
Jag vill börja med att tacka er aktieägare. Ert stöd och engagemang är oerhört viktigt.  
 
Innan vi går in på året som gått skulle jag vilja börja med att backa ännu lite längre bakåt i 
tiden. Tillbaka till 1991, närmare bestämt. Det var nämligen det första året som jag jobbade 
för Sweco. Det jag minns från den tiden är hur oerhört mycket kunskap och stolthet det 
fanns i företaget.   
 
Det har nu gått 28 år sedan dess. Och även om mycket förstås har förändrats finns själen 
fortfarande kvar. Därför är jag oerhört stolt över att i år hålla mitt första stämmotal som vd 
och koncernchef på Sweco. 
 
Under min tid har vi gått från att vara en stark aktör i Sverige till att bli ledande i Norden och 
vidare till att numera vara ledande i Europa.  
 
Det har varit en fantastisk resa för mig. Men den säger också väldigt mycket om Sweco. 
 
Sweco är en plats där det är utvecklande och stimulerande att arbeta.  
 
Vi arbetar med vår tids mest spännande och utmanande uppgifter. Den främsta och 
viktigaste frågan är givetvis klimatfrågan. Den genomsyrar allt vi gör. Från att klimatsäkra 
hela Groningens kommun i Holland till att skapa mer hållbara byggnader, städer, industrier 
och transporter. Det är inspirerande att vi kan använda vår kunskap till att göra verklig nytta 
för våra kunder och för samhället.   
 
Baserat på de utmaningar och förändringar som samhället står inför kan jag inte tänka mig 
en bättre och mer relevant organisation att leda än Sweco.  

 
Under mitt första år som vd och koncernchef på Sweco har jag spenderat mycket tid i våra 
verksamheter runt om i Europa. Det har gjort mig ännu mer övertygad om att Sweco har en 
ljus framtid. Omställningen mot ett mer hållbart, urbant och digitalt samhälle pågår runt om 

i hela Europa. Vår expertis är efterfrågad på alla våra marknader. Det är också tydligt att 
Swecos sätt att arbeta uppskattas av både medarbetare och kunder.  
 

Vägen framåt för Sweco är klar och tydlig. Vi är Europas ledande expert på att planera och 
utforma framtidens samhällen och städer. Vi har en tydlig strategi för framtida tillväxt. Vi ska 
växa med en mix av organisk och förvärvad tillväxt med fokus på våra kärnmarknader i norra 
Europa.  
 

Denna strategi ligger fast. Mitt fokus är att se till att vi levererar på vår strategi och får full 
utväxling för Swecos framgångsrika modell på alla våra marknader. 

 
Låt mig i ljuset av detta ge en summering av 2018. 
 

Det var Swecos fjärde rekordår i rad. Vi växte med 11 procent och förbättrade vårt resultat 
med 9 procent.  

 
Under fjolåret levererade vi på flera viktiga områden. 



För det första levererade vi en god tillväxt. Vår organiska tillväxt är tillbaka på bra nivåer. 
Under fjolåret var den fem procent, vilket är i linje med vårt historiska snitt och den nivå vi 
vill ligga på långsiktigt. Ovanpå det adderar vi förvärvad tillväxt.  
 
För det andra visar vi att vår förvärvsmodell fungerar. I Nederländerna och Danmark ser vi 
hur vårt långsiktiga arbete med att införa Swecos sätt att arbeta ger resultat. Effektivitet, 
kundfokus och rekrytering förbättras. Det leder i sin tur till att kunder och medarbetare blir 
mer nöjda. Konkret syns detta i tillväxt och förbättrade marginaler.  
 
I Danmark förvärvade vi i början av 2018 Årstiderne Arkitekter och skapade det första 
integrerade erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark. Det är ett 
steg som stärker vår position på den danska marknaden ytterligare och ett 
helhetserbjudande som vi vill se på alla våra prioriterade marknader. 
 
För det tredje fortsätter vi att stärka vår position som ledare i Europa. Under fjolåret bidrog 
alla våra affärsområden till det förbättrade resultatet. Det innebär att vi har en bred bas att 
stå på och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt på våra viktigaste marknader.  
 
Sammantaget konstaterar jag att den underliggande marknaden för Swecos tjänster är god. 
Det finns skillnader mellan sektorer och länder, exempelvis har efterfrågan inom 
privatbostäder i Norden varit svag. Men totalt sett är efterfrågan god och drivs av 
megatrender som urbanisering, hållbarhet och digitalisering.  
 
Vår positiva utveckling drivs också av att vi ständigt förbättrar oss. Genom att leverera värde 
till våra kunder har vi under året kunnat höja våra timarvoden.  
 

Vi fortsätter också att hitta rätt typ av medarbetare för fortsätt tillväxt. Att rekrytera fler 
duktiga medarbetare är ett högt prioriterat område. Det är en förutsättning för att vi ska 
växa.  
 

Samtidigt är det en av våra största utmaningar då det finns ett underskott på ingenjörer och 
konkurrensen om talanger är tuff. Att som Sweco då ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och 
välutvecklade karriärmöjligheter är en klar konkurrensfördel.  

 
Sammantaget var 2018 ett bra år för Sweco. Men jag vet att vi kan ännu mer.  
 
Under fjolåret inledde vi arbetet med att implementera Sweco-modellen i hela 
organisationen och på alla marknader. Det är ett långsiktigt arbete som redan nu börjar ge 

resultat.  
 

Sweco-modellen bygger i korthet på att arbeta decentraliserat med stort kundfokus, 
effektiva interna processer och de bästa medarbetarna i branschen.  
 

När jag tittar på utvecklingen inom Sweco ser jag tydligt hur vårt sätt att arbeta hänger ihop 
med vår lönsamhet, tillväxt och konkurrensförmåga. 

 



Sweco-modellen är mest etablerad i de länder där vi funnits länge. Där behöver vi fortsätta 
att utveckla vårt sätt att arbeta. Samtidigt är förbättringspotentialen ännu större på de 
marknader där vi etablerat oss på senare år.  
 
Mycket av den positiva utveckling som vi ser på våra nya marknader i norra Europa hänger 
ihop med införandet av Sweco-modellen.  
 
Som jag nämnde tidigare har vi under året som gått sett hur implementeringen av Sweco-
modellen lett till att vi fått igång tillväxten och stärkt marginalerna i  Nederländerna och 
Danmark.  
 
Det finns mycket kvar att göra där, liksom i Västeuropa och Centraleuropa. Det är ett 
långsiktigt arbete. Men vi ser redan nu vilken potential som finns när vi får alla bitar på plats.  
 
En viktig del i vårt sätt att arbeta är vårt kundlöfte. Våra uppdragsgivare ska komma till oss 
med höga förväntningar och vi ska leverera genom att erbjuda rätt expertis, en djup 
förståelse för deras verksamhet och vara enkla att samarbeta med. Mätningar under året 
visar på en positiv utveckling och att kundnöjdheten ökar. Men även på detta område finns 
mer potential. 
 
Det vi på Sweco vill leverera är det vi kallar för kunddriven innovation. Vi arbetar med 
komplexa projekt som kräver avancerade lösningar. Dessa lösningar vill vi skapa tillsammans 
med våra kunder. 
 
Ett utmärkt exempel på det är vårt uppdrag på Nationalmuseum som Karin Ericsson kommer 
att presentera för er senare under stämman. Där har vi i nära samarbete med kunden tagit 

fram helt nya lösningar på unika problem. Det har skapat stort värde i det projektet och även 
gett oss kunskaper som vi framöver kommer att kunna använda för att hjälpa andra kunder.  
 
Detta är bara ett exempel av många. Vi arbetar på samma sätt med kunder inom 

infrastruktur, energi, industri och arkitektur. Exempelvis arbetar vi just nu med flera 
spännande projekt där Sweco spelar en nyckelroll i att utveckla förutsättningarna för 
storskalig introduktion av elbilar i framtiden.  

 
Vår ambition att arbeta effektivt, kundnära och innovativt hänger alla ihop med Sweco-
modellen. Fokus framåt är att vi ser till att utveckla och införa vårt sätt att arbeta i hela 
verksamheten. 
 

Låt mig avsluta med att konstatera att vi befinner oss i spännande tider.  
 

Våra samhällen och städer förändras fort. Det finns stora utmaningar som behöver 
adresseras. På Sweco är vi framtidsoptimister. Vi ser dessa utmaningar som möjligheter. Det 
är möjligheter för oss att växa och bidra med nya lösningar som är till nytta för våra kunder 

och samhället i stort.  
 

Jag vill hävda att vi på Sweco befinner oss i en framtidsbransch. Med det sagt: stort tack till 
er alla – medarbetare och aktieägare – som är med oss på resan.   


