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2020 – ett mycket starkt år för Softronic
Softronic gick in i 2020 med ett antal tydliga föresatser och tre strategiska satsningar. Även om vi
redan då började bli medvetna om att det fanns ett nytt virus i Kina så kunde vi inte föreställa oss
vilken effekt på världen det skulle komma att få. Vi kunde heller inte föreställa oss hur väl rustade
både vi själva och de allra flesta av våra kunder var för att driva vår verksamhet från annan plats än
kontoret. När vi nu summerar året är det med glädje och tacksamhet vi ser att vårt företag står
starkare idag än vad vi gjorde vid ingången av 2020.
Hur har det då gått med våra strategiska satsningar? En av dem har definitivt påverkats starkt av
pandemin vi hade ambitionen att ta vår produkt mot penningtvätt, CM1, ut på den nordiska och baltiska
marknaden. Även om vi gjort ett mindre antal affärer i våra grannländer under 2020, kunde vi tidigt se att en
satsning av den typen bygger på en fysisk närvaro på de nya marknaderna som visade sig vara omöjlig att
åstadkomma med de restriktioner som funnits. Vår ambition kvarstår dock och vi har under året
vidareutvecklat tjänsten med ett antal nya moduler, och stärkt vår position på vår hemmamarknad.
De andra två satsningarna; att bygga om ekonomifunktionen i vårt medlemssystem MRM och att starta en
verksamhet inom robotassisterad processautomation (RPA i korthet) har levererats enligt plan. Vi gick
under början av 2021 i produktion med vår första kund på nya MRM och ser fram emot att såväl konvertera
existerande kunder som att vinna nya framåt. RPA-satsningen har också utvecklats väl och vi har nu en
gruppering som levererat flera kundprojekt. Det är också mycket intressant att notera att vi tar steg med
att inkludera klassisk AI-teknik som mönsterigenkänning i projekten, något som lovar mycket gott för
framtiden.
Vi har också fokuserat på att öka vår förmåga inom området upphandlingar, inte minst offentliga
upphandlingar där fokus på formalia är stort och relativt små misstag kan få betydande konsekvenser. Det
är glädjande att se att vi kvalificerat oss till ramavtal med ett antal olika kunder, vilket hjälper till att lägga en
god grund för framtiden. Vi har sett att det oftare ställs krav på att man som leverantör ska ha en certifiering
inom kvalitet och vi har därför under året vidareutvecklat vår kvalitetsprocess och fått den diplomerad enligt
Svensk Kvalitetsbas. Dessutom har Softskills, vårt medarbetardrivna program för intern
kompetensspridning, verkligen kommit upp i fart under året och vi har ett starkt program framåt.
Vår allra viktigaste föresats när vi gick in i året var att vi skulle arbeta ännu mera intensivt med vår
ambition att bli Sveriges ledande företag inom GoodTech. Vi har fyllt begreppet med tydligare innehåll,
arbetat intensivt för att sprida innehållet till vår personal och dessutom presentera det för kunder och
framtida medarbetare. Jag är mycket glad att vi nu har etablerat ”GoodTech – teknik som gör gott i
samhället” som ett begrepp på marknaden.
Till sist vill jag rikta ett stort och uppriktigt tack till vår personal, som hanterat utmaningarna med att
utföra sin leverans, samarbeta i grupp och hålla kundens verksamhet i fokus, utan att kunna träffa vare sig
kollegor eller kunder fysiskt under den största delen av året!
Per Adolfsson VD, Softronic
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Ett bra år som visar på styrkan i
Softronics affärsmodell
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Resultat efter skatt per aktie: 1,27 kr (1,06 kr)
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Kassaflödet från den löpande ,verksamheten uppgick till
103,3 Mkr (76,4Mkr)
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GoodTech - Teknik som gör gott i samhället
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… och bidrar till verklig samhällsnytta

24 MILJARDER i
utbetalningar

INFORMATION OM SVERIGE

Rätt samhällsinformation på rätt
plats för nyanlända på 10 språk

8,5 MILJONER
användarkonton i E-tjänsterna.
En ökning med över 1 miljon
2020.

~11,000 / DAG

Rådgivningar via 1177
Vårdguiden på telefon
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per år från a-kassorna till ca
340 000 ersättningstagare

5,3 MILJONER

Medlemmar i våra medlemssystem

25
A-kassor

20 av dem är även partnerkunder

65 000

2,3 MILJONER

JOBBTILLFÄLLEN

Genomförda
bokningar/år

Vi har skapat förutsättningar
för 65 000 bemanningsjobb

37

MILJARDER

CM1 – PEP och sanktionssökningar/år
Mer än

1 miljon

framgångsrika konversationer med
våra CHATBOTS

1,51 MILJONER

Kreditupplysningar/
mån

Livsmedel för 5,7
miljarder

hanteras i våra ERPsystem varje år

5 MILJONER
Paket levererade / år

750 000

Användare i Vklass skolportal i
fler än 70 kommuner

3,6

MILJONER

Deklarationer digitaliserade
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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 7 616
stycken per 31 december 2020.
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.

ÖPPEN

6

ÖPPEN

7

Styrelse
Britten Wennman, 1964
Petter Stillström, 1972
Ordförande
Ledamot sedan 2008 (även 01-06).
VD & ledamot i AB Traction.
Övriga styrelseuppdrag (ledamot.):Hifab
Group och BE Group.
Övriga styrelseuppdrag (ordf.):
Nilörngruppen, OEM International.
Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Stig Martín, 1945
Ledamot sedan 1984.
Övriga styrelseuppdrag: Västgötadata.
Ej oberoende i förhållande till större ägare.
A-aktier: 891 600
B-aktier: 3 345 600

A-aktier: B-aktier: Victoria Bohlin, 1973

Susanna Marcus, 1965

Ledamot sedan 2019.
Övriga styrelseuppdrag: För vissa dotterbolag
inom Capio koncernen.

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

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: B-aktier: 12 000

A-aktier: B-aktier: 12 000

Cecilia Nilsson, 1965
Arbetstagarrepresentant sedan 2010.
Anställd sedan 1993.
Ej oberoende i förhållande till större ägare.
A-aktier: B-aktier: 1 600
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Ledamot sedan 2019.
Övriga styrelseuppdrag:
Oberoende till bolaget och dess ledning.
A-aktier: B-aktier: -

Tomas Högström, 1963
Arbetstagarrepresentant sedan 2013.
Anställd sedan 1996.
Ej oberoende i förhållande till större ägare.
A-aktier: B-aktier: 1 800

Revisor
Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor
sedan 2017.
PricewaterhouseCoopers AB
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Ledning
Per Adolfsson, 1960

Mathias Kjellberg, 1971

Anders Bergman, 1964

VD
Anställd sedan 2019

COO
Anställd sedan 1999

Ekonomichef
Anställd sedan 2004

Övriga styrelseuppdrag: Datema AB.

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: B-aktier: -

Joachim Lundberg, 1965

Johan Andersson, 1972

Anna Thörnlund, 1976

Chef koncerngemensamma funktioner
Anställd sedan 1995

Områdeschef
Anställd sedan 1999

Områdeschef
Anställd sedan 2000

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: B-aktier: 250

A-aktier: –
B-aktier: 10 000

A-aktier: B-aktier: 163 600
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Claes Brikell, 1966

Roger Gustavsson, 1969

Claes Ulväng, 1971

Försäljningschef
Anställd sedan 1998

Områdeschef
Anställd sedan 1999

Områdeschef
Anställd sedan 2020

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: B-aktier: -
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning, Mkr

2020

2019

2018

2017

2016

Balansräkning, Mkr

Intäkter

728,5

720,0

737,2

657,0

614,7

Tillgångar

-617,8

-623,0

-662,2

-581,5

-564,7

-23,9

-23,7

-6,9

-8,9

Rörelseresultat

86,8

73,3

68,1

Finansnetto

-1,0

-1,2

Resultat efter finansnetto

85,8

Rörelsens kostnader
Avskrivningar enligt plan

Skatt
Periodens resultat

2020

2019

2018

2017

2016

Immateriella
anläggningstillgångar

110,2

111,5

113,3

114,7

119,8

-8,5

Materiella
anläggningstillgångar

3,1

5,6

8,3

11,3

10,8

66,6

41,5

Nyttjanderättstillgång

25,3

38,8

-

-

-

0,2

0,4

0,7

2,3

2,4

2,5

-

-

72,1

68,3

67,0

42,2

Omsättningstillgångar

174,9

178,5

174,9

173,8

164,6

-18,9

-16,3

-16,0

-15,2

-9,2

Likvida medel
(inkl. kortfristiga placeringar)

199,8

117,2

113,0

87,7

62,3

66,9

55,8

52,3

51,8

33,0

Summa tillgångar

515,6

454,0

412,0

387,5

357,5

Eget kapital

341,0

274,1

270,9

258,1

232,6

Skulder

174,6

179,9

141,1

129,4

124,9

Summa Eget kapital och skulder

515,6

454,0

412,0

387,5

357,5

Andra långfristiga fordringar

Eget kapital och skulder

ÖPPEN
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Nyckeltal
Nyckeltal, anställda

2020

2019

2018

2017

2016

Aktien, nyckeltal

2020

2019

2018

2017

2016

424

443

452

441

458

Vinst per aktie, kr

1,27

1,06

0, 99

0, 98

0,63

1,718

1,625

1,631

1,490

1,342

157 898

-

52 633

39 475

26 316

Personalkostnader per anställd, Tkr

851

858

842

768

727

Utdelning per aktie, kr*

3,00

-

1,00

0,75

0,50

Resultat före skatt per anställd, Tkr

202

163

151

152

92

Aktiekurs per 31/12 kr

21,4

16,6

14,4

12,8

7,8

Direktavkastning, %*

14,0

-

5,2

3,9

6,5

6,5

5,2

5,1

4,9

4,4

Medeltal anställda
Omsättning per anställda, Tkr

Utdelning i Tkr*

Eget kapital per aktie, kr
* Styrelsens förslag – varav 1,75 kr är extra
utdelning för 2020.
Kassaflöde, Mkr

2020

2019

2018

2017

2016

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

103,3

76,4

65,4

56,7

42,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,6

-0,8

-0,6

-5,0

-11,6

-20,1

-71,4

-39,5

-26,3

-26,3

82,6

4,2

25,3

25,4

4,7

Kassaflöde från den finansiella verksamheten
Årets kassaflöde
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IT-partnerskapet Softronic och UC –
med ständig utveckling i fokus
UC (Enento Group) är Sveriges ledande affärs- och kreditinformationsföretag, som också erbjuder produkter och tjänster som hjälper privatpersoner få bättre trygghet i sin ekonomi.

Nytt foto - Jörgen

UC är beroende av att kunna leverera så gott som ögonblicklig information
till sina kunder. Det kräver uppdaterade system som alltid är tillgängliga och
skalbara.
IT-partnerskapet började 2011 med administration av ett 30-tal
applikationer. Uppdraget utökades till att även gälla drift och till att skriva om
applikationer till open-source.
I samband med att UC 2018 gick upp i Enento Group, förflyttades
applikationerna till en OpenShift-plattform i Softronics privata moln, vilket
kräver helhetssyn inom teknik och arkitektur.
UCs ambition att ständigt utveckla sin affär och sina erbjudanden har
betytt att man ständigt måste utveckla sina digitala lösningar. Det kräver ett
äkta IT-partnerskap med stor kontinuitet i Softronics team.

ÖPPEN

”Softronic är en mycket flexibel IT-partner,
som har lyckats anpassa sig till våra behov
trots att det har svängt lite fram och tillbaka.
Den egenskapen är värdefull för oss i ett
skede där vi jobbar med att utveckla nya
tjänster, samtidigt som vi har en pågående
plattformskonsolidering att hantera”
Jörgen Olofsson, CIO Enento Group
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T1D-appen, en helt unik typ-1
diabetesapp
Together Against Diabetes1 (T.A.D.1) startade hösten 2016 för få till en
förändring och göra skillnad. Grundaren Elin Cederbrant som själv har typ-1
diabetes, vill bidra till att sprida kunskap och information om typ-1 diabetes
och hjälpa till att samla in mer pengar till forskningen.
T.A.D.1 startade ett projekt för att utveckla en app som gör verklig skillnad
för alla som lever med och runt typ-1 diabetes. Softronic fick i uppdrag att
utveckla T1D-appen för iOS och Android och har arbetat tätt tillsammans
med beställaren. Vi har levererat ett team bestående av projektledare,
apputvecklare, UX, kravhantering samt testare. För Softronic har detta varit
ett viktigt projekt som vi velat stötta med vår kompetens.
Resultat – en samlad plattform som är tillgänglig 24/7
T1D-appen tillhandahåller en samlad plattform för alla som på något sätt
har en koppling till typ-1 diabetes. Appen består av två delar – en
informationsdel och en funktionsdel. Informationen är målgruppsstyrd och
innehåller bland annat informationsartiklar, nyheter, checklistor och quiz.
Det finns också en lättanvänd kolhydraträknare som gör det enkelt att räkna
ut hur mycket kolhydrater en måltid består av. Under 2021 är målsättningen
att lansera en insulindosräknare som Softronic har utvecklat.
T1D-appen är helt gratis att ladda ner och använda. Läs mer på
https://t1dapp.se/

ÖPPEN

”Det har varit kul, spännande och lärorikt att
jobba tillsammans med Softronics team i
detta projekt men det jag uppskattat allra
mest är det fantastiska engagemang ni visat.
Jag vet inte hur många sena kvällar och
helger vi mailat, messat och pratat för att
hinna med alla våra deadlines!”
Elin Cederbrant, grundare T.A.D.1
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Verksamhetssystem baserat på
Microsoft Dynamics 365 till Stockholm
Parkering
Softronic har sedan 2012 fått förtroendet att leverera och förvalta
verksamhetssystem baserad på Microsoft Dynamics 365 till Stockholm
Parkering.
Stockholm Parkering hade en utmaning i att möta framtida krav på
integration och koppling mot parkeringsutrustning och anläggningar
samt att möta kundernas krav på en snabb återkoppling på frågor eller
problem.
I och med samarbetet med Softronic har Stockholm Stads Parkering
nu en lösning som förenklar arbetet för personalen på kundtjänsten
genom en bättre överblick och samlad bild över kunden. Det har också
blivit enklare att få ut data och skapa rapporter om lönsamhet per
parkeringshus/anläggning. Användarna kan själva skapa
instrumentpaneler och vyer som visar utfall och nyckeltal vilket ger ett
bättre underlag för affärsbeslut.
Under 2021 har Softronic fått förnyat förtroende att fortsätta utveckla
och förvalta systemet.

”Softronic antog en mycket krävande utmaning i
att byta vårt väl inarbetade och egenutvecklade
verksamhetssystem mot ett helt nytt. Det var
ingen lätt uppgift. Men med Softronics erfarenhet
och kompetens, och med ett stort engagemang
från hela vår organisation, lyckades vi komma i
mål”.
Christian Rockberger, VD Stockholm Parkering
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Federeringslösning åt Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig
organisation som verkar för ett Internet som bidrar positivt till
människan och samhället. Stiftelsen ansvarar för den svenska
toppdomän .se samt sköter drift och administration av toppdomänen
.nu.
Internetstiftelsen hade en gammal federeringslösning som byggde
på manuell hantering av metadata och manuell administrering av
kunder. Stiftelsen ville bygga en skalbar lösning som kan erbjuda flera
olika typer av federationer. Idag används lösningen
inom skolan samt vård, hälsa och omsorg.
Softronic har utvecklat den tekniska lösningen som hanterar
identitets- och behörighetsfederationer samt digitaliserat de
administrativa processerna för medlemsansökan och tillitsgranskning.
Federationslösningen bygger på modern teknik med fokus på
användbarhet. Samtidigt digitaliserades de administrativa processerna
för medlemsansökan och tillitsgranskning. Stiftelsens kunder kan nu
enkelt lägga upp och följa upp sin ansökan.

”Projektteamet har funnits nära oss och det har alltid
varit en öppenhet och transparens som jag uppskattat
som beställare. Genom det agila arbetssättet har vi
tillsammans alltid hittat vägen framåt och löst de
utmaningar som funnits.”
Ulrika Ahlgren, Internetstiftelsen
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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.

ÖPPEN

”Där vatten saknas borrar Läkarmissionen
brunnar. Vatten räddar liv. Både annars och
ännu mer nu i Coronatider när god hygien är
viktigt.”
Monika Frieberg, Databas och IT ansvarig,
Läkarmissionen
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www.softronic.se
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