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Sectra – ett svenskt bolag
med globalt förtroende
I över 40 år har vi drivits av viljan att förändra samhällen till det bättre. Lika länge har vi bibehållit vår entreprenörs-
själ – vi testar och förverkligar idéer och innovationer i nära samarbete med slutanvändare. För att värna om den 
kundfokuserade företagskulturen har vi huvudsakligen vuxit organiskt sedan starten 1978.

Vad vi gör 
Sectra erbjuder produkter och tjänster inom branschsektorer-
na medicinsk IT och cybersäkerhet. Vi ser ökande synergier 
mellan dessa områden eftersom sjukvården i allt större ut-
sträckning är måltavlor för organiserad cyberkriminalitet. 

Varför vi finns 
Våra affärsverksamheter har ett övergripande syfte – att lösa 
stora samhällsproblem som måste åtgärdas inom en överskåd-
lig framtid. Det är framför allt två globala trender som driver 
den underliggande tillväxten inom Sectras nischområden:

• Den industrialiserade världens åldrande befolkning innebär 
en stor utmaning för sjukvården. Samtidigt minskar befolk-
ningen i arbetsför ålder. För att färre ska kunna ta hand om 
fler patienter, i synnerhet allt fler äldre med ökade behov, 
måste vården effektiviseras. 

• En högre grad av digitalisering i hela samhället – bland 
annat inom försvarsmakter, kritiska samhällsfunktioner 
och sjukvård – bidrar till effektiviseringar och förenklar 
företags och människors vardag. Men det leder också till att 
samhällen blir mer sårbara för mänskliga misstag, informa-
tionsläckage, dataintrång och cyberattacker.
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IT-system för hantering av medicinska 
bilder och patientinformation som är 
relaterad till bilddiagnostik. 

Sectras egen inkubatorverksamhet.  
Här ingår vår medicintekniska forsk-
ningsavdelning liksom affärsenheter 
för Medicinsk utbildning  och Ortopedi.

Cybersäkerhetslösningar för samhäl-
lets viktigaste funktioner och aktörer 
som hanterar säkerhetskänslig 
information.
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Leva och agera enligt  
den gyllene regeln

Vi har haft stora framgångar inom våra verksamheter och vi 
har tillväxtinitiativ som kan bli stora på sikt. Våra satsningar 
på innovation och vidareutveckling av produkter fortgår med 
full fart och påverkas endast marginellt av pandemin. Vi är 
stolta över vad vi har uppnått och vår förmåga att nå våra mål. 
Samtidigt är vi ödmjuka och får inte glömma vad som har  
fört oss hit:

• Nöjda kunder genom att vi agerar enligt den gyllene regeln
• En stark företagskultur
• Rekrytera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna
• Välja växande marknader eftersom det är lättare att växa där 
• Leverera lösningar som hjälper till med stora problem  

i samhället
• Tillåta och uppmuntra glädje, innovation, flexibilitet och 

anpassningsförmåga.

Darwin lär en gång ha sagt att det inte är den starkaste som 
överlever, utan den mest anpassningsbara. Vi behöver alla 
anpassa oss när vår miljö ändras och vi måste utvecklas och 
förändras. Anpassning är dock oerhört svårt att driva via 
regler och processer, det måste drivas via kultur och där är 
vi duktiga. Vi har gång på gång visat att vi är snabba när det 
krävs med vår starka drivkraft att hjälpa våra kunder och lösa 
deras problem på nya och innovativa sätt. 

Detta gör sammantaget att jag ser fram emot en ljus framtid 
för våra kunder och därmed för oss och våra aktieägare! 

» Läs hela vd-ordet i årsredovisningen på. 
investor.sectra.com/arsredovisning

Linköping i juni 2021

Torbjörn Kronander 
Koncernchef och vd Sectra AB

I år är det svårt att kommentera var vi står som företag utan att nämna pandemin. Vi har alla känt hur den inverkat  
på våra liv. Både kunder och medarbetare har ställt om för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. Vi har  
hjälpt våra kunder att ge patienter bästa möjliga vård och skydda såväl kritisk infrastruktur som kommunikation. Vård- 
personal, som fortsatt kämpar med att ta hand om ett enormt antal patienter i behov av vård, är allas våra hjältar.

”Vi har många strategier för att nå våra mål, 
men i princip kan allt sammanfattas med att 
behandla våra kunder som vi skulle vilja bli 
behandlade i deras situation. Gör mot andra 
som du vill att de ska göra mot dig – den 
gyllene regeln som vi i olika former hittar som 
ledstjärna inom i stort sett alla samhällen och 
religioner. Att leva och agera enligt den leder 
till framgångsrikt lagarbete och framgångsrika 
affärer och gör dessutom arbetet roligare och 
mer tillfredställande för medarbetarna. ”

http://investor.sectra.com/arsredovisning


Året i korthet

Imaging IT Solutions
• Sectra belönas med fem utmärkelser 

för högst kundnöjdhet inom kategori- 
erna medicinsk bildhantering (PACS) 
och digital patologi.

• Stark orderingång – historiskt hög nivå.

• Nya prenumerationsmodellen, Sectra 
One, får ett positivt bemötande.

• Flera befintliga kunder utvidgar använd-
ningen av Sectras system med digital 
patologi. 

• Sectra vinner ett antal omfattande 
kontrakt för regionala lösningar för 
medicinsk bildhantering, samarbete  
och konsolidering.

• Kundbasen växer i USA, topprankade 
vårdgivare väljer Sectra. 

Secure  
Communications
• Ökad orderingång genom beställning-

ar av cybersäkerhetsprodukter och 
projektbaserad utveckling i Sverige och 
internationellt.

• Sectras mobila VPN för säker mobil 
arbetsplats godkänns av säkerhets- 
myndigheten i Nederländerna att 
skydda säkerhetsskyddsklassificerad 
information.

• EU godkänner Sectras avlyssningssäkra 
mobiltelefon Sectra Tiger/S för samtal 
och filöverföring av säkerhetsskydds- 
klassificerad information.

• Nytt ramavtal med EU-institutioner.

• Lansering av ny tjänst, Sectra Wire, för 
att hjälpa civila myndigheter och stora 
företag med säker digital kommunika-
tion och samarbete på distans.

Business Innovation
• Ett av världens största universitet väljer 

Sectras utbildningsportal för interaktiv 
undervisning med verkliga kliniska fall på 
både campus och distans.

• Försäljningen inom affärsenheten  
Ortopedi påverkas påtagligt av den 
tillfälliga nedgången i planerad vård till 
följd av pandemin.

• Framsteg i forskningsprojekten inom 
AI och klinisk validering av medicinska 
IT-lösningar. 
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Finansiella nyckeltal

Finansiella mål
Samtliga koncernövergripande  
finansiella mål överstiger målnivåerna.

Verksamhetsmål
Sectras högsta prioritet är våra kunder. Genom nöjda kunder och engagerade  
medarbetare skapar vi lönsam tillväxt, vilket långsiktigt gynnar våra ägare.  

Nettoomsättning
MSEK

54,2 %
Mål: Soliditeten ska vara 

minst 30 procent.

Stabilitet

21,4 %
Mål: Rörelsemarginalen ska 

vara minst 15 procent.

Lönsamhet

115,7 %
Mål: Rörelseresultatet per aktie  
ska växa med  minst 50 procent 

över en femårsperiod.

Vinsttillväxt

Kassaflöde per aktie
SEK

Rörelseresultat 
MSEK

Orderingång 
MSEK

Vinst per aktie  
SEK

Inlösenprogram per aktie  
SEK*

*Eller 0,90 SEK per aktie efter genomförande av den split 5:1 som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om. 

Kundnöjdhet – Antal delområden 
som uppfyller målet NPS ≥ 20.

0 19

»  Läs mer om våra mål i årsredovisningen på investor.sectra.com/arsredovisning

Innovationsgrad –I vilken grad med-
arbetare håller med om påståendet 

“Sectra är innovativa”.

0 5

Mål: ≥ 3,5

Företagskulturindex – En samman- 
vägning av svar på frågor kring  

Sectras företagskultur.

0 5

Mål: ≥ 3,5

Medarbetarnas magkänsla –  
Medarbetarnas gradering av känslan  

när man kommer till arbetet.

0 5

Mål: ≥ 3,5

Likabehandling – I vilken grad medarbetare 
håller med om påståendet ”Sectra är en 

arbetsplats med jämlika möjligheter”.

0 5

Mål: ≥ 3,5

http://investor.sectra.com/arsredovisning


Exempel på värden vi skapar 
för kunder, patienter och samhällen

Samarbeten räddar liv
Det finns ett stort behov av att dela och samverka kring medicinska 
bilder för att ge patienter bästa möjliga vård. Varje vecka delas fler 
än 35 miljoner bilder mellan vårdgivare med våra bilddelningstjänster. 
Ett exempel på hur kunderna samverkar för att rädda patienters liv är 
samarbete mellan läkare i Umeå och finländska Vasa. Med hjälp av våra 
tjänster delar de bilder för att snabbt bedöma om en stroke är behan-
dlingsbar, vilket i så fall innebär att patienten omedelbart transporteras 
med ambulansflyg till ett traumacenter. 

En komplett patientöversikt 
ger bättre vårdkvalitet
Vi hjälper vårdgivare att hantera alla typer av medicinska 
bilder i samma lösning och vårdteamen får en fullständig 
patientöversikt genom att vi integrerar bildhanteringen med 
andra vårdinformationssystem. Med stöd av Sectras lösningar 
kan användarna ställa snabbare och mer korrekta diagnoser, 
vilket i slutändan ger bättre patientvård. 

Digitalisering för likvärdig  
vård och diagnos på distans
Vi hjälper patologer att gå över till teknik för att granska vävnads- 
prover digitalt, vilket gör det enklare att dela resurser, kompe-
tens och använda innovativ teknik för bildanalys. För patienterna 
leder digitaliseringen till minskade risker för felaktig behandling, 
kortare väntetider och mer likvärdig vård. 
Digitaliseringen har också visat sig extremt värdefull under 
covid-19-pandemin. Sjukhuset Radboud University Medical  
Center i Nederländerna var mitt uppe i en utvärdering av  
Sectras lösning för digital patologi när pandemin slog till och 
landet började stänga ner för att begränsa smittspridningen. 
Sjukhuset beslutade då att påskynda digitaliseringen och patol-
ogerna kunde fortsätta sitt viktiga arbete hemifrån genom att 
granska digitala mikroskopibilder av vävnadsprover. 

Foto: Norrlands universitetssjukhus

Foto: Radboud University Medical Center



Minska risker för störningar och  
driftavbrott i samhällsviktiga funktioner
Med analystjänster och övervakning av datatrafik hjälper vi kunder att  
minska sårbarheten i kraftnät. Den totala längden på de kraftnät vi  
övervakar motsvarar 1,2 varv runt jorden.

Exempel på värden  
vi skapade 2020/2021

»  Läs mer om dessa och andra exempel som visar hur vi hjälper våra kunder (språk engelska):  
    medical.sectra.com/customerstories och communications.sectra.com/customerstories

Arbeta på distans  
utan ökad riskexponering
Med våra produkter och tjänster för säker mobil kommunikation hjälper vi 
försvarsorganisationer, utrikesdepartement, civila myndigheter och företag 
att hantera känslig information vid distansarbete med samma höga säkerhet 
som på kontoret. Under covid-19-pandemin har detta varit särskilt viktigt 
eftersom många kunder blev tvungna att ändra sina arbetssätt. 

Undvika onödigt lidande för patienter
Omkring 10–15 procent av alla höft- eller knäledsoperationer som genomförs 
i Sverige är revisioner. Med en analystjänst hjälper vi ortopeder att besluta om 
patienter som har smärta efter en ledoperation behöver en revision på grund 
av att ett implantat sitter löst. Då revisioner är dyra ingrepp finns stora kost-
nadsbesparingar att göra om onödiga revisioner kan undvikas, men framför allt 
minskar det lidande då revisioner är riskfyllda för patienter.

x1.2

Totalt antal patienter vars 
bilddiagnostiska information 

lagras i Sectras system

> 200
miljoner

Andel av omsättningen  
som återinvesterades i FoU 

för ökad kundnytta

12,4%

Löner och andra   
ersättningar till anställda

848
MSEK

915
anställda

196
MSEK

Inköp av handelsvaror  
från leverantörer

Totalt antal medarbetare  
i 14 länder

http://medical.sectra.com/customerstories
http://communications.sectra.com/customerstories


Årsredovisning
Den fullständiga digitala versionen av  
årsredovisningen finns på vår webbplats.
»  investor.sectra.com/arsredovisning

Om du önskar en tryckt årsredovisning per  
post kontakta oss på: 
»  investor.sectra.com/annual-reports/order

Årstämma 2021
Datum: 14 september, 2021

Kallelse distribueras tidigast sex och senast 
fyra veckor före årsstämman genom press-
meddelande och publicering på Sectras  
webbplats. Kallelsen kungörs i Post- och  
Inrikes Tidningar och att kallelse skett an-
nonseras i Svenska Dagbladet. Senast den 
24 augusti 2021, tre veckor för årsstäm-
man, kommer fullständiga förslag till beslut 
och övriga  handlingar att finnas tillgängliga 
på investor.sectra.com/agm2021.  

Följ vad som händer på Sectra
Anmäl dig på hemsidan för att via e-post  
prenumerera och få tillgång till kallelse till  
årstämman, pressmeddelanden och annan  
finansiell information från Sectra. 
»  investor.sectra.com/prenumerera

Du är också välkommen att kontakta oss på:
E-post: info.investor@sectra.com
Telefon: 013-23 52 00

Sectra AB (publ)

https://investor.sectra.com/reports/annual-reports/
https://investor.sectra.com/reports/annual-reports/?q=/annual-reports/order
http://investor.sectra.com/agm2021
https://investor.sectra.com/subscribe-press-releases/?q=/prenumerera

