över till sin huvuduppgift – att få fler att hjälpa till i 
kampen mot fattigdom och att öka stödet för människor i behov av hjälp. 

Alla händelsestyrda aktiviteter kan läggas in och hanteras av Softronic 
Charity – exempelvis tackbrev, gåvobrev, rapporter för hederspersoner och 
välkomstbrev för autogiro. Resultaten kan sedan analyseras med systemets 
analysverktyg. Även budgeten och bokföringen för kampanjerna kan 
hanteras direkt i Softronic Charity.

På Softronic är vi väldigt stolta över att kunna erbjuda Softronic Charity till 
hjälporganisationer och på så sätt bidra till att de lyckas med sitt enormt 
viktiga arbete.
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”Vi är glada att få arbeta med Softronics 

team i detta uppdrag. De är lyhörda och 

har fokus på att få allt att fungera i 

praktiken”

Stefan Carlson, CTO, Stadsledningskontoret

Smart och uppkopplad stad gör livet 

enklare och bättre

Stockholms stad har givit Softronic i uppdrag att arbeta med att göra Stockholm till en 

smart och uppkopplad stad. Med det menas att använda digitalisering och ny teknik för att 

nå ökad livskvalitet och bättre företagsklimat för alla som bor, verkar och besöker 

Stockholm. Med ny teknik kan staden tillsammans med staden invånare, näringsliv och 

akademier utveckla enklare, förbättrade och anpassade tjänster och möta demografiska, 

miljömässiga och sociala utmaningar och nå målet om att bli Världens smartaste stad år 

2040. 

En smart och uppkopplad stad innebär också att vara hållbar ur socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv. Utgångspunkten för denna utveckling är att den smarta staden 

uppnås genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Detta ska ge den högsta 

livskvaliteten för invånarna och det bästa klimatet för företagande. 

För att nå målet med en smart och uppkopplad stad behöver lösningar utvecklas på 

centrala tekniska plattformar som alla stadens verksamheter kan använda. Dessa 

plattformar möjliggör att staden kan enklare kan få tillgång till och utbyta information i 

större omfattning än idag. En stor del av denna information ska även distribueras externt, 

som öppna data.

I Softronics uppdrag ingår att etablera både teknik och ramverk. Dels en arkitektur som 

hela staden kan utvecklas efter, dels anvisningar kring hur infrastruktur och de centrala 

plattformarna ska användas och till sist även en plattform för att hantera de nya 

dataströmmar som etableras via IoT i stadsmiljön.
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”Webbplatsen informationsverige.se har ända sedan 

starten 2009 hjälpt många nyanlända. Sidan används 

regelbundet även av personer som varit i Sverige ett 

tag för att skaffa information om olika relevanta 

frågor och lära sig svenska m.m.”

Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör,

Länsstyrelsen i Västra Götaland

En livlina för nyanlända

När Integrationsverket lades ned 2007 hamnade en stor del av ansvaret för 
flyktingmottagandet hos landets länsstyrelser. Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör på 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, såg genast hur viktig tillgängligheten till vital 
information var för att nyanlända skulle kunna finna sig till rätta i Sverige.

Talieh Ashjari och hennes kolleger bestämde sig för att skapa ett digitalt verktyg 
– en informationskälla i form av webbplatsen informationsverige.se. Målet var att 
underlätta för nyanlända att få korrekt information om bland annat boende, arbete, 
utbildning, vård samt att samla all denna information på ett och samma ställe. 
Softronic fick förtroendet att bygga webbplatsen som lanserades år 2009 på ett 
tiotal språk. Tillgängligheten säkerställdes genom att nyanlända systematiskt 
hänvisades till den nya webbplatsen av olika myndigheter och kommuner.

Talieh Ashjari berättar att webbplatsen har använts av det stora flertalet 
nyanlända och att webbplatsen fungerar som en livlina, en chans att hitta rätt i det 
överflöd av information som omger oss alla.

2014 fick länsstyrelserna ett särskilt utvecklingsuppdrag av regeringen gällande 
information till nyanlända, vilket ytterligare stärkte positionen för 
informationsverige.se. År 2018 lanserades en helt ny tillgänglighetsanpassad 
webbplats – byggd med ny teknik, nya funktioner och med uppdaterat innehåll.

Information om Sverige är ett typexempel på Softronics syn på långsiktighet i 
kundrelationer, där vi har varit med från start och även vunnit de upphandlingar 
som gällt förlängning av uppdraget.
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”Vi har tillsammans med Softronic under 

många år digitaliserat Sverige inom e-

hälsa. Tjänsterna har successivt vuxit till 

att vara bland Sveriges mest använda e-

tjänster med bibehållen tillgänglighet och 

stabilitet. Vi är mycket nöjda”

Carl-Gunnar Höglund,

chef för förvaltning och support 1177 vårdguiden

Digitala vårdtjänster frigör

tid för fysiska besök

1177 Vårdguiden har på senare år utvecklats till en portal för e-tjänster som 

förenklar kommunikationen mellan patienter och vårdgivare. Från och med 2018 

måste landets alla vårdgivare erbjuda invånarna tjänster via denna webbplats. Ett 

av skälen att styra ärenden hit är att öka tillgängligheten i den fysiska vården för 

de som verkligen behöver.

Platsen där patient och vårdgivare möts heter 1177.se. Här har man samlat 

personliga e-tjänster där varje invånare på ett enkelt sätt kan få kontakt med 

sjukvården och få en överblick över sin egen hälso- och vårdsituation. Till exempel 

förnya recept. Boka besökstid. Få provsvar. Ta del av egna journaler. Med mera.

I takt med att användningen av e-tjänsterna på 1177.se ökar blir win-win-

situationen allt tydligare. Patienten slipper sitta i telefonkö och i många fall även att 

ta sig till vårdcentralen eller sjukhuset. Kostnaderna för landstingen minskar 

eftersom ett ärende som kan lösas på nätet kostar betydligt mindre än 

telefonrådgivning och fysiska besök. Och inte minst viktigt; resandet minskar och 

därmed även påverkan på miljön.

I Softronics uppdrag ingår att förvalta och utveckla webbplatsens e-tjänster så 

att arkitektur såväl som tekniska lösningar uppfyller nationella direktiv för e-hälsa 

och övriga lagar och förordningar. Vi säkerställer också att 1177 Vårdguiden 

interagerar med Nationella Tjänsteplattformen – en teknisk plattform som 

optimerar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg
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www.softronic.se


