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MSEK
Jan-mar 

 2022 
Jan-mar 

 2021 
Apr 2021- 
mar 2022

Jan-dec 
 2021

Orderingång 5 260 3 863 9 944 8 547

Orderstock 11 915 11 160 11 915 8 639

Nettoomsättning 1 985 1 707 9 200 8 923

Rörelseresultat 5 –12 395 377

Rörelsemarginal, % 0,3 –0,7 4,3 4,2

Resultat efter skatt –4 9 313 326

Avkastning på eget kapital, %, R12 20,3 21,3 20,3 21,5

Soliditet, % 33,9 35,9 33,9 31,3

Rörelsekapital 63 –173 63 168

Räntebärande nettofordran 895 800 895 617

Operativt kassaflöde 227 –69 432 135

Årsmedelanställda 1 788 1 730 1 888 1 874

SAMMANFATTNING AV PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS

• Orderingången uppgick till 5 260 MSEK (3 863)
• Orderstocken uppgick till 11 915 MSEK (11 160)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 985 MSEK (1 707)
• Rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK (–12)
• Resultatet efter skatt uppgick till –4 MSEK (9)
• Det operativa kassaflödet uppgick till 227 MSEK (–69)

Ökad orderingång, 
stärkt resultat och 
förbättrat kassaflöde

Ytterligare information
Anders Gustafsson, vd och koncernchef 
Tfn +46 8 404 10 00
Tobias Bjurling, CFO 
Tfn +46 8 404 10 00
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Svevia inledde året starkt. Orderingång och orderstock var de högsta i bolagets 
historia, omsättning och rörelseresultat förbättrades, samtidigt som kassaflödet var 
väsentligt bättre än föregående år. Det är tydligt att vår strategi Specialistens väg är 
framgångsrik men samtidigt är vi inte opåverkade av en turbulent omvärld. Vi står 
nu inför utmaningar att hantera ökade kostnader och brist på viktiga  insatsvaror 
i vår verksamhet.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet förbättrades i det första kvartalet och uppgick till 5 miljoner kronor 
(–12), vilket är starkt då det första kvartalet är säsongsmässigt svagare än övriga kvar-
tal. Samtliga divisioner och Arento ökade sin omsättning. Division Industri ökade 
försäljningen av ballastmaterial vilket bidrog till ett förbättrat resultat. Arento hade 
ett starkare resultat, mycket till följd av ökad extern försäljning, medan divisionerna 
Drift och Anläggning hade resultat i nivå med föregående år. 

Det operativa kassaflödet förbättrades och uppgick till 227 miljoner kronor (–69). 
Förbättringen var hänförlig till den ökade faktureringen i det fjärde kvartalet 2021. 
Faktureringen har i det första kvartalet 2022 fortsatt varit högre än föregående år.

Orderläge och orderstock 
Orderingången i det första kvartalet var den högsta i Svevias historia och uppgick till 
5,3 miljarder kronor (3,9). Samtliga divisioner bidrog till ökningen. Division Drift erhöll 
bland annat flera order i Norge och division Industri erhöll fler uppdrag i utläggnings-
verksamheten jämfört med föregående år. Det var också glädjande att division Anlägg-
ning vann Trafikverkets upphandling avseende färdigställandet av E4 Ljungby. 

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 11,9 miljarder kronor (11,2), vilket 
också är den högsta nivån någonsin.

Goda samarbeten ger trygghet i en osäker tid 
Det pågående kriget i Ukraina med påföljande sanktioner mot Ryssland skapar dels 
brist på flera av våra viktigaste insatsvaror, dels ökade priser på drivmedel. Genom lång-
siktiga samarbeten med starka leverantörer har vi hittills kostnadseffektivt försörjt verk-
samheten. Ett exempel på Svevias strategiska inköpsarbete är att vi genom en interna-
tionell samarbetspartner är oberoende av inköp av bitumen från Ryssland. 

Situationen i omvärlden visar på vikten av att arbeta med rätt leverantör. Vårt mål är 
att endast samarbeta med sunda leverantörer och där har vi ökat andelen granskade 
och godkända leverantörer under kvartalet. 

Vägen framåt
Svevia fortsätter att växa lönsamt. Vi har under kvartalet tecknat avtal om förvärv 
av verksamheten i Asfaltbolaget vilket ger oss ökade möjligheter i södra Sverige. 
Våra marknadsförutsättningar är fortsatt gynnsamma trots att läget i omvärlden har 
försämrats. Svevias starka finansiella ställning ger oss goda möjligheter till fortsatt 
lönsam expansion.

Vår specialiserade organisation med spetskompetens inom våra kärnverksamhe-
ter har visat sig mycket framgångsrik och ger oss en stabil grund i denna osäkra tid.

Anders Gustafsson
Vd och koncernchef 

”Vi inleder året starkt med rekordhög 
orderingång och förbättrat resultat”

VD-kommentar

%MSEK

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1

2020 2021 2022

0

1

2

3

4

5

Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal, %

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12

MSEK

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1

2020 2021 2022

Orderstock, MSEK Orderingång, MSEK

Orderingång och orderstock, R12

R12, MSEK

MSEK

0

100

200

300

400

500

Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1Kv4Kv3Kv2Kv1

2020 2021 2022

Utveckling av rörelseresultat, R12

SVEVIA DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2022 2



Kv1 

Koncernen

Marknad
Marknadsutbudet bedöms fortsatt som gynnsamt för Svevia med en stark anlägg
ningsmarknad och bibehållen efterfrågan på drift och underhåll. I juni fastställer 
regeringen den nya nationella infrastrukturplanen för åren 2022–2033, där de 
långsiktiga ramarna om 799 miljarder över en tolvårsperiod, bedöms ligga fast. 
Trots detta och enligt Byggföretagens konjunkturrapport, april 2022, blir prognosen 
att de totala väginvesteringarna minskar med fem procent i år och med 20 procent 
under 2023 då cementbristen beräknas bli betydande. De privata anläggnings
investeringarna beräknas sjunka med tre procent i år och med elva procent nästa år. 
Prognosen präglas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Det pågående kriget i Ukraina, 
brist på komponenter och ett ökat inflationstryck för med sig höjda priser på både 
material, insatsvaror i tillverkning och drivmedel. Situationen med Cementa är fort
satt osäker där täkttillståndet i dagsläget sträcker sig till årsskiftet. Svevia har dock 
endast ett begränsat beroende av betong i produktionen.  

Orderingång och orderstock 
Orderingången i första kvartalet ökade i samtliga divisioner jämfört med samma 
period föregående år. Division Drift erhöll totalt sju större underhållskontrakt i 
 Sverige och Norge. Division Industri har erhållit fler kontrakt i årets upphandling av 
underhållsbeläggningar till Trafikverket. Division Anläggning har i kvartalet erhållit 
två större vindkraftsprojekt samt ett större motorvägsprojekt. 

Utgående orderstock ökade och uppgick till 11,9 miljarder kronor (11,2) vilket 
främst berodde på en högre orderingång i divisionerna Industri och Anläggning. 

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 16 procent hänförligt till samtliga divisioner och 
Arento. Division Drift ökade omsättningen till följd av fler pågående projekt i främst 
den norska verksamheten, men även den svenska verksamheten ökade sin omsätt
ning. Division Industri ökade omsättningen till följd av högre volym försålt stenmaterial 
samt högre marknadspris på bitumen. I division Anläggning har den stärkta order
stocken medfört ökad omsättning i samtliga regioner. 

Nettoomsättning
Jan-mar 

2022
Jan-mar 

2021
Apr 2021- 
mar 2022

Jan-dec
2021

Division Drift 1 280 1 184 5 086 4 990

Division Industri 287 210 2 628 2 551

Division Anläggning 430 311 1 808 1 689

Övriga verksamhetsområden 146 133 646 633

Elimineringar –158 –131 –967 –940

Totalt 1 985 1 707 9 200 8 923

Nettoomsättning
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Resultatutveckling
Rörelseresultatet i kvartalet var positivt, främst till följd av ett förbättrat resultat i 
 division Industri och i Arento, drivet av högre försäljning. Divisionerna Drift och 
Anläggning hade resultat som var i nivå med föregående år. Omkostnaderna  
ökade i linje med den växande verksamheten. 

Rörelseresultat
Jan-mar 

2022
Jan-mar 

2021
Apr 2021- 
mar 2022

Jan-dec
2021

Division Drift 37 38 174 175

Division Industri –41 –54 63 50

Division Anläggning 2 1 24 23

Övriga verksamhetsområden 7 3 134 130

Totalt 5 –12 395 377

Finansnettot uppgick under första kvartalet till –7 MSEK (2). Under första kvartalet 
påverkades finansnettot av stigande marknadsräntor som har negativ effekt på ränte
fondportföljen. Skatt på periodens resultat uppgick till –2 MSEK (19) och resultat 
efter skatt uppgick till –4 MSEK (9). Förändringen mot föregående år var hänförlig 
till omvärdering av  uppskjuten skatteskuld till aktuell bolagsskattesats som påver
kade resultatet positivt i det första kvartalet 2021. 

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens egna kapital uppgick vid balansdagen till 1 625 MSEK (1 549) och soli
diteten till 33,9 procent (35,9). På balansdagen uppgick räntebärande nettofordran 
(se alternativa nyckeltal på sidan 16) till 895 MSEK att jämföras med 800 MSEK vid 
samma tidpunkt föregående år. Likviditeten i bolaget är fortsatt mycket god. 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten i första kvartalet uppgick till 317 MSEK (3). 
Det operativa kassaflödet uppgick till 227 MSEK (–69) för perioden januari–mars. 

Ökningen var hänförlig till ökad fakturering i december 2021, framför allt i 
 division Drift, vilket genererade ett starkt kassaflöde under årets första månader. 

Kassaflödet från nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar i första kvar
talet uppgick till –44 MSEK (–50). Kassaflödet från nettoinvesteringar i  finansiella 
tillgångar för januari till mars uppgick till 0 MSEK (–).

Totalt uppgick kvartalets kassaflöde till 235 MSEK (–82).

Förvärv och avyttringar 
Svevia har inte genomfört några förvärv eller avyttringar under perioden. Per den 
1 april 2022 har Svevia förvärvat Asfaltbolaget Sverige AB och dess dotterbolag. 
Förvärvet har ingen påverkan på första kvartalet 2022.

Investeringar 
Investeringar i maskiner och inventarier i första kvartalet uppgick till 50 MSEK (52) 
och i byggnader och mark till 1 MSEK (4). Kvartalets försäljning av materiella anlägg
ningstillgångar uppgick till 7 MSEK (6). Av och nedskrivningar i första kvartalet 
uppgick till 87 MSEK (80). 

Medarbetare
Antalet årsmedelanställda uppgick 31 mars 2022 till 1 788  (1 730). 

Väsentliga händelser efter balansdagen
Svevia har den 1 april 2022 expanderat sin industri och anläggningsverksamhet 
genom förvärv av verksamheten i Asfaltbolaget Sverige AB, vilken är en komplett 
mark och anläggningsentreprenör. Den förvärvade verksamheten omsatte under 
det brutna räkenskapsåret 2020/2021 cirka 360 miljoner kronor. Bolaget har sitt 
huvudkontor i Karlskrona med etableringar i Växjö och Kalmar. Förvärvet har 
 godkänts av Konkurrensverket.

Rörelseresultat
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
De finansiella följderna av Rysslands invasion av Ukraina förväntas påverka Svevia. 
Koncernen har genom indexreglerade kund och leverantörsavtal relativt låg expone
ring mot prisökningar av bränsle och bitumen, men mycket höga priser på bränsle ger 
en ökad finansiell börda för Svevias underleverantörer, vilket kan påverka Svevias leve
ranskapacitet. Svevia gör inga direkta affärer med Ryssland men vi kan inte utesluta att 
våra leverantörer har insatsvaror från det landet.  Kriget i Ukraina och de ökade sank
tionerna mot Ryssland medför brist på vissa insatsvaror på den globala marknaden 
vilket kan ge förseningar i Svevias projekt. Svevia motverkar effekten genom långsik
tiga samarbeten med leverantörer och kunder för att säkra tillgången till insatsvaror till 
konkurrenskraftiga priser.

Svevia påverkas av ett flertal typer av risker; strategiska, operativa, efterlevnads 
samt finansiella risker. För ett entreprenadföretag som Svevia berörs kärnverksam
heterna av operationella risker såsom risker i anbudsskedet, projektstyrning, personal 
och kompetensförsörjning, väderexponering och miljö.

De största riskerna i Svevia finns inom entreprenadverksamheten, där det till stor del 
handlar om att hantera risker inom framförallt anläggningsentreprenader. Standardise
ringen är låg och projektens förutsättningar, kundkrav, storlek och utformning varierar 
för varje projekt. Fokus ligger på att identifiera, kvantifiera och hantera risker och 
möjligheter under hela projektets livslängd, såväl i anbuds,  planerings som genom
förandefasen. För ytterligare information om risker och deras hantering hänvisas till 
Svevias årsredovisning 2021 sidorna 52–55. 

Moderbolaget 
Svevia AB bedriver entreprenadverksamhet och förvaltar aktier i dotterföretag samt 
svarar för koncerngemensam finansiering och placering. Från och med 1 januari 
2022 har moderbolaget bytt redovisningsprincip där man tidigare redovisat 
entreprenadprojekt vid färdigställande och nu redovisar dessa successivt över tid 
på samma vis som i koncernen. Svevia anser att successiv vinstavräkning leder till 
en mer tillförlitlig och relevant rapportering, då värde för bolaget skapas löpande i 
entreprenadprojekt, i takt med nedlagt arbete. Samtliga jämförelsetal är omräknade 
enligt ny redovisningsprincip. Se proformaredovisning på sidan 18.

I det första kvartalet uppgick omsättningen i moderbolaget till 1 763 MSEK 
(1 558) och resultat efter skatt till –10 MSEK (–5). Periodens resultat före skatt påver
kades negativt till följd av lägre marknadsvärdering av långfristiga värdepappers
innehav.
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Division Drift

Division Drift är marknadsledande i Sverige inom drift, underhåll 
och standardförbättringar av vägar och gator. Divisionen plogar, 
sandar och saltar, lagar, förbättrar och röjer och utför uppdrag åt 
såväl offentliga som privata kunder i Sverige och Norge. 

MSEK
Jan-mar 

2022
Jan-mar 

2021
Apr 2021- 
mar 2022

Jan-dec
2021

Orderingång 3 053 2 631 4 833 4 411

Orderstock 8 640 8 893 8 640 6 867

Nettoomsättning 1 280 1 184 5 086 4 990

Rörelseresultat 37 38 174 175

Rörelsemarginal, % 2,9 3,2 3,4 3,5

Orderläge och orderstock
Orderingången i det första kvartalet var högre än föregående år. I årets upphandling 
av basunderhåll väg erhölls fyra kontrakt från Trafikverket jämfört med nio före
gående år. Samtidigt har två basunderhåll erhållits i Norge tillsammans med ett 
kommunalt kontrakt åt Norrtälje kommun. Totalt ökade orderingången med 
16 procent. Utgående orderstock minskade jämfört med föregående år men var 
på en fortsatt hög nivå. 

Nettoomsättning
Omsättningen i första kvartalet ökade med åtta procent, främst till följd av fler 
 pågående projekt i södra Sverige och i Norge. Omsättningen i övriga regioner 
var i nivå med föregående år. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till samma nivå som föregående år i samtliga regioner. 

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12

Orderingång och orderstock, R12
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Division Industri

Division Industri är specialister på allt inom vägbeläggning – från 
bergtäkt via tillverkning till utläggning. Divisionen säljer både 
produkter och tjänster och utvecklar egna asfaltrecept. Divisionen 
utför uppdrag åt såväl offentliga som privata kunder.  

MSEK
Jan-mar 

2022
Jan-mar 

2021
Apr 2021- 
mar 2022

Jan-dec
2021

Orderingång 949 582 2 951 2 584

Orderstock 1 441 1 119 1 441 779

Nettoomsättning 287 210 2 628 2 551

Rörelseresultat –41 –54 63 50

Rörelsemarginal, % –14,3 –25,7 2,4 2,0

Stenmaterial, tusentals ton1) 1 569 1 172 8 632 8 235

Asfalt, tusentals ton1) 42 23 654 635

1) Såld volym.

Orderläge och orderstock
Orderingången var högre under första kvartalet jämfört med föregående år, främst 
till följd av ett bra anbudsutfall i Trafikverkets upphandling av underhållsbelägg
ningar. Utgående orderstock var 29 procent högre än föregående år. 

Nettoomsättning
Omsättningen ökade i första kvartalet främst till följd av högre försäljning av sten
material, samt ökad omsättning inom utläggningsverksamheten drivet av högre 
bitumenpriser. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet förbättrades i kvartalet till följd av högre försäljning av stenmaterial 
inom ballast verksamheten. Övriga verksamheter hade resultat i nivå med föregå
ende år. Första kvartalet är omsättningen säsongsmässigt låg, vilket återspeglas i ett 
lägre resultat än i övriga kvartal, då omsättningen inte täcker fasta kostnader.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12
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Division Anläggning

Division Anläggning erbjuder ny och ombyggnationer, främst 
inom väg, grundläggning samt mark och betongarbeten. 
Divisionen utför uppdrag åt både offentliga och privata kunder.  

MSEK
Jan-mar 

2022
Jan-mar 

2021
Apr 2021- 
mar 2022

Jan-dec
2021

Orderingång 1 310 700 2 495 1 885

Orderstock 1 997 1 310 1 997 1 118

Nettoomsättning 430 311 1 808 1 689

Rörelseresultat 2 1 24 23

Rörelsemarginal, % 0,4 0,3 1,3 1,4

Orderläge och orderstock
Orderingången ökade under första kvartalet jämfört med föregående år, där kontrakt 
tecknats för två större vindkraftsprojekt, samt ett större samverkanskontrakt avse
ende motorvägsprojektet E4 Ljungby åt Trafikverket. Orderstocken ökade jämfört 
med föregående år och var på en historiskt hög nivå.  

Nettoomsättning
Omsättningen ökade jämfört med föregående år till följd av fler pågående projekt 
inom samtliga regioner och projekttyper. Den stärkta orderstocken bidrog till den 
ökade omsättningen. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till samma nivå som föregående år och projektmarginalen 
var stabil. 

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12
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Övriga verksamhetsområden

Arento erbjuder maskiner, fordon och utrustning både till Svevias 
divisioner och till andra företag. I övriga verksamhetsområden 
ingår även poster för centrala funktioner. 

MSEK
Jan-mar 

2022
Jan-mar 

2021
Apr 2021- 
mar 2022

Jan-dec
2021

Nettoomsättning 146 133 646 633

Rörelseresultat 7 3 134 130

Nettoomsättningen var högre jämfört med samma period föregående år till följd 
av ökad uthyrning hos Arento. Rörelseresultatet ökade tack vare den högre försälj
ningen inom Arento. 
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Hållbarhet

Säkerhet
Svevia ska ha branschens säkraste arbetsplatser och tryggaste trafik
miljöer. Svevia sätter säkerheten först och arbetar systematiskt med att 
stärka säkerhetskulturen, både internt och hos underentreprenörer som 
arbetar på våra arbetsplatser. Under första kvartalet pågår arbete med 
att planera Svevias årliga säkerhetsvecka som genomförs den 9–13 maj 
2022 med fokus på säkerhetskultur. Inom ramen för detta arbete har 
Svevia gjort en mätning bland medarbetarna kring upplevd arbetsmiljö 
och säkerhetskultur. Våra arbetsplatser kommer under säkerhetsveckan 
att arbeta med resultatet från mätningen med målsättning att stärka vår 
säkerhetskultur. Svevia har även under första kvartalet fortsatt att arbeta 
med att identifiera, analysera och hantera riskobservationer. Förebyg
gande riskarbete bidrar till säkrare arbetsplatser. 

Svevias arbetsskadefrekvens är fortsatt låg. De olyckor som ligger till 
grund för arbetsskadefrekvensen är främst halk och fallolyckor, vilka 
ofta leder till kortare sjukfrånvaro. 

Attraktiv arbetsgivare 
Under 2021 genomförde Svevia en medarbetarundersökning med 
syfte att ta  temperaturen på organisationen. I medarbetarundersök
ningen mäts de fem indexen: engagemang, teameffektivitet, ledarskap, 
psykosocial arbetsmiljö och eNPS (ambassadörskap). 

Svarsfrekvensen är viktig för resultatet och 2021 låg den på 91 pro
cent vilket är en mycket bra nivå. Det är glädjande att så stor andel av 
våra medarbetare väljer att vara med och påverka resultatet genom att 
svara på undersökningen. 

Resultatet i 2021 års undersökning var mycket positivt med en ökning 
från tidigare höga nivåer i alla fem index. Svevia använder eNPS, där 
medarbetarna svarar i vilken utsträckning de kan rekommendera 
Svevia som arbetsgivare, som index för hur attraktiv Svevia är som 
arbetsgivare. Utfallet var fortsatt mycket högt, där resultatet på 31 är 
fem enheter högre än 2020.  Svevia står sig mycket starkt i konkurren
sen och har med arbetare som är engagerade, motiverade och som  
trivs på jobbet.

Miljö
Svevias negativa miljöpåverkan orsakas främst av den energi och det 
material som verksamheten förbrukar. Framför allt är det drivmedel 
till Svevias och under entreprenörers fordon och maskiner, bränsle till 
tillverkande enheter, samt energi som förbrukas i etableringar, som står 
för större delen av bolagets koldioxidutsläpp.

Vi arbetar för att minska vår verksamhets miljöpåverkan genom att 
reducera energianvändning och utsläpp till luft, mark och vatten, främja 
biologisk mångfald, återvinna material och genom att hantera farliga 
ämnen, kemikalier och avfall, på ett ansvarsfullt sätt.

Sunda affärer 
Svevia arbetar för att motverka mutor och korruption genom bland 
annat att utbilda våra medarbetare inom affärsetik samt ställa affärs
etiska krav på våra leverantörer. 

Under första kvartalet har vi gjort förflyttningar inom det mätbara 
målet Sunda leverantörer där vi har fortsatt att öka andelen granskade 
och godkända leverantörer. Svevia har även genomfört interna kompe
tenshöjande åtgärder för att säkerställa professionella inköp.

Svevias strategi är att vara Sveriges ledande specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Inom 
bolaget ryms lång erfarenhet och specialistkunskap i alla delar som behövs för att utveckla och underhålla ett 
hållbart och ändamålsenligt vägnät med säkra trafikmiljöer. Svevias tydliga specialistinriktning skapar långsiktigt 
hållbart värde som kommer ägaren, kunder och samhälle till del. 
 Svevia arbetar kontinuerligt med att utveckla hållbara arbetssätt som bidrar till vårt hållbara kund erbjudande. 
Svevias hållbarhetsmål följs upp årligen och kvartalsvis.
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Mål 2023

 <3,5
Mätbart mål till år 2023 
är att arbetsskade
frekvensen ska under
stiga 3,5.

Utfall kv 1 2022

SÄKERHET
Med noll olyckor som vision ska Svevia ha branschens säkraste 
arbetsplatser och tryggaste trafikmiljöer. 

Arbetsskadefrekvens1)

Kv1 2021

Kv1 2022 5,7

4,2

1)  Antal rapporterade olyckor med minst en 
dags frånvaro per miljon arbetade timmar.

Mål 2023 

 20
Mätbart mål till år 2023 
är att eNPS ska över
stiga 20.

Utfall 2021

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Genom vårt ledarskap och våra medarbetare bygger 
vi ett attraktivt och lönsamt Svevia. 

eNPS2)

2) eNPS är lika med andelen  
ambassadörer minus andelen kritiker. 
Följs upp årligen.

2020

2021 31

26

Mål 2023

 1,5 ton
CO2e /omsatt MSEK

Mätbart mål till år 2023 
att CO2e per omsatt 
miljoner kronor ska 
understiga 1,5 ton.

Utfall 2021Utfall 2021

2020

2021 3,4

4,3 2020

2021 2,1

2,1

MILJÖ
Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder,  
med målsättning om att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045. 

3) Följs upp årligen.3) Följs upp årligen.

Asfalttillverkning3) Transporter3)

Mål 2023

 1,0 kg
CO2e /tillverkat ton

Mätbart mål till år 2023 
är att CO2e per tillverkat 
ton asfalt ska understiga 
1,0 kg.

Utfall kv 1 2022Mål 2023

 100 %
Mätbart mål till år 2023 
är att samtliga med
arbetare löpande ska 
genomföra affärsetik
utbildningen Sunda 
affärer.

Utfall kv 1 2022Mål 2023

 85 %
Mätbart mål till år 2023 
är att 85 procent av 
leverantörerna ska vara 
bedömda och godkända 
enligt Sunda leveran
törer.

Kv1 2021

Kv1 2022 82

68 Kv1 2021

Kv1 2022 88

88

Sunda leverantörer Affärsetik

SUNDA AFFÄRER
Svevia ska vara ett bolag att lita på. Vår företagskultur ska präglas av hög etik. 
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Koncernens resultaträkning

MSEK Not
Jan–mar 

 2022
Jan–mar 

 2021
 Apr 2021– 

mar 2022
Jan–dec 

 2021

Nettoomsättning 3 1 985 1 707 9 200 8 923

Kostnader för produktion –1 848 –1 600 –8 309 –8 062

Bruttoresultat 137 107 891 860

Försäljnings– och administrationskostnader –134 –121 –512 –499

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar 2 2 16 16

Rörelseresultat 5 –12 395 377

Finansiella intäkter 1 3 15 17

Finansiella kostnader –8 –1 –18 –10

Finansnetto –7 2 –3 7

Resultat före skatt –2 –10 392 384

Skatt på periodens resultat –2 19 –79 –58

Resultat efter skatt –4 9 313 326

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100 100 100

Resultat per aktie, SEK –0,01 0,02 0,78 0,82

Antal aktier för samtliga redovisade perioder är 399 166 667 st.

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK
Jan–mar 

 2022
Jan–mar 

 2021
 Apr 2021– 

mar 2022
Jan–dec 

 2021

Resultat efter skatt –4 9 313 326

Övrigt totalresultat 1)

Omräkningsdifferens 2 3 2 3

Finansiella instrument redovisade  
till verkligt värde 19 9 17 7

Skatt –4 –2 –3 –1

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 17 10 16 9

Summa totalresultat 13 19 329 335

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100 100 100

1) Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.
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Koncernens balansräkning

MSEK Not
31 mar 
 2022

31 mar 
 2021

31 dec 
 2021

TILLGÅNGAR

Goodwill 228 225 228

Koncessioner 2 2 2

Övriga immateriella tillgångar 4 – 4

Byggnader och mark 118 119 117

Maskiner och inventarier 733 691 753

Pågående nyanläggningar 103 58 84

Nyttjanderättstillgångar 360 317 389

Derivat 4 38 5 13

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 455 829 464

Andra långfristiga fordringar 20 28 24

Uppskjuten skattefordran 2 2 2

Summa anläggningstillgångar 2 062  2 276 2 080

Material och varulager 443 383 416

Upparbetade ej fakturerade intäkter 431 373 256

Kundfordringar 957 844 1 720

Skattefordringar – 43 11

Övriga kortfristiga fordringar 70 50 66

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 23 29

Derivat 4 7 1 1

Likvida medel 4 787 301 550

Tillgångar som innehas för försäljning 5 18 18 18

Summa omsättningstillgångar 2 739 2 036 3 067

SUMMA TILLGÅNGAR 4 801 4 312 5 147

MSEK Not
31 mar 
 2022

31 mar 
 2021

31 dec 
 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 399 399 399

Övrigt tillskjutet kapital 797 797 797

Reserver 22 7 6

Balanserat resultat 407 345 411

Summa eget kapital 1 625 1 549 1 613

Leasingskulder, långfristiga 249 223 280

Derivat 4 20 23 21

Övriga avsättningar 110 94 112

Uppskjuten skatteskuld 120 214 222

Summa långfristiga skulder 499 554 635

Leasingskulder, kortfristiga 165 155 168

Fakturerade ej upparbetade intäkter 1 172 1 019 1 175

Leverantörsskulder 633 512 726

Skatteskulder 110 – –

Övriga kortfristiga skulder 72 39 144

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 495 464 673

Derivat 4 12 0 2

Övriga avsättningar 18 20 11

Summa kortfristiga skulder 2 677 2 209 2 899

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 801 4 312 5 147
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Förändringar i koncernens eget kapital

MSEK Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital Reserver
Balanserat resultat  
inkl. årets resultat

Totalt eget kapital 
 hänförligt till moder

bolagets aktieägare

Ingående balans 20210101 399 797 –3 335 1 529

Totalresultat

Årets resultat 326 326

Övrigt totalresultat 1)

Årets omräkningsdifferens 3 3

Finansiella instrument redovisade 
till verkligt värde 7 7

Skatt –1 –1

Summa övrigt totalresultat 9 9

Omvärdering uppskjuten skatt på  
obeskattade reserver 1 1

Transaktioner med aktieägare

Utdelning till moderbolagets aktieägare –251 –251

Summa transaktioner med aktieägare –251 –251

Utgående eget kapital 20211231 399 797 6 411 1 613

Ingående balans 20220101 399 797 6 411 1 613
Totalresultat
Årets resultat -4 -4

Övrigt totalresultat1)

Årets omräkningsdifferens 2 2

Finansiella instrument redovisade  
till verkligt värde 19 19

Skatt -4 -4

Summa övrigt totalresultat 17 17

Transaktioner med aktieägare
Utdelning till moderbolagets aktieägare

Summa transaktioner med aktieägare

Utgående eget kapital 20220331 399 797 22 407 1 625

Ingående balans 20210101 399 797 –3 335 1 529
Totalresultat
Årets resultat 9 9

Övrigt totalresultat1)

Årets omräkningsdifferens 3 3

Finansiella instrument redovisade  
till verkligt värde 9 9

Skatt –2 –2

Summa övrigt totalresultat 10 10
Omvärdering uppskjuten skatt på  
obeskattade reserver 1 1

Transaktioner med aktieägare
Utdelning till moderbolagets aktieägare – –

Summa transaktioner med aktieägare – –

Utgående eget kapital 20210331 399 797 7 345 1 549

1) Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.
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Koncernens kassaflödesanalys

 MSEK
Janmar 

 2022
Janmar 

 2021
Jandec 

 2021

Resultat före skatt –2 –10 384

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 97 79 328

Betald ränta hänförliga till leasingskulder –1 –1 –6

Betald inkomstskatt 15 –15 –81

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 109 53 625

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 208 –50 –145

Kassaflöde från den löpande verksamheten 317 3 480

Erhållna ränteintäkter på finansiella  leasingfordringar 1 1 3

Erhållna amorteringar på finansiella   leasingfordringar 11 10 42

Förvärv av dotterbolag eller rörelse, nettolikvid – – –40

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – – 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar exklusive  nyttjanderättstillgångar –51 –56 –263

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 7 6 32

Investering i finansiella tillgångar 0 – –300

Försäljning av finansiella tillgångar – – 659

Kassaflöde från investeringsverksamheten –33 –39 133

Amortering av leasingskulder –49 –46 –195

Utbetald utdelning till moderbolagets  aktieägare – – –251

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –49 –46 –446

Periodens kassaflöde 235 –82 167

Likvida medel vid periodens början 550 379 379

Kursdifferens i likvida medel 2 3 3

Likvida medel vid periodens slut 787 301 550

Operativt kassaflöde

 MSEK
Janmar 

 2022
Janmar 

 2021
Jandec 

 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten,  
exkl. räntebetalningar och skatt 309 16 557

Amortering av leasingskulder och leasingfordringar –38 –35 –152

Förvärv av dotterbolag eller rörelse, nettolikvid – –40

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
exklusive nyttjanderättstillgångar –51 –56 –263

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 7 6 32

Operativt kassaflöde 227 –69 135
Räntebetalningar och skatt 8 –13 –75

Investering i finansiella tillgångar 0 – –300

Försäljning av finansiella tillgångar – – 659

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 235 –82 419

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare – – –251

Kassaflöde efter finansieringsverksamheten 235 –82 167

Periodens kassaflöde    235 –82 167
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Alternativa nyckeltal

Koncernen 

MSEK
Janmar 

 2022
Janmar 

 2021
 Apr 2021 
mar 2022

Jandec 
 2021

Rörelsemarginal, % 0,3 –0,7 4,3 4,2

Avkastning på eget kapital, %, R12 20,3 21,3 20,3 21,5

Soliditet, % 33,9 35,9 33,9 31,3

Rörelsekapital 63 –173 63 168

Räntebärande nettofordran/skuld 895 800 895 617

Svevia har valt att presentera dessa icke-IFRS mått i rapporten då bolaget anser att de är viktiga prestationsindikationer i syfte att ge mottagaren 
av denna rapport kompletterande information för att få en förståelse för företagets finansiella ställning och utveckling, för definitioner av alter-
nativa nyckeltal se not 7. Svevia anser att dessa mått ger viktig information till ägare, styrelse och företagsledning då de möjliggör utvärdering 
av resultat och finansiell utveckling återspeglad i koncernens strategi samt möjliggör trendanalyser. Två alternativa nyckeltal avser ett förut-
bestämt avkastningskrav över tid och följs upp från ägaren. 

Rörelsemarginal visar lönsamheten i verksamheten framförallt i företagets projekt och används även för att jämföra koncernens olika divisioner. 
Nyckeltalen används av ledningen för att utvärdera löpande verksamhet, vid prognostisering av kommande perioder och för att kunna jämföra 
resultat mellan perioder. 

Avkastning på eget kapital och soliditet ingår som av bolagsstämman beslutade mål för Svevia. Avkastning på eget kapital mäter 
 lönsamhet i investerat kapital. Soliditet är ett relevant mått för att kunna analysera Svevias finansiella ställning. 

Rörelsekapital mäter Svevias finansiella förmåga.

Räntebärande nettofordran/-skuld är ett relevant mått för att kunna följa upp koncernens finansiella ställning och visar finansiella 
 tillgångar och skulder. 

Svevias operativa kassaflöde framgår av rapporten på sidan 15. Operativa kassaflödet är ett relevant mått för att kunna förstå koncernens 
kassaflöde från den löpande verksamheten och efter investeringar. Nyckeltalet mäter totalt kassaflöde som har genererats i verksamheten. 
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Moderbolagets resultaträkning

 MSEK
Janmar 

 2022
Janmar 

 2021
Jandec 

 2021

Nettoomsättning 1 763 1 558 8 247

Kostnader för produktion –1 646 –1 458 –7 534

Bruttoresultat 117 100 713

Försäljnings- och administrationskostnader –120 –109 –461

Rörelseresultat –3 –9 252

Nedskrivning av andelar i koncernföretag – – –7

Finansiella intäkter 13 3 17

Finansiella kostnader –19 0 –8

Finansnetto –6 3 2

Resultat efter finansiella poster –9 –6 254

Bokslutsdispositioner – – 300

Skatt på periodens resultat –1 1 –121

Resultat efter skatt –10 –5 433

Moderbolagets rapport över totalresultat

MSEK
Janmar 

 2022
Janmar 

 2021
Jandec 

 2021

Resultat efter skatt –10 –5 433

Övrigt totalresultat 1)

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde 7 9 6

Skatt –1 –2 –1

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 6 7 5

Summa totalresultat –4 2 438

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100 100

1) Poster i övrigt totalresultat avser poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK
31 mar 
 2022

31 mar 
 2021

31 dec 
 2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 071 1 348 1 046

Omsättningstillgångar 2 927 2 246 3 235

Summa tillgångar 3 998 3 594 4 281

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 279 1 098 1 283

Obeskattade reserver 260 431 260

Långfristiga skulder 143 117 133

Kortfristiga skulder 2 316 1 948 2 605

Summa eget kapital och skulder 3 998 3 594 4 281
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Proformaredovisning
Från och med 1 januari 2022 har moderbolaget bytt redovisningsprincip där man tidigare redovisat entreprenadprojekt 
vid färdigställande och nu redovisar dessa successivt över tid på samma vis som i koncernen. 

Moderbolagets resultaträkning proforma
Jan–mar 2021 Jan–dec 2021

 MSEK
Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Nettoomsättning 271 1 287 1 558 8 521 –274 8 247

Kostnader för produktion –290 –1 168 –1 458 –8 061 527 –7 534

Bruttoresultat –19 119 100 460 253 713

Försäljnings- och administrationskostnader –109 – –109 –453 –8 –461

Rörelseresultat –128 119 –9 7 245 252

Nedskrivning av andelar i koncernföretag – – – –7 – –7

Finansiella intäkter 3 – 3 17 – 17

Finansiella kostnader 0 – 0 –8 – –8

Finansnetto 3 – 3 2 – 2

Resultat efter finansiella poster –125 119 –6 9 245 254

Bokslutsdispositioner – – – 300 – 300

Skatt på årets resultat 25 –24 1 –70 –51 –121

Årets resultat –100 95 –5 239 194 433

Moderbolagets rapport över totalresultat proforma
Jan–mar 2021 Jan–dec 2021

 MSEK
Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Årets resultat –100 95 –5 239 194 433

Övrigt totalresultat 1)

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde 
över övrigt totalresultat 9 – 9 6 – 6

Skatt –2 – –2 –1 – –1

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 7 – 7 5 – 5

Summa totalresultat –93 95 2 244 194 438

1) Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag proforma
31 mar 2021 31 dec 2021

 MSEK
Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 372 –24 1 348 1 046 – 1 046

Omsättningstillgångar 2 547 –301 2 246 3 270 –36 3 235

Summa tillgångar 3 919 –325 3 594 4 317 –36 4 281

Eget kapital och skulder

Eget kapital 719 379 1 098 805 478 1 283

Obeskattade reserver 431 – 431 260 – 260

Långfristiga skulder 115 2 117 133 – 133

Kortfristiga skulder 2 654 –706 1 948 3 118 –513 2 605

Summa eget kapital och skulder 3 919 –325 3 594 4 317 –36 4 281
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NOT 1 |  FÖRETAGSINFORMATION OCH JÄMFÖRANDE 
REDOVISNINGS INFORMATION

Svevia AB (publ), organisationsnummer 556768-9848, med säte i Stockholm,  
Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 12188, 102 25 Stockholm.  
(besöksadress: Fleminggatan 20), telefonnummer +46 8 404 10 00. Svevia AB:s 
verksamhet är att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet  
inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet och även att äga och förvalta 
fast egendom. För ytterligare information om verksamheten 2021 hänvisas till 
 års redovisningen.

Svevia AB (publ) ägs till 100 procent av den svenska staten. I denna rapport 
benämns Svevia AB antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget och 
Sveviakoncernen benämns som Svevia eller koncernen.

Bolagets rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej annat anges. 
Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

NOT 2 | REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänt
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 samt Årsredovisningslagen. 
Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan 
plats i delårsrapporten. Svevia lämnar ingen segmentsinformation mot bakgrund 
av att statligt ägda bolag med onoterade värdepapper kan bortse från upplysnings-
kraven i IFRS 8 Rörelsesegment.

Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2022
Ingen av de nya eller ändrade IFRS standarder eller tolkningar från IFRS Interpre-
tations Committee som gäller från första januari 2022 har haft någon betydande 
inverkan på Svevias finansiella rapporter. 

Delårsrapporten följer även ESMA:s (Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten) riktlinjer för användning av Alternativa nyckeltal.

Redovisningsprinciper som är tillämpade vid delårsrapportens upprättande 
 överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet 
av årsredovisningen 2021.

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ej trätt i kraft
Bolagets bedömning är att de standarder och tolkningar som ska tillämpas från  
och med 1 januari 2022 inte kommer att få någon väsentlig effekt på koncernens 
finansiella rapporter.

Moderbolaget
Från och med den 1 januari 2022 har moderbolaget bytt redovisningsprincip där 
man tidigare redovisat entreprenadprojekt vid färdigställande och nu redovisar 
dessa successivt över tid. I övrigt tillämpar moderbolaget samma redovisnings-
principer som koncernen utom i de fall som anges i årsredovisningen 2021. 

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De avvikelser  
som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper 
 föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd 
av Årsredovisningslagen och Tryggandelagen..

Redovisningsprinciperna kan läsas i sin helhet i årsredovisningen 2021 som 
finns publicerad på Svevias webbplats, svevia.se 

NOTER

NOT 3 | INTÄKTER

Jan – mar 2022 
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 1 266 114 415 – 1 795

Varuförsäljning 6 154 0 3 163

Hyresintäkter – – – 27 27

Koncerninterna intäkter 8 20 15 –43 0

Summa 1 280 287 430 –13 1 985

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt – 169 – –13 157

Löpande över tid 1 280 118 430 – 1 828

Summa 1 280 287 430 –13 1 985

Jan – mar 2021
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 1 173 91 305 – 1 569

Varuförsäljning 7 105 0 3 115

Hyresintäkter – – – 23 23

Koncerninterna intäkter 4 14 6 –24 –

Summa 1 184 210 311 2 1 707

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt – 120 – 2 122

Löpande över tid 1 184 90 311 – 1 585

Summa 1 184 210 311 2 1 707
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NOT 4 | VERKLIGT VÄRDE FINANSIELLA INSTRUMENT

31 mar 2022 31 mar 2021

Koncernen 
MSEK Nivå 1 Nivå 2 Summa Nivå 1 Nivå 2 Summa

Derivat, långfristiga – 38 38 – 5 5

Andra långfristiga värdepappersinnehav 291 164 455 – 829 829

Derivat, kortfristiga – 7 7 – 1 1

Likvida medel 787 – 787 301 – 301

Summa tillgångar 1 078 209 1 287 301 835 1 136

Derivat, långfristiga – 20 20 – 23 23

Derivat, kortfristiga – 12 12 – 0 0

Summa skulder – 32 32 – 23 23

Värdepapper
Verkligt värde på finansiella tillgångar avser dels onoterade obligationer som värderas till marknads-
värde utifrån observerbar marknadsdata, dels räntefonder som erhåller marknadsvärde utifrån 
 kurser på en noterad aktiv marknad.

Derivatinstrument
Derivaten består av råvarusäkring, räntesäkring samt valutakurssäkring. Värdering till verkligt 
värde sker till aktuellt marknadsvärde genom att använda observerbara marknadspriser. 

Övriga fordringar och skulder
För övriga fordringar och skulder motsvarar det redovisade värdet det verkliga värdet. 
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NOT 5 | TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Koncernen 
MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021

Byggnader och mark 18 18

Maskiner & inventarier –

Summa tillgångar som innehas för försäljning 18 18

En fastighet är klassad som tillgångar som innehas för försäljning. Inga försäljningar 
är kontrakterade på balansdagen.

Rörelseresultat hänförligt till fastigheten uppgår till 0 MSEK (0). I enlighet med 
IFRS 5 klassificeras och värderas dessa tillgångar som tillgångar som innehas för 
försäljning och presenteras på egen rad i koncernens balansrapporter. 

NOT 6 | EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Eventualförpliktelser i koncernen uppgick den 31 mars 2022 till 134 MSEK  
(253 per 31 mars 2021) och avser borgensförbindelser. 

NOT 7 | DEFINITIONER

Nettoomsättning1): Periodens upparbetade intäkter enligt metoden för successiv 
vinstavräkning. 

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i procent av genomsnittligt 
eget kapital.

Soliditet: Utgående eget kapital i förhållande till utgående summa skulder och 
eget kapital. 

Rörelsekapital: Omsättningstillgångar med avdrag för kortfristiga skulder.

Räntebärande nettofordran/skuld: Räntebärande tillgångar inklusive derivat, 
 likvida medel med avdrag för räntebärande skulder inklusive derivat.

Operativt kassaflöde: Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förvärv 
och försäljning av materiella anläggningstillgångar, amortering av leasingskulder 
och leasingfordringar samt exkluderat från räntebetalningar och skatt.
1)  Nettoomsättning är ett definierat mått enligt IFRS och ingår inte i de alternativa 

 nyckeltalen enligt ESMA.

Stockholm den 27 april 2022

Anders Gustafsson
Vd och koncernchef

Kommande finansiella rapporter
Årsstämma 26 april 2022
Delårsrapport januari-juni 15 juli 2022
Delårsrapport juli-september 27 oktober 2022
Svevias finansiella rapporter publiceras på  
Svevias webbplats svevia.se.

Ytterligare information
Anders Gustafsson, vd och koncernchef 
Tfn +46 8 404 10 00
Tobias Bjurling, CFO 
Tfn +46 8 404 10 00
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Svevia finns på sammanlagt över 100 platser i Sverige och Norge.  
Vårt kärnuppdrag – att bygga och sköta om vägar – är detsamma överallt. 
Verksamheten är indelad i de tre divisionerna Drift, Industri och 
 Anläggning, samt specialverksamheten Arento. Tillsammans utgör 
de starka länkar i vår specialiserade värdekedja.

VÅR VISION 
Vi bygger och sköter om vägar. Där har vi vår passion.  
Där ska vi vara bäst.

Vår verksamhet
Division Drift är marknadsledande i Sverige inom sin nisch att utföra 
drift, underhåll och standardförbättringar av vägar. Divisionen har även 
verksamhet i Norge.

Division Industri erbjuder helhetslösningar inom segmentet hållbar 
vägbeläggning. Divisionen har egna täkter och förfogar över hela 
värdekedjan, från ballast till tillverkning och utläggning av asfalt samt 
vägmarkering.

Division Anläggning bygger såväl nya, som bygger om, befintliga 
vägar. Divisionen driver hela eller delar av infrastrukturprojekt från 
 projektering och planering till utförande och utvärdering.

Specialverksamhet Arento bedriver uthyrning av maskiner och fordon. 
Arento förser Svevia med strategiskt viktiga maskiner och fordon och 
tjänar även externa kunder. 

Synergier
Det finns stora synergier mellan Svevias verksamheter och en stor del 
av produktionen av stenmaterial och asfaltsmassa säljs internt till Svevias 
entreprenadverksamheter. Svevias strategi är att varje division ska vara 
specialiserad inom sitt område. Med intern samverkan stärks bolaget, 
vars samlade kompetens nyttjas för att hitta de bästa lösningarna för 
kunderna. 

Entreprenadverksamheten har starkt kassaflöde och en låg kapital-
bindning. Det gör att entreprenadverksamheten kan hålla en relativt 
god avkastning på eget kapital och därmed finansiera investeringar 
i övriga verksamheter som kräver en högre kapitalbindning.

SVEVIA I KORTHET

Finansiellt kapital

Rätt medarbetare

Effektivt  
strukturkapital

Hållbara  
arbetssätt

Tillverkning av stenmaterial och asfalt
Säkra och  

ändamålsenliga  
vägar

Avkastning  
till ägare

Attraktiv  
arbetsgivare

Anläggnings- 
verksamhet

Utläggnings- 
verksamhet

Drift- 
verksamhet

Intressenters 
förväntningar 

och behov

Uthyrning av maskiner och utrustning

Vår affär

svevia.se
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