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2021 – ett mycket bra år
Under 2021 har Softronic visat att vi kan kombinera en rejäl tillväxt med fortsatt god lönsamhet. 
Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under året. Åtta procent av rent organisk tillväxt 
innebär att vi tar marknadsandelar på en växande marknad, men kanske låter cirka 60 miljoner 
kronor i ny omsättning både mer lätt att förstå och mer imponerande. Genom att arbeta effektivt 
och ha en god kostnadskontroll har vi lyckats hålla resultatmarginalen vilket ger ett bra resultat. 
Tillväxten kommer från en god utveckling på våra största befintliga kunder och från helt nya 
affärsrelationer.

Utmaningarna finns på kort och medellång sikt framför allt inom tillgång på kompetens och 
cybersäkerhet. Alla aktörer på marknaden, branschkollegor och kunder, sliter med att kunna rekrytera 
tillräckligt många IT-proffs. Alla tar från varandra, men utan att nya resurser tillförs kan kompetensbristen 
inte lösas. Jag tycker att Gate1, det program för att snabbt träna upp nyexaminerade till att bli produktiva 
konsulter som Softronic driver sedan mer än 10 år är ett lysande exempel på hur man kan bidra till en 
långsiktig lösning på problemet.  Jag uppmanar både konkurrenter och kunder att göra något liknande.

Under en termin får deltagarna en handfast utbildning i en mängd olika ämnen. Alla utbildarna är 
erfarna Softronicmedarbetare och jag kan inte tänka mig en mer effektiv brygga från den teoretiska 
plattform som universiteten erbjuder till den verklighet som våra kunder lever i. Utbildningen avslutas sedan 
med ett teamarbete där deltagarna arbetar under stor tidspress med att ta fram en lösning på ett 
verklighetsbaserat verksamhetsproblem. Den energi som de nya medarbetarna ger tillbaka till föreläsarna 
medför kanske lika stor nytta som utbildningen.

Säkerhetsfrågorna måste tas på allvar. Mängden cyberattacker och den militära spänningen i vår 
omvärld har ökat markant på sista tiden. Även om tekniska lösningar utvecklas och förbättras i rask takt och 
de är nödvändiga, så räcker det inte enbart med dem. Vissa saker kommer alltid att slinka igenom 
säkerhetsnäten, speciellt då vi samtidigt vill kommunicera och samarbeta med många. Därför blir det lika 
viktigt att arbeta med medarbetarnas förståelse för problemen och hur de ska agera i olika situationer. Vi 
kommer att intensifiera vårt arbete med alla delar av detta komplexa område, både för egen del och 
tillsammans med våra kunder.

En mängd nya kunder, avtal och uppdrag. Vi känner att vårt övergripande erbjudande med kompetens 
inom de flesta områdena av digitalisering får ett allt bättre gensvar, framför allt från vår primära kundgrupp, 
mellanstora organisationer. Med stor verksamhetsförståelse och bredd kan vi bli den partner på 
digitaliseringsresan som många söker. Under 2021 har vi blivit valda i många processer, t ex 
Vetenskapsrådet, Migrationsverket, Autoplan, HUGE Bostäder, Hifab och Collectum för att nämna några. 
Samtidigt har vi utvecklat samarbetet med våra största kunder och sammantaget ger detta en god grund för 
fortsatt tillväxt.

GoodTech – teknik som gör gott i samhället. Vårt fokus på att använda teknik för goda syften ligger 
självklart fast som vår ledstjärna. Vi ser att detta ger en stolthet hos våra medarbetare och hoppas att våra 
kunder också känner att detta medför ett extra mervärde. Det samarbete som vi inlett med Rädda Barnen 
under året är bara ett praktiskt exempel på hur det ser ut i verkligheten.

Per Adolfsson, VD, Softronic
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Ett bra år som visar på styrkan i 
Softronics affärsmodell

Utdelning per aktie föreslås till 1,35

Resultat efter skatt per aktie: 1,40 kr (1,27 kr)

Kassaflödet från den löpande ,verksamheten uppgick till 
111,3 Mkr (103,1 Mkr)

Totala likviditetsutrymmet den 31 december 2021 
var 154 Mkr

Soliditeten uppgick till 60% (66%)
2017 2018 2019 2020 2021

Omsättning, Mkr 657,0 737,2 720,0 728,5 786,5

EBITDA, Mkr 75,5 75,0 97,0 110,7 116,7

Resultat före skatt, Mkr 67,0 68,3 72,1 85,8 93,6

Vinstmarginal, % 10,2 9,3 10,0 11,8 11,9

Antal medarbetare vid årets slut 445 438 437 422 427
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GoodTech - Teknik som gör gott i samhället
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… och bidrar till verklig samhällsnytta 

25
A-kassor 

5,3 MILJONER

2,3 MILJONER

1,51 MILJONER

Medlemmar i våra medlemssystem

Genomförda
bokningar/år

Kreditupplysningar/
mån

INFORMATION OM SVERIGE
Rätt samhällsinformation på rätt
plats för nyanlända på 10 språk

24 MILJARDER i
utbetalningar

per år från a-kassorna till ca 
340 000 ersättningstagare

20 av dem är även partnerkunder

750 000
Användare i Vklass skolportal i 

fler än 70 kommuner

65 000 
JOBBTILLFÄLLEN

Vi har skapat förutsättningar
för 65 000 bemanningsjobb

Livsmedel för 5,7 
miljarder 

hanteras i våra ERP-
system varje år

5 MILJONER
Paket levererade / år

~27 000/ DAG
Rådgivningar via 1177 
Vårdguiden på telefon

9,4MILJONER
användarkonton i E-tjänsterna. 
En ökning med över 1 miljon 

2021. 

CM1 – PEP och sanktionssökningar/år

45
Mer än1 miljon

framgångsrika konversationer med 
våra CHATBOTS

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 10 019 
stycken per 31 december 2021

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 (ledamot.):Hifab 
Group och BE Group.
Övriga styrelseuppdrag (ordf.): 
Nilörngruppen, OEM International.
Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Storägare i Traction som äger:
A-aktier: 589 000
B-aktier: 11 000 000

Stig Martín, 1945 

Ledamot sedan 1984.
Övriga styrelseuppdrag: Farsight Tech 
Nordic AB .

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

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

Cristina Petrescu, 1968

Ledamot sedan 2021.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot för 
visa dotterbolag inom Sodexo AB

Oberoende till bolaget, dess ledning och 
större ägare

Victoria Bohlin, 1973 

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

Oberoende till bolaget, dess ledning 
och större ägare

A-aktier: -
B-aktier: 12 000

Susanna Marcus, 1965 

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

Oberoende till bolaget, dess ledning 
och större ägare

A-aktier: -
B-aktier: 12 000

Johan Bergh, 1962

Ledamot sedan 2021.

Oberoende till bolaget, dess ledning 
och större ägare.

Mikael Filén, 1975 

Arbetstagarrepresentant sedan 2021. 
Anställd sedan 1999.

Ej oberoende till bolaget, 
oberoende till dess ledning och större ägare

Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor 
sedan 2017.

PricewaterhouseCoopers AB

Revisor
Tomas Högström, 1963

Arbetstagarrepresentant sedan 2013. 
Anställd sedan 1996.

Ej oberoende till bolaget, oberoende till dess 
ledning och större ägare

A-aktier: -
B-aktier: 1 800
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Ledning

ÖPPEN

Per Adolfsson, 1960

CEO
Anställd sedan 2019

Övriga styrelseuppdrag: Datema AB.

B-aktier: 10 000

Mathias Kjellberg, 1971

COO
Anställd sedan 1999

Anders Bergman, 1964

CFO
Anställd sedan 2004

Claes Brikell, 1966

Försäljningschef
Anställd sedan 1998

Anna Thörnlund, 1976

Områdeschef
Anställd sedan 2000
B-aktier: 250

Johan Andersson, 1972

Områdeschef
Anställd sedan 1999

Roger Gustavsson, 1969

Områdeschef
Anställd sedan 1999

Claes Ulväng, 1971

Områdeschef
Anställd sedan 2020

Joachim Lundberg, 1965

Chef koncern-
gemensamma funktioner
Anställd sedan 1995
B-aktier: 163 600
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Resultat- och balansräkning

ÖPPEN

Resultaträkning, Mkr 2021 2020 2019 2018 2017

Intäkter 786,5 728,5 720,0 737,2 657,0

Aktiverade utvecklingskostnader 1,0 - - - -

Rörelsens kostnader -670,8 -617,8 -623,0 -662,2 -581,5

Avskrivningar enligt plan -22,8 -23,9 -23,7 -6,9 -8,9

Rörelseresultat 93,9 86,8 73,3 68,1 66,6

Finansnetto -0,3 -1,0 -1,2 0,2 0,4

Resultat efter finansnetto 93,6 85,8 72,1 68,3 67,0

Skatt -19,9 -18,9 -16,3 -16,0 -15,2

Periodens resultat 73,7 66,9 55,8 52,3 51,8

Balansräkning, Mkr 2021 2020 2019 2018 2017

Tillgångar

Immateriella
anläggningstillgångar 111,3 110,2 111,5 113,3 114,7

Materiella
anläggningstillgångar 1,3 3,1 5,6 8,3 11,3

Nyttjanderättstillgång 9,4 25,3 38,8 - -

Andra långfristiga fordringar 3,3 2,3 2,4 2,5 -

Omsättningstillgångar 172,1 174,9 178,5 174,9 173,8

Likvida medel
(inkl. kortfristiga placeringar) 130,6 199,8 117,2 113,0 87,7

Summa tillgångar 428,0 515,6 454,0 412,0 387,5

Eget kapital och skulder

Eget kapital 256,4 341,0 274,1 270,9 258,1

Skulder 171,6 174,6 179,9 141,1 129,4

Summa Eget kapital och skulder 428,0 515,6 454,0 412,0 387,5
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Nyckeltal

ÖPPEN

Nyckeltal, anställda 2021 2020 2019 2018 2017

Medeltal anställda 426 424 443 452 441

Omsättning per anställda, Tkr 1 846 1 718 1 625 1 631 1 490

Personalkostnader per anställd, Tkr 882 851 858 842 768

Resultat före skatt per anställd, Tkr 220 202 163 151 152

Aktien, nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Vinst per aktie, kr 1,40 1,27 1,06 0, 99 0, 98

Utdelning i Tkr* 71 054 157 898 - 52 633 39 475

Utdelning per aktie, kr* 1,35 3,00 - 1,00 0,75

Aktiekurs per 31/12 kr 29,1 21,4 16,6 14,4 12,8

Direktavkastning, %* 4,6 14,0 - 6,9 5,9

Eget kapital per aktie, kr 4,9 6,5 5,2 5,1 4,9

* Styrelsens förslag (för 2020 var 1,75 kr 
extra utdelning.)

Kassaflöde, Mkr 2021 2020 2019 2018 2017

Kassaflöde från den löpande
verksamheten 111,3 103,1 76,4 65,4 56,7

Kassaflöde från investerings-
verksamheten -2,4 -0,6 -0,8 -0,6 -5,0

Kassaflöde från den finansiella verksamheten -178,1 -19,9 -71,4 -39,5 -26,3

Årets kassaflöde -69,2 82,6 4,2 25,3 25,4
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”Softronic är en viktig samarbetspartner för 
oss inom flera områden och inte minst när det 

gäller att utveckla och förvalta Microsoft 
Dynamics 365. Dynamics är en central del i 

vår kundverksamhet som nu byggs upp för att 
hantera 3 miljoner kunder med kollektivavtal i 

privat sektor.”

Jonas Granström, IT-chef, Avtalat

Avtalat – pension och försäkring via 
jobbet

Avtalat finns till för närmare tre miljoner arbetsgivare och anställda med 
kollektivavtal i privat sektor. Målet är att alla ska förstå och uppskatta pension 
och försäkring via jobbet – även innan det behövs. Avtalat ägs gemensamt av 
Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 

I februari 2021 blev Softronic en del av Avtalats förvaltning av deras 
Microsoft Dynamics 365, som varit i produktion sen den 1 januari samma år.

Avtalat använder Microsoft Dynamics 365 som plattform för 
informationsförsörjning från deras ägare och partnerbolag, och registrering 
för deras kundtjänst och annan kundcentrerad verksamhet. 

Softronics roll i förvaltningen har framför allt varit att tillsätta resurser som 
kan bidra med expertis om Dynamics 365 och att öka systemets 
förvaltningsbarhet och användarvänlighet, samt hjälpa till att kontrollera 
datakvalitet. 

Softronic stöttar Avtalat i förvaltningen och utvecklingen av deras Dynamics 
365, som är navet i deras verksamhet för deras kunder. 
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”Partnerskapet med Softronic och deras 
kunskapsöverlämning till oss som kund har 
fungerat bra trots omställning av arbetssätt 

när pandemin drabbade oss alla. 
Vi ser redan nyttan av vår on-premise

installation och möjligheterna som detta ger 
oss framöver. Detta är en förutsättning för 

oss som myndighet.”
Införandeprojektet, Owe Brinnen, Anders Enmark

Emelie Simonsson, Lantmäteriet 

Conversational AI förstärker 
kundservice hos Lantmäteriet
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till deras 
uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt 
hantera deras gränser. Lantmäteriet tillhör Finansdepartementet. 

Lantmäteriet önskade implementera en Conversational AI på 
Lantmäteriet.se för att ge bättre service för både medborgare och 
yrkesutövare men även för att avlasta deras normala kundcenter. De skulle 
dessutom installera hela plattformen ”on premise” som första kund i 
Sverige.

Softronic ansvarar för införandet av Conversational AI med plattformen 
James (Boost.ai) på Lantmäteriet.se. Uppdraget består av ett övergripande 
rådgivningsansvar samt att identifiera prioriterade verksamhetsområden där 
chatboten ska hjälpa medborgare med frågor/ärenden. I arbetet ingår 
ansvar för metod, ramverk samt den övergripande strukturen av kunskap 
som ska byggas samt framtagning av konversationsflöden.

Hittills har projektet implementerat 900+ olika kunskapsdelar 
(avsikter/intents) för områden som Fastighet, Lagfart, Rättigheter, 
Samfällighet, Öppna data och Flygbilder samt ett stort antal mer allmänna 
verksamhetsdelar. För närvarande är Kundcenter, Geodata och 
Inskrivningen delaktiga avdelningar i arbetet. Projektet fortlöper och 
kommer fortsätta utvecklas och bygga ny kunskap framöver. 
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”Vårt samarbete har pågått länge och 
Softronic förstår verkligen vår 

verksamhet och våra behov. Vi jobbar 
varje dag tillsammans som ett team för att 

fortsätta utveckla våra systemstöd.”

Romulus Tudose, CIO,  Jetpak Group AB

Softronic hjälper Jetpak uppfylla sitt 
kundlöfte om snabbhet och precision

Transportföretaget Jetpak vänder sig till dem som behöver riktigt 
snabba paketleveranser. Inom 60 minuter levererar Jetpak inom 
samma stad. I Sverige och Norden sker avlämning samma dag, i 
Europa och resten av världen nästföljande dag.

För att uppfylla sitt kundlöfte om snabbhet och precision, har Jetpak
tagit hjälp av Softronic för att utforma, implementera och förvalta ett 
avancerat affärs- och logistiksystem. Samarbetet med Softronic har 
varit långt och pågått sedan år 2001.

Systemet omfattar allt från att, utifrån hundratusentals möjliga 
alternativ, söka fram de snabbaste och mest kostnadseffektiva 
transportvägarna via flyg eller på marken till att följa upp och styra 
leveranserna i realtid via IoT och mobila enheter hos chaufförer och på 
flygplatser.

I transportbranschen räknas varje kontakt med kunden för att 
särskilja sig från konkurrenterna. Med stöd från Softronic har Jetpak en 
optimal utgångspunkt för att skapa nöjda kunder. Arbetet med att 
utveckla Jetpaks service pågår kontinuerligt. 
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” RPA-lösningarna SMÅA har implementerat 
under året har underlättat och förbättrat 

ärendehanteringen för både oss och våra 
medlemmar. Den huvudsakliga vinsten är 

såklart att vi, genom att automatisera enkla 
och repetitiva uppgifter, frigjort mycket tid för 
utredning och bedömning av mer komplexa 

ärenden.” 
Bitte  Dort, Verksamhetskoordinator, SMÅA

Automationslösningar för ökad 
servicegrad till arbetslösa
SMÅA är en arbetslöshetskassa för småföretagare och deras 
familjemedlemmar, som arbetar i små- och medelstora företag i Sverige och 
som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. SMÅA startade sin 
verksamhet 1969 och är i dag, med 107 000 medlemmar, Sveriges största 
företagarägda medlemsorganisation. SMÅAs vision är att Sveriges alla 
företagare är medlemmar i en a-kassa och att förstahandsvalet är SMÅA. 

Softronic och SMÅA inledde för ett år sedan ett samarbete i syfte att öka 
graden av automatisering i SMÅAs kritiska processer, för att öka förmågan att 
effektivt hantera medlemmars ärenden och säkerställa snabba och korrekta 
utbetalningar av stöd till sina medlemmar.

SMÅAs RPA-lösningar hjälper också handläggarna i de mer komplexa 
processerna: Varje ärende förbereds automatiskt med ett beslutsunderlag, 
vilket ger handläggaren en bra överblick över ärendet från start. Samtidigt 
notifieras medlemmen redan innan handläggaren börjat utreda ärendet, om 
automatiseringen upptäcker att någon grundläggande uppgift saknas. SMÅAs 
medlemmar upplever en snabbare och bättre service tack vare 
implementeringen av dessa automatiseringar.

Arbetet fortsätter kontinuerligt och ambitionen är att fortsätta öka graden 
av automatisering för att stärka servicegraden till medlemmar och 
effektivisera verksamheten.
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”Vi genomgår en resa att realisera vår IT-
strategi och modernisera våra digitala tjänster. 

Att få stöd från Softronic med specialister 
inom arkitektur är oerhört värdefullt för oss.”

Kristo Vusir, Chefsarkitekt, AFA Försäkring

Realisering av IT-strategi och 
modernisering av digitala tjänster

AFA Försäkring är ett av Sveriges största försäkringsbolag och ägs av 
arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtal försäkrar AFA anställda inom 
den privata sektorn, kommuner och regioner.

Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, 
dödsfall och föräldraledighet. Idag omfattas nästan 90 procent av alla som 
jobbar i Sverige, 4,9 miljoner personer, av minst en av AFAs försäkringar. 

Som en del av AFA Försäkrings IT-strategi och digitaliseringsresa hjälper 
Softronic till med specialistkompetens inom IT-arkitektur, lösningsarkitektur 
och informationsarkitektur, samt bistår kring lösningsdesign och 
informationsmodellering. 

Softronic är involverade och bidrar i framtagandet av målarkitekturer, 
riktlinjer, principer, styrmodeller och beslutsunderlag som en del av det 
företagsövergripande IT-arkitekturarbetet inom AFA, vilket skapar 
förutsättningar att leverera värde för hela organisationen.
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”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

IT-partnerskapet Softronic och UC –
med ständig utveckling i fokus

UC (Enento Group) är Sveriges ledande affärs- och kreditinformations-
företag, som också erbjuder produkter och tjänster som hjälper privat-
personer få bättre trygghet i sin ekonomi.

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. 
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”Softronics ovärderliga kompetens och 
kunskap bidrar till att vi nu kommer 

kunna fatta ännu mer välgrundade beslut 
och samtidigt kompetensutveckla oss 

själva.”
Sofia Blidö, psykolog och verksamhetsansvarig på 

Centrum för stöd och behandling

Softronic bidrar till att Rädda Barnen 
kan förbättra sin psykologmottagning 
för barn
Till Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling kommer barn 
och ungdomar som har varit med om svåra händelser och som inte fått 
sina behov av stöd och behandling tillgodosedda av samhället.

Tack vare samarbetet med Softronic, som hjälpt till i upphandlingen 
av ett nytt journalsystem för Centrums verksamhet, kommer Rädda 
Barnens barnpsykologer att kunna arbeta ännu mer effektivt och 
använda sin tid där den gör mest nytta – med barnen.

Journalsystemet är själva navet i vårdverksamheten. Ett 
välfungerande och anpassat system avlastar Centrums psykologer och 
psykoterapeuter och bidrar till att mer tid frigörs för behandling av barn. 

Med rätt journalsystem kan Rädda Barnen följa upp och anpassa 
sina insatser ännu bättre till målgruppens behov.

Foto: Olof Ringmar/Rädda Barnen
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