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Teknik har aldrig varit mer relevant än idag. 

För att bygga en hållbar framtid krävs ny 

teknik – både produkter och tjänster.  

Alla branscher genomgår nu en digital 

transformation och står inför stora 

utmaningar. Utmaningar som i huvudsak 

handlar om hur man ska göra produkter och 

tjänster smartare, effektivisera tillverk-

ningen, skapa nya affärsmodeller och 

förlänga produkternas livslängd med rätt 

eftermarknadslösningar.

 

Det är här vi bidrar. Just nu. Det är här vi 

skapar våra kunders framtida konkurrens-

kraft. Många vet hur man utvecklar teknik. 

Men för att göra den hållbar och användbar 

för slutkunden krävs mer än så – och det är 

här vi på Semcon kan göra störst skillnad.

I detta strategidokument berättar vi mer om 

vilka vi är och om vår strategiska inriktning. 

//MARKUS GRANLUND, CEO
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Vi sätter människan först. För oss har tekniken inget värde 

i sig – det är värdet den skapar för människor och för vår 

planet som är det viktiga. Genom att förena fysiska och 

digitala lösningar skapar vi användarupplevelser som 

betyder något. Det är så vi gör skillnad.

FÖRST MÄNNISKAN, 
SEDAN TEKNIKEN.



Att utveckla produkter, tjänster och 

information för dagens användare är en 

utmaning. På Semcon har vi en unik mix av 

erfarenhet och kunskap inom såväl fysiska 

lösningar som digitala tjänster. 

Det innebär att vi vet hur man kombinerar 

klassisk ingenjörskonst med en digital 

spjutspets. Det finns många som kan utveckla 

delarna separat, men få som kan göra dem 

bättre tillsammans. Alltid baserat på 

människors behov och beteenden.

Genom att förena fysiska 

och digitala lösningar 

skapar vi användar-

upplevelser som gör 

skillnad. För människor 

och för vår planet. 

FYSISK

DIGITAL
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Strategisk design och innovation
Vi är stolta över vår förmåga att förstå 

helheten. Vi hjälper våra kunder att i början 

av innovationsprocessen hitta vägen framåt 

mot hållbara lösningar som skapar nya 

perspektiv för deras verksamheter.

Avancerade ingenjörstjänster
Med över 40 års erfarenhet av produkt- och 

produktionsutveckling samarbetar vi varje 

dag med våra kunder för att utveckla de bästa 

produkterna, systemen och tjänsterna inom en 

rad olika områden.

Digital hubb
Digitalisering är det mest kraftfulla 

verktyget för att optimera produkter och 

tillverkning, vid sidan av produktinforma-

tion. Vi har den digitala kompetens som 

krävs för att hjälpa kunderna att anpassa 

sig till den nya digitala verkligheten.

Produktinformation
Som en strategisk eftermarknadspartner 

tillhandahåller vi produktinformationstjän-

ster och -lösningar som syftar till att 

förbättra användarens upplevelse av komplex 

och avancerad teknik.

VAD VI 
GÖR.
På Semcon utvecklar och 

optimerar vi produkter, 

produktions- och efter-  

marknadslösningar inom 

en rad olika branscher 

och marknader.

För att kunna stötta våra 

kunder i detta på bästa 

sätt har vi delat in 

våra erbjudanden i 

följande huvudområden: 

Våra fokusbranscher: 

Energi

Life science

Industrisektorn

Mobility

Offentlig sektor

Järnvägssektorn

Telekom & IT
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Främja kundernas digitala  
transformation
I takt med att alla branscher genomgår 

digitala transformationer blir vår förmåga 

att utveckla nya digitala strategier och 

lösningar allt viktigare. Här ser vi stor 

potential för tillväxt. 

Påverka mer med långsiktiga 
samarbeten 
Att fungera som en långsiktig strategisk 

partner innebär att vi tillsammans med våra 

kunder kan göra mer skillnad. Det leder i sin 

tur till högre effektivitet samtidigt som vi 

säkerställer återkommande intäkter och 

stabilitet för tillväxt. 

Stötta transformationen inom  
olika branscher 
Med lång erfarenhet inom teknikutveckling 

ser vi stor tillväxtpotential i mindre 

teknikfokuserade branscher, där vår närvaro 

idag är begränsad och vi kan bidra med unik 

kunskap och driva förändring.

Finansiell stabilitet och  
strategiska förvärv
För att kunna växa både organiskt och genom 

förvärv är det avgörande att ha en stark 

finansiell position. Vi ska vara bland de 

mest lönsamma i vår bransch så att vi får 

möjlighet att utveckla vår verksamhet 

ytterligare.

VÅR STRATEGI  
FÖR TILLVÄXT.

En inspirerande arbetsplats som 
attraherar rätt kompetens
För att kunna växa behöver vi fortsätta 

attrahera och utveckla talanger med olika 

expertis och bakgrunder. Det gör vi genom att 

erbjuda en inspirerande och flexibel arbets- 

plats med ledare som sätter människan först.

Ökad efterfrågan på hållbara 
innovationer
För våra kunder, medarbetare och investerare 

blir hållbarhet en allt viktigare faktor när 

det gäller tekniska lösningar. Vi ska alltid 

vara förstahandsvalet när det gäller håll- 

barhet inom alla branscher där vi verkar. 
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Försäljningstillväxten ska uppgå 

till minst 10 procent per år. 

Rörelsemarginalen (EBITA) ska 

uppgå till minst 10 procent.

FINANSIELLA 
MÅL.
Förbättrad lönsamhet och 

en stabil finansiell position 

är förutsättningar för 

en kontinuerligt 

hållbar verksamhet. 
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Hållbarhet har alltid varit en integrerad 

del i Semcons kultur och värderingar. Vi gör 

störst skillnad med de produkter och tjänster 

vi utvecklar för våra kunder, och vi främjar 

en hållbar förändring utifrån tre perspektiv:

 RETROFIT  uppgradera befintliga     

     produkter och system

 REINVENT  uppfinna nya hållbara     

     produkter och tjänster

 REIMAGINE  ta fram nya affärsmodeller  

     och erbjudanden

Tillsammans med andra digitaliseringsföretag 

i Sverige har vi satt upp ett gemensamt mål 

att halvera energiförbrukningen fram till år 

2030 med ambitionen om att nå noll utsläpp 

senast 2045. Varje år strävar vi efter att 

minska vårt CO2-avtryck per medarbetare genom 

färre resor, fler digitala möten, större andel 

miljöcertifierade kontor och mycket mer.

HÅLLBARA INNO-
VATIONER SOM 
GÖR SKILLNAD.

Vår ambition är att allt vi gör för våra 

kunder direkt eller indirekt ska bidra till 

att uppfylla FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. Så säkerställer vi en hållbar 

verksamhet som följer affärsetiken, 

inklusive sociala engagemang, på alla 

marknader där vi verkar.

Våra medarbetare är själva hjärtat i Semcon 

och därmed avgörande för en hållbar 

verksamhet och kultur. Nyckeln till detta är 

att hålla ett högt medarbetarengagemang, 

vilket också involverar ambitionen att nå en 

jämn könsfördelning – för att förbättra både 

innovation och lönsamhet.

1//

2//

3//
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SEMCONS TVÅ  
AFFÄRSOMRÅDEN.

Det som gör Semcon unikt är vår förmåga att framgångsrikt 

kombinera avancerad ingenjörskunskap med en digital spjutspets. 

Med våra två affärsområden, Engineering & Digital Services 

och Product Information stöttar vi våra kunder från tidiga 

idéer och koncept till teknisk utveckling och 

användarsupport. Alltid med strävan att driva hållbara 

förändringar inom en rad branscher och marknader.
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ENGINEERING 
& DIGITAL 
SERVICES.
Vi kombinerar digitala tjänster med 

ingenjörsexpertis för att utveckla 

produkter, tjänster och produktions-

processer. Vi tar ansvar genom hela 

produktutvecklingscykeln och skapar 

användarupplevelser som gör skillnad 

– för människor och för vår planet.

Våra huvuderbjudanden:
• Produktutveckling
• 
• Produktionsutveckling
• 
• Strategisk design och innovation
• 
• Digitala tjänster
• 
• Projekt, kvalitet och validering
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Investeringarna i ny teknik har ökat 

drastiskt under de senaste åren. 

Ny teknik introduceras i rekordfart, 

vilket förändrar konkurrenssituationen 

och skapar omvälvande förändring inom  

alla branscher.

Behovet av insikt och förutseende inom 

våra kunders branscher och förmågan att 

erbjuda branschspecifika kunskaper och 

lösningar.

Tjänstefiering och förändrade användarbe-

teenden, vilket innebär att våra kunder 

måste ompröva sina aktuella affärsmodeller 

och se över sina produkter och tjänster.

Covid-19-pandemin har påskyndat den 

digitala transformationen och sättet vi 

arbetar på. Detta kommer att fortsätta och 

utvecklas i takt med att företag framöver 

hittar nya sätt att jobba och samarbeta på.

MARKNADS-
TRENDER.

Engineering & Digital Services

//11



Nära relationer med kunder  
och samarbetspartners 
Konkurrera med lokal närvaro och närhet  

till kunden, i kombination med förmågan att 

leverera globalt och med våra branschspecifika 

kunskaper och lösningar. Skapa strategiska 

partnerskap och bedriva en långsiktig och 

lösningsbaserad verksamhet – till fördel  

för våra kunder.

Stötta kunderna i processen att 
transformera sina verksamheter 
– för människor och för planeten
Genom digitalisering, innovation och fokus 

på slutanvändaren hjälper vi kunderna att 

förändras för att möta framtidens behov. 

Tillsammans stärker vi verksamheterna inför 

framtiden och utvecklar processer för ett 

mer hållbart samhälle.

Kombinera fysiska och digitala 
lösningar för att främja tillväxt
För att växa med den nya tekniken krävs att 

man kombinerar digitala och fysiska lösningar 

och skapar nya produkter och tjänster för 

företag och slutanvändare. Med vår unika 

ställning kan vi skapa nya fördelar för våra 

kunder och stärka deras konkurrenskraft.

Fortsatt fokus på prioriterade 
branscher 
Det som skiljer oss från mängden är vår 

erfarenhet inom en rad olika branscher. 

Vi ska fortsätta att utnyttja erfarenheten 

från tekniktunga branscher för att driva 

förändring inom fler branscher i framtiden. 

Fokus på life science, energi, industrisek-

tor och offentlig sektor – och ny teknik 

inom mobility.

ÖNSKAD 
RIKTNING 
FÖR ÖKAD 
TILLVÄXT.

Engineering & Digital Services
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PRODUKT- 
INFORMATION.

Våra huvudsakliga erbjudanden:
• Digitalisering och verktyg
• 
• Distributionsplattform
• 
• Serviceability
• 
• Diagnoslösningar
• 
• Användar- och operatörsinformation
• 
• Serviceinformation 
• 
• Reservdels- och tillbehörsinformation 
• 
• Digitala utbildningslösningar

Vi gör komplexa produkter och system 

enkla att använda och underhålla. 

Och säkrar maximal tillgänglighet. 

Vårt mål är att erbjuda en bättre 

användarupplevelse genom digitali-

sering av produktinformation. 

Vi stöttar våra kunder i varje del 

av processen. Vi erbjuder alltid 

flexibla arbetssätt, såsom 

funktionsåtagande eller projekt, 

för att möta kundernas behov.

//13



Digitalisering
Den faktor som driver förändring mest inom 

området produktinformation. Det är även en 

bidragande drivkraft bakom tre andra marknads-

trender som har stor påverkan på produktinfor-

mationsverksamheten:

ÖKAD PRODUKTKOMPLEXITET

Produkter blir allt mer komplexa i takt med  

att programvara, funktioner och uppkoppling 

integreras, och när fler versioner och mer 

komplexa konfigurationer införs. Det här 

påverkar produktinformationen i stor utsträck-

ning – för att kunna göra det komplexa mer 

förståeligt för slutanvändaren. 

TID TILL MARKNAD

Snabbare innovation som drivs av omställningen 

från t.ex. hårdvara till programvara, är 

viktigt för att ett företag ska vara konkur-

renskraftigt, och stöttas av till exempel agila 

arbetssätt. Löpande utvecklingar påverkar på 

ett drastiskt sätt hur produktinformation 

utvecklas och lanseras, så att informationen 

alltid är uppdaterad.  

EFTERMARKNADSMÖJLIGHETER

Allt fler företag fokuserar strategiskt 

på eftermarknadsverksamheten, både som ett 

sätt att öka intäkterna/vinsten och för att 

indirekt generera ny försäljning genom ökad 

kundlojalitet.

Digitalisering och uppkoppling öppnar dörren 

för nya möjligheter på eftermarknadsområdet. 

Ökad tillgänglighet, effektivare service och 

nya affärsmodeller introduceras för att öka 

kund- nöjdheten och skapa en närmare koppling 

till servicetekniker och slutkunder. 

Strategiskt använd digital produktinforma-

tion kan vara en viktig värdeförstärkare för 

att förändra eftermarknadsverksamheten.

MARKNADS- 
TRENDER

Product Information
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ÖNSKAD 
RIKTNING 
FÖR ÖKAD 
TILLVÄXT.

Product Information

Det vi vill göra framåt är kopplat till vår 

ambition att vara förstahandsvalet inom 

produktinformation, och att vara en lång- 

siktig samarbetspartner för våra kunder när 

det gäller strategisk support och verksamhets-

optimering. Våra prioriteringar är följande:

Stärka medvetenhet på marknaden 
Stärka marknadens medvetenhet om Semcon 

som förstahandsvalet för digitalisering av 

produktinformation, inklusive digitala 

utbildningslösningar.

Investera i digitala tjänster  
och lösningar 
Fortsätta att investera i digitala 

tjänster och lösningar som en integrerad 

del av vårt erbjudande, för att stötta våra 

kunder i arbetet med att digitalisera sin 

produktinformation.

Högre andel funktionsåtaganden 
och lösningsbaserade leveranser
Öka andelen av funktionsåtaganden och 

lösningsbaserade leveranser i vår totala 

omsättning. Samtidigt öka effektiviteten och 

säkerställa återkommande och stabila intäkter.
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SEMCON.COM

NAVIGERA  
GENOM  

FRAMTIDEN.
Vi är övertygade om att vi i framtiden, precis som nu, 

kommer att leva i ett samhälle fyllt av både fysiska 

och digitala världar – världar som går in i varandra 

allt mer. Den som bäst navigerar och förenar dem kommer 

att kunna skapa fantastiskt värde för planetens framtid 

– och i slutänden för de människor som använder tekniken. 

https://semcon.com/sv/

