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SENSEC HOLDING 

www.sensec.se 
 
Sektor: Säkerhetslösningar 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 88 miljoner kronor 
Senast betalda kurs: 0,69 kronor 
 
Grundanalys: 15 februari 2021 
Senast uppdaterad analys: 1 mars 2021 
Motiverat värde: 0,83 kronor/aktie  

 

Mer resurser till Polisen bra för Sensec 
Sveriges regering har sedan 2018 kraftigt ökat anslagen till Polisen, Kriminalvården och 
Domstolarna under 34-punktsprogrammet ”Ett tryggare Sverige”. Detta mot bakgrund av 
den växande grova kriminaliteten som behöver bekämpas. Vad gäller gängskjutningar och 
sprängningar ligger Sverige på internationellt besvärande höga nivåer i förhållande till lan-
dets befolkning. Frågan om brottsbekämpning och trygghetsskapande åtgärder har växt 
till att bli en av väljarnas viktigaste frågor. De flesta, om inte alla politiska partier, anser att 
dessa frågor nu har högsta prioritet efter att ha varit försummade under många år. 
 
Regeringens anslag till Polismyndigheten ökar med 1,9 miljarder kronor till 30,5 miljarder 
kronor 2021. Det motsvarar en ökning med ca 6,6 procent. Sedan 2018 har anslagen till 
Polismyndigheten ökat med ungefär 8 procent i årstakt. Det är alltså betydligt snabbare än 
den allmänna ekonomiska tillväxten.  
 
Skärpta straff innebär även att Kriminalvårdens platskapacitet måste utökas snabbt. Anta-
let behovsbedömda platser på häkten och anstalter i Sverige ökar från 5140 stycken 2021 
till 7430 stycken 2030 enligt en prognos från Kriminalvården, motsvarande 4 procent årlig 
tillväxttakt. Utbyggnadstakten för nya fängelser hinner inte riktigt ikapp det snabbt väx-
ande platsbehovet, vilket leder till en hög beläggning på landets häkten och anstalter. Den 
långsiktiga beläggningen på Sveriges fängelser framgår av nedanstående diagram och 
innebär som synes en snabb tillväxt inte minst de närmaste åren (2021-2024).  

 
Källa: Kriminalvården. 
 
  

https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-sensec-med-sakerhet-i-fokus/
https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-sensec-nagot-battre-intakter-och-en-positiv-underton/


 

 

Berl in   Copenhagen   Hamburg   London   Munich   Stockholm   

12 mars 2021 

SENSEC HOLDING   |   Mrkt BUZZ 

2 / 2 
 

Equity Research 

Att Polisen och Kriminalvården får ökade resurser och i det sistnämnda fallet behöver 
bygga nya fängelser är goda nyheter för Sensec. Bolaget säljer granskande utrustning 
(röntgen och metalldetektorer) vid säkerhetspassager till Polisen och Kriminalvårdens 
lokaler, liksom till domstolarnas säkerhetssalar. Sensec säljer även säkerhetsfilm i före-
byggande syfte för att skydda polishus mot gatstenar och sprängningar. Kriminalvården 
kommer att göra en större upphandling inom Sensecs område under 2021.  
 

 
Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Bertil Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 
 
 


