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Detta är Svevia Ledande inom infrastruktur

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi 

är specialiserade på att bygga och sköta om 

vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medar-

betare finns på 129 fasta etableringar i hela 

 Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. 

Svevia är ett renodlat entreprenadföretag 
Svevias kärnverksamhet är att bygga och 

 underhålla vägar och infrastruktur. 

Svevia är den största aktören i Sverige på 

marknaden för drift och underhåll och sköter 

vägar i hela landet. Under 2011 gjorde bola-

get även en inbrytning på den norska mark-

naden för vägunderhåll. 

Svevia bygger allt från motorvägar till 

 enskilda vägar samt cykel- och gångvägar.

Trovärdighet och omtänksamhet 
Svevias ambition är att vara det trovärdiga 

och omtänksamma entreprenadföretaget som 

vågar vara nytänkande. 

Förenar styrka med lokal närvaro 
Svevia förenar det stora företagets styrka och 

kompetens med god kännedom om lokala 

förhållanden. Svevias styrkor är branschledan-

de kompetens och konkurrenskraftigt prissat-

ta produkter och tjänster.

Integrerar hållbarhet och affär
Svevia ska bedriva en ekonomiskt, miljö-

mässigt och socialt hållbar verksamhet. 

 Bolaget har en helhetssyn där lönsamhet går 

hand i hand med hänsyn till medarbetare, 

miljö, trafikanter och samhälle. 

Utmanande vardag 
Svevia erbjuder varierande och utmanande 

arbetsuppgifter. Bolaget ska vara en föregång-

are i rollen som arbetsgivare. Genom medar-

betarutveckling på alla nivåer strävar Svevia 

efter att öka medarbetarnas kompetens och 

bolagets konkurrenskraft. Jämställdhet och 

mångfald ökar förutsättningen för nytänkan-

de och dynamik.

Infrastruktur är vår kärnaffär. Vi bygger och 

underhåller vägar, broar, järnvägar, offentli-

ga platser, vatten-, avlopps- och fjärrvärmenät, 

 sanerar mark, leder om trafik med mera. Våra 

kunder är stat, kommun och privata uppdrags-

givare. Antalet pågående projekt uppgår till 

mer än 3 000. 

De flesta projekt är unika och lokala liksom 

de aktörer som engageras. Varje projekt ska 

vara lönsamt och utföras i enlighet med våra 

värderingar: Affärs mässighet, Omtänksamhet, 

Nytänkande och Trovärdighet. 

Utmaningar hör till vardagen. Vi erbjuder 

våra medarbetare möjlighet att bidra med nya 

lösningar på områden som är centrala för sam-

hällsutvecklingen.

Svevia i siffror

OMSÄTTNING     7 564 MSEK

ÅRETS RESULTAT   - 101 MSEK

ORDERINGÅNG         8 574 MSEK

MEDARBETARE  2 793 

Resultatet 2011 beror till stor del på svag lönsamhet i delar av Svevias anlägg-

ningsverksamhet. Drift- och underhållsverksamheten uppvisar ett bra resultat. 

Under 2012 vidtas flera åtgärder för att öka lönsamhetsfokus.  

Orderingången ökade med 14 procent jämfört med 2010. 

Soliditetsmål 
Soliditeten var 33,7 procent 

vid utgången av 2011.  

Svevias mål är en soliditet på 

30 procent. 

Avkastningsmål 
Avkastningen på eget kapi-

tal var negativ 2011. Svevias 

långsiktiga avkastningsmål är 

13 procent.

Utdelningspolicy
Styrelsen föreslår att ingen 

utdelning lämnas för räken-

skapsåret 2011. 

2009 2010
0

5

10

15

20 %

Mål 13 %

12,3 %
9,4 %

2009 2010 2011
0

10

20

30

40 %
Mål 
30 %

38,1

33,732,5

0

20

40

60

80 %

0

20

40

60

80

2009 2010

Mål 50–75 %

64 %

50 %



	 S V E V I A 	 Å R S R E D O V I S N I N G 	 2 011   1

Svevia	i	siffror

OMSÄTTNING     7 564 MSEK

ÅRETS RESULTAT   - 101 MSEK

ORDERINGÅNG         8 574 MSEK

MEDARBETARE  2 793 

Resultatet	2011	beror	till	stor	del	på	svag	lönsamhet	i	delar	av	Svevias	anlägg-

ningsverksamhet.	Drift-	och	underhållsverksamheten	uppvisar	ett	bra	resultat.	

Under	2012	vidtas	flera	åtgärder	för	att	öka	lönsamhetsfokus.		

Orderingången	ökade	med	14	procent	jämfört	med	2010.	

Soliditetsmål 
Soliditeten	var	33,7	procent	

vid	utgången	av	2011.		

Svevias	mål	är	en	soliditet	på	

30	procent.	

Avkastningsmål 
Avkastningen	på	eget	kapi-

tal	var	negativ	2011.	Svevias	

långsiktiga	avkastningsmål	är	

13	procent.

Utdelningspolicy
Styrelsen	föreslår	att	ingen	

utdelning	lämnas	för	räken-

skapsåret	2011.	
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V D  H A R  O R D E T

Lönsamhet	högsta	prioritet
Resultatet	2011	för	Svevia	blev	djupt	otillfredsställande.	Nu	vidtar	vi	
kraftfulla	åtgärder	för	att	förbättra	lönsamheten.	

Lägre omkostnader  
Det	finns	utrymme	för	att	ytterligare	sän-

ka	våra	kostnader.	Hög	effektivitet,	tydlighet	

i	ledarskapet,	flexibilitet	och	snabbare	be-

slutfattande,	bra	inköpsavtal,	bra	planering	i	

uppdrag	och	projekt,	sparsamhet	i	all	resurs-

förbrukning	samt	högre	grad	av	specialise-

ring	leder	till	lägre	kostnader.	

För	att	vara	effektiv	behöver	varje	arbets-

plats	vara	bemannad	med	medarbetare	som	

har	nödvändig	kunskap	och	erfarenhet,	så	

att	arbetsplatsen,	i	allt	väsentligt,	klarar	pro-

duktionen	med	sin	bemanning.	Under	2012	

kommer	resuser	från	regionala	och	lokala	

staber	att	tillföras	linjeorganisationen.	Som	

följd	av	vår	prioritering	av	lönsamhet	före	

volym	uppstår	ofrånkomligen	en	viss	över-

talighet.	Vi	har	bra	rutiner	vid	omställningar	

och	vi	anstränger	oss	för	att	detta	ska	ske	så	

smärtfritt	som	möjligt.	

Styrmodellen
I	syfte	att	förbättra	den	interna	finansiella	rap-

porteringen	och	kontroller	inför	vi	nya	ruti-

ner,	en	ny	resultatrapport	och	ett	nytt	kal-

kylslutblad.	Avsikten	är	bland	annat	att	öka	

tillförlitligheten	i	kalkylering	av	risk	och	att	

underlätta	för	arbets-	och	platschefer	att	be-

vaka	resultatutvecklingen	i	sina	projekt.		Täta	

uppföljningar	i	form	av	genomgångar	enligt	

farfarsprincipen	sker	numera	kvartalsvis.	

Decentraliserad organisation 
Svevia	är	en	decentraliserad	organisation	vars	

verksamhet	drivs	uteslutande	i	form	av	tids-

Svevias	resultat	2011	är	helt	otillfredsställande	

och	under	2012	kommer	vi	att	ägna	hela	vår	

kraft	åt	att	vända	tillbaka	till	lönsamhet.	Som	

ny	i	Svevia	sedan	ett	halvår	(men	med	ett	

förflutet	i	branschen)	gläder	jag	mig	åt	den	

positiva	anda	som	präglar	bolaget	och	de	

många	skickliga	medarbetarna,	däribland	

åtskilliga	duktiga	specialister.	Svevia	

bedriver	spännande	verksamheter	

som	är	viktiga	för	samhället.		

Resultatet	för	2011	blev	alltså	

djupt	otillfredsställande.	En	av	de	

viktigare	orsakerna	är	att	risker	i	

flera	av	våra	anläggningsprojekt	

felbedömts.	Detta	har	lett	till	för	

höga	resultatprognoser	som	nu	

fått	justeras	ned.	Dessutom	har	

Svevias	specialverksamhet	Trafik-

system	gjort	stora	förluster	bero-

ende	på	några	olönsamma	pro-

jekt.	Till	detta	ska	läggas	att	våra	

omkostnader	stigit	till	en	för	hög	

nivå	de	senaste	åren.

Åtgärder
Vi	ska	nu	fokusera	och	koncen-

trera	oss	på	lönsamhet.	Vi	vidtar	

därför	en	rad	åtgärder	som	bland	

annat	syftar	till	att	välja	affärer	

som	bättre	passar	bolagets	kom-

petens	och	riskprofil.	Vi	ska	också	

öka	vår	effektivitet	och	flexibilitet	samt	

bli	snabbare	i	vårt	beslutsfattande.	



	 S V E V I A 	 Å R S R E D O V I S N I N G 	 2 011   3

begränsade	projekt.	Inget	anläggningsprojekt	

är	det	andra	likt	något	som	även	gäller	inom	

drift	och	underhåll.	Men	även	om	förhållan-

den	skiftar	från	uppdrag	till	uppdrag	finns	

det	ett	betydande	utrymme	för	att	standardi-

sera	processer	och	se	till	att	de	uppfyller	”best	

practice”.	

Utbildningen	”Vårt	arbetssätt”	som	nu	går	

in	på	sitt	andra	år	är	ett	av	fler	verktyg	vi	har	

för	att	ge	medarbetare	i	Svevia	samma	ef-

fektiva	verktyg	och	samma	synsätt.	Vi	kom-

mer	fortsätta	skapa	en	ändamålsenlig	orga-

nisation	med	ett	utvecklat	strukturkapital	och	

en	lönsamhetskultur	där	affärsmässighet	står	

i	centrum.

Rekrytering 
Efterfrågan	på	erfarna	chefer	är	stor	i	hela	

branschen.	Under	2012	och	framöver	läg-

ger	vi	extra	resurser	på	rekrytering,	liksom	

på	den	interna	chefsförsörjningen.		Vi	har	ett	

stort	behov	av	ung	och	kvalificerad	arbets-

kraft.	En	nyckelfråga	för	Svevia	är	att	behålla,	

utveckla	och	rekrytera	medarbetare,	med	be-

toning	på	civilingenjörer	och	ingenjörer.		Un-

der	2012	kommer	Svevia	därför	att	vända	sig	

speciellt	till	denna	grupp	på	arbetsmarkna-

den	genom	ett	unikt	Traineeprogram	som	är	

helt	och	hållet	fokuserat	på	byggnation	och	

skötsel	av	vägar	och	infrastruktur.	

Hållbar verksamhet
Svevias	hållbarhetsarbete	är	inriktat	på	miljö,	

sociala	relationer	och	ekonomi.	Ifråga	om	mil-

jö	står	förbrukning	av	el,	bränsle	och	andra	

insatsvaror	(sten,	betong,	asfalt	m	m)	i	cen-

trum.		Lägre	förbrukning	leder	till	såväl	bättre	

miljö	som	ekonomi.		Beträffande	de	sociala	

relationerna	är	det	arbetsmiljön	i	vid	mening	

som	har	hög	prioritet.	Våra	arbetsplatser	ska	

vara	fysiskt	säkra	och	kännetecknas	av	om-

tanke	och	respekt	för	medarbetare,	trafikan-

ter	och	kunder.	När	vi	talar	ekonomisk	håll-

barhet	är	strävan	efter	lönsamhet	prioriterad	

på	såväl	kort	som	lång	sikt.

Våra	relationer	med	kunder,	leverantörer	

och	övriga	intressenter	ska	kännetecknas	av	

god	etik.

Utsikter
Stat	och	kommun	satsar	de	närmaste	åren	på	

att	utveckla	och	underhålla	infrastrukturen.	

Vår	goda	position	inom	drift	och	underhåll	

ger	oss	därför	bra	möjligheter	på	marknaden.	

Inom	anläggningsmarknaden	ska	vi	utföra	

projekt	som	passar	oss.	Jag	ser	inga	skäl	till	

varför	vi	inte	skulle	lyckas	med	våra	åtgärder	

varför	det	finns	god	anledning	att	se	på	fram-

tiden	med	tillförsikt.	

Tack 
Slutligen	vill	jag	tacka	för	de	insatser	som	

gjorts	av	skickliga	medarbetare	under	det	

gångna	året	och	samtidigt	uppmana	till	fort-

satta	ansträngningar	att	göra	Svevia	till	det	

lönsammaste	företaget	i	branschen!

Torbjörn	Torell	

Vd	och	koncernchef	

I	november	började	trafiken	rulla	på	nya	E6	mellan	Trelleborg	och	Vellinge,	
där	Svevia	svarat	för	ombyggnad	mellan	Maglarp	och	Vellinge.
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Förbättrad	styrning	
Bakom	resultatet	2011	ligger	framförallt	otillfredsställande	lönsamhet	inom		
anläggningsverksamheten.	Svevias	verksamhet	inom	drift	och	underhåll		
gjorde	en	stark	prestation.	

Under	2011	försämrades	Svevias	rörelsere-

sultat	med	398	MSEK	till	-170	MSEK.	Lön-

samhetsnivån	i	delar	av	Svevias	anläggnings-

verksamhet	är	inte	acceptabel.	Drift-	och	

underhållsverksamheten	uppvisar	däremot	

ett	bra	resultat.	Övriga	verksamheter	redovi-

sar	i	stort	sett	oförändrade	resultat.	Åtgärder	

är	vidtagna	för	att	vända	utvecklingen.

Orsaker till nedskrivningar 
Under	året	har	resultat	och	kassaflöde	avvikit	

från	varandra	i	delar	av	Svevias	anläggnings-

verksamhet.	Detta	kan	förekomma	under	pe-

rioder	men	kan	också	indikera	problem	med	

lönsamheten.	Vid	en	granskning	av	de	ak-

tuella	projekten	framkom	att	det	försämrade	

kassaflödet	berodde	på	underliggande	lön-

samhetsproblem.	Tidigare	felbedömningar	av	

risker	har	lett	till	för	optimistiska	resultatprog-

noser.	De	berörda	projekten	är	förhållandevis	

jämnt	spridda	över	våra	regioner	och	avser	

alla	typer	av	anläggningsprojekt.	

Vidare	har	nya	bedömningar	av	tvister	i	

några	större	projekt	medfört	ökade	kostnader	

i	form	av	avsättningar.

Förluster i Trafiksystem 
Vår	specialverksamhet	Trafiksystem	uppvi-

sade	en	betydande	förlust	under	2011.	Den	

är	så	gott	som	helt	hänförlig	till	två	kontrakt.	

Åtgärder	är	vidtagna	och	verksamheten	har	

anpassats	till	nya	förutsättningar.	

Resultatförbättring i drift
verksamheten

Driftverksamheten	fortsätter	att	utvecklas	po-

sitivt	inom	samtliga	regioner	både	avseen-

de	omsättning	och	lönsamhet.	Den	visserli-

gen	utsatta	marknadspositionen	med	en	stor	

marknadsandel	hos	Trafikverket	kompenseras	

av	den	kommunala	marknaden	samt	vår	ut-

veckling	i	Norge.

Åtgärder för ökad lönsamhet 
Svevia	vidtar	nu	en	rad	åtgärder	i	verksamhe-

ten	och	styrningen.	Vi	höjer	resultatkraven	på	

regionerna	och	anpassar	kapaciteten	till	en	

lägre	volym.	En	starkare	prioritering	av	lön-

samhet	och	behov	av	att	sänka	kostnadsni-

vån	kommer	att	leda	till	ett	lägre	personalbe-

hov.	Under	2011	vidtogs	åtgärder	framförallt	

på	lokal	nivå.	Resultatet	2011	har	belastats	

med	kostnader	för	neddragningar.

Under	2012	kommer	en	ytterligare	över-

syn	att	genomföras.	I	vilken	framförallt	kon-

cerngemensamma	och	regionala	staber	kom-

mer	att	beröras.	Kostnader	för	dessa	åtgärder	

kommer	att	belasta	2012	års	resultat.		

Förbättrad styrning och uppföljning
Den	finansiella	rapporteringen	och	riskhan-

teringen	ska	förbättras.	Vår	nya	resultatrap-

port	kommer	att	underlätta	för	arbets-	och	

platschefer	att	följa	resultat-	och	kassaflödes-

utvecklingen	parallellt	i	sina	projekt	för	att	

tidigare	identifiera,	analysera	och	korrigera	

avvikelser.	

Ännu	större	vikt	läggs	vid	att	göra	riskhan-

Kassaflöde före investeringar
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RESULTATPOSTER,	MSEK 2011 2010 20091

Nettoomsättning 7	564 8	093 7	941

Kostnader	för	produktion -7	322 -7	446 -7	291

Bruttoresultat 242 647 650

Försäljnings-	och	administrationskostnader2 -412 -419 -502

Rörelseresultat -170 228 148

Finansnetto 33 21 18

Resultat efter finansiella poster -137 249 166

Skatt 36 -56 -48

Årets resultat -101 193 118

BALANSPOSTER,	MSEK

Anläggningstillgångar 1	518 1	500 1	447

Omsättningstillgångar 2	147 2	265 2	606

Summa tillgångar 3 665 3 765 4 053

Eget	kapital 1	236 1	449 1	316

Långfristiga	skulder 309 299 264

Kortfristiga	skulder 2	120 2	017 2	473

Summa eget kapital och skulder 3 665 3 765 4 053

KASSAFLÖDE,	MSEK

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 275 -30 219

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -58 239 -1	536

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten -108 -370 1	507

Årets kassaflöde 109 -161 190

NYCKELTAL

Orderstock,	MSEK 6	963 5	953 6	502

Orderingång,	MSEK 8	574 7	544 7	428

Rörelsemarginal,	% neg 2,8 2,6

Avkastning	på	eget	kapital,	% neg 13,8 9,4

Soliditet,	% 33,7 38,5 32,5

Under	året	utbetald	utdelning,	MSEK 108 60 -

Rörelsekapital,	MSEK 27 248 133

Nettofordran/skuld,	MSEK 594 582 765

Resultat	per	aktie,	SEK -0,25 0,48 0,30

Eget	kapital	per	aktie,	SEK 3,10 3,63 3,30

Medelantal	medarbetare 2	793 2	818 2	811

1	2009	är	ej	omräknat	enligt	IFRS
2			I	försäljnings-	och	administrationskostnader	ingår	resultat	från	försäljning	av	anläggningstillgångar.	För	2009	ingår	även	

bolagiseringskostnader	om	58	MSEK.

teringen	enhetlig	och	systematisk	i	hela	orga-

nisationen.	De	nya	rutinerna	kommer	att	leda	

till	bättre	riskhantering	i	såväl	anbudsfas	som	

i	senare	faser	av	projekten.	

Orderstock 
Svevias	orderingång	ökade	med	14	procent	

under	2011	och	uppgick	till	8	574	miljoner	

kronor.	Orderstocken	ökade	under	2011	med	

17	procent	till	6	963	miljoner	kronor,	vilket	

motsvarar		cirka	11	månaders	produktion.

Starkt kassaflöde och balansräkning 
Ett	förstärkt	fokus	på	projektens	kassaflöden	

har	under	2011	lett	till	en	lägre	kapitalbind-

ning	och	en	positiv	utveckling	av	rörelsekapi-

talet.	Vid	årsskiftet	uppgick	rörelsekapitalet	till	

27	miljoner	kronor	(248).

Investeringarna	har	ökat	men	detta	är	del-

vis	en	periodiseringsfråga.	Sett	över	en	tre-

årsperiod	ligger	de	i	linje	med	våra	avskriv-

ningar.	De	ökade	investeringarna	förstärker	

framförallt	driftverksamheten	men	också	

satsningsområden	som	trafikanordningar	och	

marksanering.

Svevias	finansiella	ställning	är	stark.	Vår	so-

liditet	uppgår	till	33,7	procent	vilket	är	över	

vårt	långsiktiga	mål	om	30	procent.	Vår	net-

tofordran	har	ökat	och	uppgår	till	594	miljo-

ner	kronor.	De	finansiella	förutsättningarna	

skapar	en	stabil	bas	för	återhämtningen.	

Catarina	Bredbo	

Ekonomi-	och	finanschef	
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Affärsidé 
Svevia	är	entreprenadföretaget	som	genom	

bra	service	och	aktivt	samarbete	med	sina	

kunder	och	leverantörer	levererar	rätt	kvalitet	

vid	byggande	och	skötsel	av	vägar	och	övrig	

infrastruktur.

Vision 
Svevia	ska	bli	nummer	ett	i	Norden	när	det	

gäller	att	bygga	och		sköta	om	vägar	och	öv-

rig	infrastruktur.	Resan	mot	målet	ska	känne-

tecknas	av	omsorg	om	människa	och	miljö.	

Fyra  värderingar styr 
Fyra	värderingar	ligger	till	grund	för	varumär-

ket	och	styr	Svevias	agerande:	Trovärdighet,	

Omtänksamhet,	Nytänkande	och	Affärsmäs-

sighet.	

Nummer	ett	i	Norden

Övergripande mål 
Det	övergripande	målet	är	att	skapa	värde	på	

lång	sikt.	Målet	ska	nås	med	hjälp	av	lång-

siktighet,	effektivitet,	lönsamhet	och	utveck-

lingsförmåga	samt	ett	miljömässigt	och	socialt	

ansvarstagande.	

Finansiella mål
Värdeutvecklingen	bevakas	genom	att	fast-

ställa,	följa	upp	och	utvärdera	långsiktiga	fi-

nansiella	mål	som	sträcker	sig	över	en	kon-

junkturcykel.	

Avkastning på eget kapital 

Avkastningen	på	eget	kapital	ska	vara	13	

procent	långsiktigt.

Soliditet

Det	långsiktiga	soliditetsmålet	är	30	procent.	

Svevias	soliditetsmål	har	valts	med	hänsyn	till	

verksamhetens	art,	omfattning	och	risker.

Utdelning 

Enligt	Svevias	utdelningspolicy	ska	utdelning-

en	uppgå	till	50–75	procent	av	bolagets	vinst	

efter	skatt,	dock	med	hänsyn	tagen	till	bola-

gets	framtida	kapitalbehov	och	förekomman-

de	investerings-	och	förvärvsplaner.	

Interna finansiella mål 
Svevia	har	brutit	ner	de	finansiella	målen	till	

årsvisa	interna	mål	som	är	anpassade	efter	

styrmodell	och	verksamhetens	förutsättning-

ar.	Målen	avser	rörelsemarginal	och	kassa-

flöde.	Varje	region	erhåller	individuella	mål	i	

samband	med	budgetarbetet.		

V I S I O N ,  M Å L  O c H  S T R A T E G I E R
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Strategier för värdetillväxt
För	att	nå	målet	om	värdetillväxt	har	Svevia	

fyra	huvudstrategier.	

●			Slå	vakt	om	den	ledande	positionen	på	

marknaden	för	drift	och	underhåll.	

● 		Förbättra	lönsamheten	i	anläggningsverk-

samheten.	

● 		Utveckla	de	strategiska	specialenheterna.	

● 		Minska	enkundsberoendet.	

Lönsamhet	är	fundamentet	i	Svevias	strate-

giska	arbete.	

Svevia	strävar	efter	att	öka	andelen	upp-

drag	som	kombinerar	bolagets	samtliga	kom-

petenser.

Arbetet	med	hållbara	och	sunda	affärsprin-

ciper,	såväl	internt	som	externt,	drivs	av	alla	

–	från	styrelse	och	affärsledning	till	affärsan-

svariga	i	linjen.	

Affärsmodell 
Svevias	kunder	finns	till	största	delen	inom	

den	offentliga	sektorn.	Det	innebär	att	Svevi-

as	uppdrag	som	regel	erhålls	inom	ramen	för	

offentliga	upphandlingar.

General- eller totalentreprenader 

Merparten	av	Svevias	projekt	utförs	inom	

ramen	för	så	kallade	entreprenadavtal	vilket	

innebär	att	Svevia	åtar	sig	att	utföra	projektet	

enligt	beställarens	givna	specifikationer	i	form	

av	ritningar	och	instruktioner.	

Vid	en	totalentreprenad	har	entreprenö-

ren	möjlighet	att	påverka	utformningen	av	

projektet.	Ansvaret	för	projektering,	som	till	

exempel	bedömningar	av	geologi	och	beho-

vet	av	sprängningar,	lämnas	till	utföraren	och	

dennes	underleverantörer.	Förekomsten	av	

totalentreprenader	ökar	i	hela	branschen.

Partnering och samarbetsavtal 

Partnering	innebär	en	affärsmässig	och	struk-

turerad	samverkan	mellan	beställare,	entre-

prenör,	projektör	och	andra	viktiga	parter	och	

leverantörer	i	ett	projekt	eller	en	entreprenad.	

Parterna	samverkar	kring	viktiga	projektfrå-

gor	såsom	teknik,	produktionsmetoder,	tid,	

kvalitet,	miljö	och	relationer.	

Partneringprojekt	inleds	med	att	parterna	

formulerar	gemensamma	mål	och	delmål.	En	

gemensam	organisation	skapas	som	genom-

för	analys	av	risker	och	möjligheter.	Syftet	är	

att	skapa	en	samsyn	på	centrala	aspekter	av	

projektet	så	tidigt	som	möjligt.

Partnering	ökar	utrymmet	för	det	krea-

tiva	tänkandet	och	stimulerar	nyskapande	

och	effektivitet.	Det	riktar	uppmärksamheten	

på	den	gemensamma	projektekonomin	och	

ökar	förutsättningar	för	god	lönsamhet	för	

samtliga	parter	i	projektet.		

Entreprenadavtal med funktionskrav 

Svevia	ingår	i	stigande	utsträckning	avtal	om	

funktionsentreprenad	med	helhetsåtagande.	

Det	innebär	att	det	ingår	i	entreprenörens	

ansvarsuppgifter	att	ansvara	för	allt	från	byg-

gande	till	drift.	I	denna	typ	av	entreprenad	

svarar	alltså	entreprenören	för	byggets	funk-

tion	även	i	drift	och	på	så	sätt	blir	entreprenö-

ren	driftsansvarig	under	kontraktstiden.
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Uppdämt	behov	av	vägar	
skapar	marknad	för	Svevia	

Svevia gynnas av utbyggnaden 
Sverige	är	glest	befolkat	och	starkt	beroen-

de	av	sina	import-	och	exportmarknader	i	

Europa	och	övriga	världen.	Det	är	viktigt	att	

varutransporter	kan	ske	snabbt,	effektivt	och	

säkert.

För	arbets-	och	bostadsmarknaden	är	väl	

fungerande	kommunikationer	av	stor	bety-

delse.	De	ger	människor	ökad	valfrihet	ifråga	

om	bostadsort	och	arbetsplats	och	minskar	

pressen	på	storstäder.	

Infrastruktur	i	form	av	bra	och	säkra	vägar	

och	järnvägar	leder	kort	sagt	till	förbättrad	

produktivitet,	lägre	kostnader,	bättre	fung-

erande	arbetsmarknader,	högre	konkurrens-

kraft	och	snabbare	tillväxt.	

Svevia	ser	goda	möjligheter	att	ta	del	av	

framtida	satsningar	på	anläggning	och	un-

derhåll	av	vägar	och	trafiksäkerhet.		Vägar	är	

av	avgörande	betydelse	för	persontrafik	och	

godstransporter	i	Sverige	och	kommer	att	

vara	det	under	överskådlig	tid.	

Vägar är centrala för godstransporter 
Sedan	1960	har	vägarnas	andel	av	godstran-

sporter,	mätt	i	tonkilometer,	vuxit	från		

16	procent	till	40	procent.	Sett	till	värde	är	vä-

garnas	dominans	ännu	större	eftersom	hög-

förädlade	varor	i	större	utsträckning	transpor-

teras	med	lastbil	än	på	järnväg	och	fartyg.	

Järnvägen växer inom persontrafiken
Också	inom	persontrafiken	dominerar	vägar	

med	en	andel	om	90	procent	av	transportar-

betet	mätt	i	passagerarkilometer.	Sedan	mit-

ten	av	1990-talet	har	järnvägen	vuxit	med	

mer	än	60	procent.	Järnvägens	andel	är	dock	

fortfarande	låg.	

Vägar är stommen i ett strategiskt nät 
Regionala,	nationella	och	internationella	trans-

porter	är	sammanbundna	i	kedjor	som	är	

länkade	till	varandra.	Den	nationella	planen	

syftar	bland	annat	till	en	utbyggnad	av	ett	

strategiskt	nät	av	vägar,	järnvägar	och	farle-

der	för	långväga	godstransporter.	Nätet	knyts	

ihop	i	centrala	noder	bestående	av	hamnar	

och	kombiterminaler.	

Sveriges	välstånd	är	beroende	av	ett	väl	utbyggt	transportsystem	som	kombinerar	
väg,	järnväg	och	sjöfart.	Svevia	gynnas	av	satsningar	på	vägar	i	regeringens	natio-
nella	plan.	Även	efter	den	aviserade	utbyggnaden	ter	sig	kapaciteten	för	liten	för	
framtidens	behov.	

Regeringens långtidsplan
Stat	och	kommuner	ansvarar	för	samhällets	

infrastruktur	och	svarar	för	offentliga	anlägg-

ningsinvesteringar.

I den nationella planen för 2010–2021  
planeras satsningar för 416 miljarder kronor 
i 2009 års priser. 

Drift	och	underhåll	av	statliga	vägar	 136*

Drift	och	underhåll	av	statliga	järnvägar 64

Utveckling	av	transportsystemet	 216

–	varav	investeringar 153	

–	trimning,	effektivisering	och	miljö 33

–	räntor	och	amorteringar 29	

–	drift	av	flygplatser 1

Summa 416

*Varav	ca	25	miljarder	avser	åtgärder	för	bärig-
het,	tjälsäkring,	rekonstruktion	av	vägar	och	
statlig	medfinansiering	av	enskilda	vägar.	

Till	den	statliga	finansieringen	om	416	miljarder	
kronor	kommer	även	finansiering	från	trängsel-
skatter	och	vägavgifter	om	65	miljarder	kronor	
samt	banavgifter	om	15	miljarder	kronor.	

Kapacitetsbrister leder till kostnader 
Frågan	är	om	investeringar	i	denna	storleks-

ordning	räcker	för	att	tillgodose	de	ökade	

behoven	av	person-	och	godstransporter	i	

Sverige.	Järnvägen	brottas	med	kapacitets-

problem	och	i	de	snabbt	växande	storstads-

regionerna	Stockholm,	Göteborg	och	Malmö	

uppstår	framförallt	vintertid	stora	störningar	i	

såväl	kollektivtrafik	som	det	enskilda	resandet	

O M V Ä R L D  O c H  M A R K N A D

Godstransporter på väg har vuxit snabbast
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till	följd	av	bristande	kapacitet	och	underhåll	

av	infrastrukturen.	

Åtskilliga	utredningar	visar	på	storleken	av	

de	indirekta	kostnader	som	är	följden	av	bris-

ter	i	infrastrukturen.	

Ökat behov av infrastruktur 
Från	att	ha	uppgått	till	drygt	en	procent	un-

der	1960-	och	70-talen	har	väginvestering-

arnas	andel	av	BNP	mer	än	halverats	till	

dagens	0,5	procent.	Som	jämförelse	kan	

nämnas	att	den	offentliga	konsumtionens	an-

del	av	BNP	(till	exempel	sjukvård,	skola	och	

omsorg)	vuxit	från	drygt	tio	procent	till	drygt	

25	procent	under	samma	period.

Godstransportarbetet	väntas	de	närmaste	

åren	växa	i	ungefär	samma	takt	som	de	se-

naste	åren,	men	långsammare	än	i	början	av	

2000-talet.	Transportarbetet	med	lastbil	vän-

tas	öka	med	20	procent	2006–2020,	järnväg	

med	sju	procent	och	sjöfart	med	14	procent	

enligt	regeringens	nationella	plan.

Energiinvesteringar dominerar 
Offentliga	investeringar	i	vägar,	gator	och	

järnväg	utgjorde	ungefär	hälften	av	de	totala	

anläggningsinvesteringarna	i	Sverige	2010	

som	uppgick	till	cirka	75	miljarder	kronor.

Den	andra	hälften	hänförs	till	den	privata	

sektorn	där		transportrelaterade	investeringar	

ökat	snabbast.	Det	är	dock	fortfarande	en-

ergirelaterade	investeringar	som	utgör	den	

största	delsektorn.	Dessa	investeringar	(el,	gas	

&	värme)	svarade	för	23	procent	av	de	totala	

anläggningsinvesteringarna	2010.	Här	ingår	

till	exempel	energibolagens	satsningar	på	nya	

kraftvärmeverk	och	utbyggnad	av	fjärrvär-

menäten.	Även	den	snabba	utbyggnaden	av	

vindkraft	medför	ökade	privata	anläggnings-

investeringar.
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Drift och underhåll nödvändiga 
Vägar,	järnvägar	och	annan	infrastruktur	

måste	underhållas	för	att	bevara	funktionalitet	

och	maximera	ekonomisk	livslängd.		Ett	väl	

underhållet	vägnät	bidrar	dessutom	till	mins-

kad	miljöpåverkan	genom	att	reducera	fordo-

nens	bränsleförbrukning	och	utsläppsvolym.		

Regelbundet	underhåll	av		VA-	och	fjärrvär-

menät	leder	till	färre	skador	och	reparationer	

samt	mindre	läckage.	Underhåll	är	även	vik-

tigt	för	trivsel	och	trygghet	i	offentliga	utom-

husmiljöer.		

Det svenska vägnätet 
Det	svenska	vägnätet	består	av	98	400	kilo-

meter	statliga	vägar,	omkring	46	500	kilo-

meter	kommunala	gator	och	allmänna	vägar	

samt	75	900	kilometer	enskilda	vägar	med	

statlig	medfinansiering.	Stat,	kommuner	och	

enskilda	föreningar	eller	personer	svarar	för	

att	underhålla	vägarna.	

Riksdagen	har	fattat	beslut	om	en	statlig	

utgiftsram	avseende	drift	och	underhåll	av	

vägar	och	järnvägar	på	200	miljarder	kronor	

under	perioden	2010–2021.	

Stat och kommun är stora kunder
Trafikverket	är	huvudman	för	de	statliga	vä-

garna	och	en	stor	beställare	av	underhåll	

med	en	årlig	budget	på	knappt	sju	miljarder	

kronor.		Kommunernas	sammanlagda	bud-

get	är	jämförbar	med	Trafikverkets.	Deras	

totala	kostnader	för	drift	och	underhåll	av	vä-

gar	uppgår	enligt	Sveriges	Kommuner	och	

Landsting	till	cirka	sex	miljarder	kronor.		

Utöver	vägar	och	offentliga	platser	utgör	

kommunernas	underhåll	och	drift	av	VA-	och	

fjärrvärmenät	en	stor	marknad.				

Den	privata	marknaden	för	drift	och	un-

derhåll	är	sannolikt	stor	men	svår	att	uppskat-

ta.	Rikstäckande	varuhus-	och	bensinstations-

kedjor	samt	logistikcentra	är	en	betydelsefull	

och	växande	marknad	för	Svevias	drift-	och	

underhållstjänster.

Framkomlighet
Trafikverket	delar	in	Sverige	i	124		geogra-

fiska	områden	som	kallas	driftområden.	Ett	

driftområde	består	av	70	till	100	mil	väg.	

Entreprenörens	kontrakt	varar	tre	till	sex	

år.	Driftkontrakten	(”grundpaket”)	omfattar	

främst	daglig	skötsel	som	huvudsakligen	syf-

tar	till	att	hålla	vägen	framkomlig.	Kontrakten	

omfattar	
● 		vinterväghållning,	det	vill	säga	snöplogning	

och	halkbekämpning	

● 		skötsel	av	grusvägar	och	belagda	vägar	

● 		skötsel	av	rastplatser	

● 		lagning	av	mindre	beläggningsskador	och	

potthål	

● 		röjning	och	slåtter	av	vägslänter.

Kontrakten	kan	också	innehålla	en	del	min-

dre	underhållsåtgärder	som	byte	av	skadade	

vägmärken	och	vissa	beläggningsarbeten.

Trafiksäkerhet 
God	väghållning	krävs	inte	bara	för	fordon-

ens	framkomlighet	utan	också	för	hög	

trafik	säkerhet	och	god	tillgänglighet.	För	

oskyddade	trafikanter	i	synnerhet	är	bra	be-

läggningsunderhåll	och	omsorgsfull	vinter-

väghållning	avgörande	eftersom	många	fallo-

lyckor	och	omkullkörningar	orsakas	av	brister	

i	just	dessa	delar	av	vägars	skötsel.

Underhåll
Underhåll	är	mer	långsiktiga	åtgärder	som	

syftar	till	att	vägkonstruktionen	bevarar	sin	

funktion.	Dominerande	åtgärder	är	underhåll	

av	vägbeläggning,	broar	och	tunnlar.	

Den nordiska marknaden 
För	Svevias	del	utgörs	marknaden	för	drift	

och	underhåll	också	av	de	övriga	nordiska	

länderna.	Under	2011	erhöll	Svevia	sitt	första	

uppdrag	i	Norge	och	under	januari	2012	er-

höll	Svevia	ytterligare	ett	uppdrag	av	norska	

Vegvesendet.	

Trafikverkets utgifter för anläggning och underhåll av väg samt Svevias andel 

Verksamhetsområde	Väg	 MSEK Svevias	andel	%

Byggande	av	nya	vägar 8	625 17	

Underhåll	av	vägar,	bl.a.	nya	beläggningar 3	715 30

Drift	av	vägar	inkl.	vinterväghållning 2	990 	55

Totalt 15 330  28

Trafikverkets största leverantörer 	MSEK Andel	%

Svevia	 4	255 28

Peab 2	610 17

Skanska 2	540 17

NCC 2	265 15

Veidekke 595 4

CJV	NL	Bilfinger	Berger	Peab	HB 430 3

Strabag 320 2

Joint	Venture	Hot 310 2

Bilfinger	Berger	Ingenieurbau	GmbH 130 1

Norra	Länken	NL31	HB 120 1

Övriga 1	755 11

Totalt 15 330 100

Källa:	Trafikverket.	Uppgifterna	i	tabellerna	ovan	avser	perioden	april	2010–mars	2011
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Gummiasfaltprojektet	fortsatte	under	2011	över	hela	landet.	
Under	året	lades	nya	ytor	i	bland	annat	Storuman.



Drift och underhåll inom Svevia   

S V E V I A S  V E r k S A m h E t

Svevia är den ledande marknadsaktören i 

Sverige och svarar för drygt 40 procent av 

driften och underhållet av de statliga vägarna. 

Svevia växer på marknaden för kommunalt 

underhåll av gator, torg, parker och fastighe-

ter. Offentliga anläggningar som vatten och 

avloppsnät är ytterligare exempel på infra-

struktur som Svevia driftar och underhåller.

Svevia slöt under 2011 ett riksomfattande 

avtal med Statoil om underhåll av inledningsvis 

69 stationer som visar på potentialen av den 

privata marknaden för drift och underhåll. 

Strategi 
Svevias strategi för drift- och underhållsverk-

samheten är att förbättra produktiviteten, 

växa utifrån de lokala marknaderna genom 

att vinna tilläggsaffärer i befintliga uppdrag 

samt att söka nya kunder på kommunmark-

naden och i den privata sektorn. 

Svevia ska utifrån sin starka position på det 

statliga vägnätet erbjuda närliggande tjänster 

som till exempel drift och underhåll av kom-

munernas vägar samt nät för vatten, avlopp 

och fjärrvärme. 

Ledande på det statliga vägnätet 
Under april 2010 till mars 2011 erhöll Sve-

via uppdrag från Trafikverket avseende drift 

och underhåll på sammanlagt 2 760 miljoner 

kronor, motsvarande 41 procent av Trafikver-

kets totala budget.   

Svevias främsta konkurrenter är Peab, 

NCC och Skanska. Tillsammans svarar de 

fyra största företagen på den svenska drift- 

och underhållsmarknaden för cirka 85 pro-

cent av Trafikverkets uppdrag inom området. 

Svevia är klart ledande på den svenska marknaden för drift och underhåll av det statliga 
vägnätet. Svevia svarar för såväl stora rikstäckande uppdrag åt Trafikverket som lokala 
åtaganden, till exempel enskilda vägar, kommunala gator och grönområden.
   Under 2011 erhöll Svevia sitt första driftuppdrag utanför Sverige när norska  
Vegvesendet uppdrog åt Svevia att svara för driften och underhållet av vägarna i 
Mosjøen i Norge. 
   

Vinterunderhåll 
Svevia tar helhetsansvar för vinterunderhållet. 

Svevia har en organisation och unik maskin-

park som möjliggör effektivt vinterunderhåll 

när som helst på dygnet. Det gäller på alla 

sorters vägar över hela landet. Svevia lägger 

i god tid fast effektiva plogplaner och ser till 

att vägen är väl utmärkt för effektiv halkbe-

kämpning. 

Barmarksunderhåll 
Svevia har maskiner för samtliga typer av vä-

gar och uppdrag kopplade till barmarksun-

derhåll. Svevia erbjuder reparationer av be-

läggningar, broreparationer, dikning, röjning, 

kantskärning och linjemålning. 
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kommunal drift och underhåll 
Svevia arbetar aktivt för att öka närvaron på 

marknaden för kommunal drift och under-

håll. Kommuner väntas upphandla allt fler 

uppdrag avseende såväl vägar som annan in-

frastruktur på entreprenad. 

Vägar och anläggningar

Svevia underhåller kommunala vägar i 43 

kommuner fördelat över hela Sverige. 

Svevia har ett konkurrenskraftigt erbjudan-

de i kraft av sin långa erfarenhet, goda kän-

nedom om lokala förhållanden och sitt tek-

niska kunnande. 



VA och fjärrvärme

Svevia erbjuder kommuner att sköta och un-

derhålla deras VA- och fjärrvärmenät. 

Drift och underhåll av de kommunala VA- 

och fjärrvärmenäten representerar en bety-

dande marknad. Inflyttning och ett växande 

intresse för miljöanpassade lösningar ställer 

kommuner inför utmaningar. Större kunskap 

hos konsumenter och politiska åtgärder för 

att öka användningen av grön energi bidar 

till högre efterfrågan på utbyggnad av fjärr-

värme. Underhåll av befintliga VA-nät är ef-

tersatt i många kommuner.

Kommunala grönområden

Svevia tar ansvar för att anlägga och skö-

ta kommunala parker och offentliga platser, 

men även att vårda skogar och naturområ-

den. Bolaget har medarbetare med kom-

petens inom alla områden som har att göra 

med anläggning och skötsel av gräsmattor, 

träd, buskar, blommor och annat som hör till 

grönområden.

hamnar och flygplatser 
Den största delen av Sveriges utrikeshandel 

sker via havet, vilket gör att en fungerande 

infrastruktur kring hamnar är betydelsefull. 

Svevia har stor erfarenhet att drifta och un-

derhålla hamnar och omkringliggande om-

råden. Uppdragen omfattar både enskilda 

driftuppdrag och större helhetslösningar som 

möjliggör effektiv hantering av gods, trafik 

och passagerare.

Svevia sköter norska vägar 
I april 2011 vann Svevia ett uppdrag värt165 

miljoner norska kronor från Vegvesendet i 

Norge, motsvarigheten till Trafikverket.. Det 

handlar om drift och underhåll av 641 kilo-

meter väg i Mosjøen i Västnorge, i höjd med 

Tärnaby. Uppdraget sträcker sig över fem år 

med ett optionsår och påbörjades i septem-

ber 2011.

 I januari 2012 erhöll Svevia ytterligare ett 

uppdrag för Vegvesendet i Indre Nordmø-

re driftområde. Anbudet är värt 74 miljoner 

norska kronor. Uppdraget omfattar totalt 237 

kilometer och sträcker sig över tre år. 

Uppdragen innebär att Svevia expande-

rar utanför Sveriges gränser, vilket ligger helt 

i linje med Svevias vision att bli nummer 1 i 

Norden. 

 S V E V I A  Å R S R E D O V I S N I N G  2 011   13

2011 var året då Svevia gick in i Norge. Svevia AS sköter drift och underhåll av 641 kilometer  
väg i Mosjøen i Västnorge, i höjd med Tärnaby, ett uppdrag värt 165 miljoner norska kronor.
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Svevia är en ledande  
infrastrukturbyggare

S V E V I A S  V E r k S A m h E t

Svevias position 
Svevia är det fjärde största anläggningsföre-

taget i Sverige. Anläggning av nya vägar och 

vägunderhåll svarar för en betydande del av 

Svevias omsättning. Järnvägsbyggen samt 

anläggning inom energi, värme och vatten 

växer men utgör än så länge en mindre del 

av verksamheten. 

Strategi
Svevia ska bli mer selektiva beträffande pro-

jekt och geografi och sträva efter att komma 

in i ett tidigare skede av projekten för att på 

bästa sätt matcha kompetens med projek-

tets profil.  

Andelen projekt med större helhetsansvar 

för entreprenören ökar (så kallade totalen-

treprenader). Detta kräver ökade resurser för 

projekteringsledning och geoteknik. Vidare 

kommer samverkansformer som exempelvis 

partnering att bli mer frekventa. 

Svevia strävar efter att

●  öka antalet funktions- och totalentrepre-

nader 

● öka antalet partneringprojekt.

Att bygga vägar, broar och järnvägar är en av Svevias kärnverksamheter. Utifrån sin 
position inom infrastruktur växer Svevia på nya segment av anläggningsmarknaden 
som till exempel inom vindkraftsutbyggnad.

kunder 
Trafikverket är Svevias största kund på anlägg-

ningssidan. Under april 2010 till mars 2011 

byggde Svevia väg och järnväg åt Trafikverket 

till ett värde av 1 735 miljoner kronor. 

konkurrenter 
Skanska, Peab, Svevia och NCC svarade till-

sammans för knappt 70 procent av markna-

den för statliga svenska vägbyggen under 

perioden april 2010 till mars 2011.  

trafikverkets entreprenörer för  
byggande av nya vägar 

201004–201103 mSEk %

Skanska 1 600 19

Peab 1 570 18

Svevia 1 500 17

NCC 1 220 14

Veidekke 590 7

CJV NL Bilfinger Berger 
Peab HB

430 5

Strabag 320 4

Joint Venture Hot 310 3

Bilfinger Berger Ingenieur-
bau GmbH

130 2

Norra Länken NL31 HB 120 1

Övriga 830 10

totalt 8 620 100

Det som främst kännetecknar de ledande bola-
gen är att de är rikstäckande helhetsleverantörer. 
Ett antal större utländska entreprenörer har ökat 
sin närvaro i Sverige under senare år till exempel 
Veidekke vars andel av Trafikverkets vägbeställ-
ningar under april 2010 till mars 2011 uppgick 
till knappt sju procent. Källa: Trafikverket
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Erbjudandet 
Allt från motorväg till cykelväg

Svevia har tack vare sin historik en särställ-

ning i Sverige inom vägbygge. Bolaget anläg-

ger alla typer av vägar och kan erbjuda hel-

hetslösningar som omfattar allt från ballast till 

färdigmålad väg. Svevia har kompetens och 

erfarenhet av att bygga alla typer av vägar: 

motorvägar, motortrafikleder, riks- och läns-

vägar, kommunala vägar och gator, enskilda 

vägar samt cykel- och gångvägar. 

Bred erfarenhet av broar

Även inom reparation, underhåll och byg-

gande av broar har Svevia betydande erfaren-

het. Bolaget erbjuder helhetsleveranser som 

inkluderar allt från projektering, konstruktion 

och byggande till drift och underhåll.

Järnvägsbygge och hamnar

Svevia bygger banvallar, broar, perrong-

er och stationsområden. Svevia schaktar, 

spränger, bygger terrass för banvallen och 

står för alla betongarbeten. Bolaget anläg-

ger och underhåller dessutom parkeringar, 

gång- och vägbanor samt parker runt järn-

vägsstationer. 

Svevia erbjuder också helhetsuppdrag 

inom utbyggnad och förstärkning av hamn-

anläggningar.

Energi- och industrianläggningar 

Svevia utför mark-, betong- och saneringsar-

beten vid industrianläggningar, bygger och 

förstärker dammkonstruktioner vid vatten-

kraftverk, utför markarbeten kring fjärrvärme-

anläggningar samt erbjuder även helhetslös-

ningar eller dellösningar för anläggnings- och 

transportarbete i samband med byggande av 

vindkraftsparker för att nämna ett par exempel. 

Kommunala ledningsuppdrag

Svevia utför mark- och ledningsarbeten åt 

kommuner. Bolaget erbjuder bland annat an-

läggning och underhåll av omfattande VA-

system samt fjärrvärme åt kommunala upp-

dragsgivare. Bolaget har stor erfarenhet av 

att hålla samman uppdrag och ta totalansvar 

– från projektering och utformning av hand-

lingar till genomförande, underhåll och jour-

verksamhet för att åtgärda akuta fel. 

Anläggningar på offentliga platser 

Svevia bygger offentliga platser och anlägg-

ningar, såsom parker, parkeringsplatser och 

idrottsanläggningar.

Mark för nya exploateringsområden 

Svevia förbereder mark för nya exploate-

ringsområden där det ska byggas affärscen-

trum eller bostäder. 

Svevia har byggt fem av nio etapper av Haparandabanan, mellan Boden och Haparanda.  
En internationellt viktig länk som möjliggör effektivare och miljövänligare tågtrafik på den  
enda järnvägslänk som binder samman Sverige med Finland och Ryssland.
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Utveckling för medarbetare 

Stark ram för arbete med utveckling
Svevia har under de senaste åren lagt fast 

en ram för ett effektivt arbete med samt-

liga medarbetares utveckling inom bolaget. 

 Några viktiga exempel är

 ●  Svevias värderingar – affärsmässig, trovär-

dig, nytänkande och omtänksam – utgör 

grunden för medarbetarskap.

●  Svevias ledarskapsmodell Visa vägen är 

ledstjärnan för ledarskapet i Svevia. 

●  Svevia Akademin är etablerat som centrum 

för all intern utbildning och kompetens-

utveckling.

●  Mål för att aktivt driva arbetet med jäm-

ställdhet och mångfald har etablerats.

●  Årliga medarbetarundersökningar görs för 

att följa upp arbetsklimatet (Nöjdmedarbe-

tarIndex, NMI), Ledarskapet (Ledarskaps-

Index, LSI) och attraktiviteten som arbets-

givare. 

Individuella utvecklingsplaner 
Alla medarbetare har en individuell utveck-

lingsplan för att bredda sin kompetens el-

ler gå vidare i sin professionella utveckling. 

Utvecklingsplanen görs tillsammans med 

chefen och till grund för planen ligger regel-

bundna samtal. Utifrån verksamhets målen 

sätts personliga mål och planer utformas ge-

mensamt för hur målen ska uppnås. På så 

vis öppnas stora möjligheter till individuell 

 utveckling för medarbetare. 

högre kompetens nödvändig 
Det finns ett underskott på civilingenjörer 

med inriktning på väg och vatten på den 

svenska arbetsmarknaden. De är starkt efter-

frågade och en nyckelresurs för Svevia liksom 

för övriga aktörer i branschen. Från 2012 star-

tar Svevia ett traineeprogram som syftar till 

att anställa 20–30 civilingenjörer per år. Erfar-

na platschefer och projektledare är en efter-

traktad yrkesgrupp i branschen.

Bemanningsplanering som grund
En viktig utgångspunkt är den bemannings-

planering som Svevia genomför varje år och 

som mynnar ut i en kompetensförsörjnings-

plan. Här kartläggs rekryteringsbehov och 

nyckelpersoner samt medarbetare med stor 

potential identifieras. Svevia ska ha tillräck-

ligt med talanger för att säkerställa tillgång till 

nya ledare. 

Chefsförsörjning 
Svevia har vidtagit ett antal åtgärder för att 

säkerställa tillgången till goda ledare. Bola-

get arbetar koncerngemensamt med chefs-

försörjning. Ett systematiskt och konsekvent 

arbetssätt bidrar till att rätt chef finns på rätt 

plats vid rätt tidpunkt. Identifiering, utvärde-

ring och utveckling av chefer är centrala in-

slag i Svevias chefsförsörjning. 

Utveckling av samtliga chefer 
Chefsutveckling innebär att varje chef i Sve-

via ska ha rätt kompetens. I Svevia Akademin 

finns ett koncerngemensamt arbetssätt för 

chefsutveckling som syftar till att ge samtliga 

chefer en gemensam bas och samtidigt er-

bjuda individuella utvecklingsplaner. 

Under hösten 2011 startade Svevia Aka-

demin ett ledarträningsprogram för samt-

liga chefer och arbetsledare. Alla chefer ska 

Utvecklingen inom såväl drift och underhåll som anläggning går mot mer kvalificerade 
uppgifter vilka kräver högre kompetens. Motiverade, engagerade och kompetenta 
medarbetare är avgörande för Svevias konkurrenskraft och lönsamhet. 

ha genomgått ledarträningen ”Chef i Svevia” 

under 2011–2013. Målet är att driva en kul-

turförändring mot ett lönsamhetsfokus och 

stärka det samlade ledarskapet inom Svevia. 

Svevia erbjuder också alla arbetsledare pro-

grammet ”Ledarträning för arbetsledare”. 

Ledarträningen är ett led i att stärka Sve-

vias varumärke på arbetsmarknaden. För att 

Svevia ska uppfattas som attraktiv arbetsgi-

vare måste bolaget erbjuda goda utvecklings-

möjligheter och ett bra dagligt ledarskap. 

Program för nyckelkompetenser 
Svevia eftersträvar intern rörlighet och intern 

utveckling för att säkerställa nyckelkompeten-

ser. Under 2011 har bland annat utvecklings-

program för arbetsledare, kalkylerare och 

diplomering av platschefer genomförts. 

Yrkesinriktade utbildningar
Svevia erbjuder medarbetare kurser inom en 

rad olika kärnämnen som är viktiga för verk-

samheten i Svevia. Svevia Akademin tillhan-

dahåller ett flertal behörighetsutbildningar 

som krävs för vissa yrkesgrupper samt inter-

na utvecklingsprogram för yrkesarbetare som 

vill utvecklas till andra tjänster. 

regelbunden utvärdering 
Utvärdering sker genom kartläggning av pre-

stationer löpande under året samt i utveck-

lingssamtalet. Utvärdering av medarbetare 

sker med Svevias värderingar som utgångs-

punkt. All chefsutvärdering sker med Svevias 

ledarskapsmodell som utgångspunkt. Som 

grund finns även resultatet från medarbetar-

enkäten.
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Strategiska specialverksamheter

Affärsområde Beläggning 
Svevia anpassar beläggningen till varje typ av 

uppdrag med hänsyn till användning, kost-

nad och miljökonsekvens. Val av asfalttyp har 

exempelvis stor betydelse för framtida under-

hållsbehov och den totala livstidskostnaden 

för vägen.

Svevia kan producera samtliga produk-

ter som behövs i beläggningsuppdrag. Här 

är asfaltverken av strategisk betydelse. Varje 

säsong tillverkar Svevia asfaltmassa för bety-

dande antal mil väg i bolagets stationära och 

mobila asfaltverk. Svevia erbjuder alla sorter, 

från varma till halvvarma och kalla blandning-

ar av gummi och asfalt med speciella egen-

skaper. 

Svevia svarar för allt från fyllnadsmaterial 

till sten av hög kvalitet. Materialet till alla slags 

bygg- och underhållsprojekt kommer från 

Svevias närmare 250 berg- och grustäkter. 

Den goda geografiska spridningen är positiv 

utifrån ett miljö- och transportperspektiv. 

Svevia Fastighet 
Fastighet är en enhet som hyr ut industri-

fastigheter med kontor, personalutrymmen, 

verkstäder, garage, tvätthallar, lager, förråd, 

uppställningsytor, sand- och saltförråd. 

Svevia maskin 
Maskin hyr ut maskiner för internt såväl som 

externt bruk. Det finns ett tjugotal maskin-

depåer runt om i landet med allt från tunga 

anläggningsmaskiner, hyvlar, lastmaskiner 

och lastbilar till mindre handmaskiner som vi-

broplattor för plattsättning, borrmaskiner och 

motorsågar. Därigenom har Svevia tillgång till 

De strategiska specialenheterna inom beläggning, fastighet, maskinuthyrning samt 
grundläggning och förstärkning stödjer kärnverksamheterna drift och underhåll samt 
anläggning. 

S V E V I A S  V E r k S A m h E t
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en egen maskinpark — något som bidrar till 

hög kvalitet i byggandet och skötseln av lan-

dets vägar och övrig infrastruktur.

Grundläggning och förstärkning
Svevia har gedigen erfarenhet inom grund-

läggning och förstärkning. Bolagets kompe-

tens på området innebär att Svevia ofta bi-

drar med förslag på alternativa lösningar till 

geotekniska problem för ökad hållbarhet och 

kvalitet.

I vissa miljöer i och kring vatten krävs om-

fattande grundförstärkning. Även här har 

Svevia gedigen kompetens. Svevia styr och 

utför pålning och provisorier såsom sponter, 

arbetsbryggor och förstärkning för formställ-

ning med egna maskiner. 

Svevias metoder för grundförstärkning av 

bostadshus eller byggnader för kommersiella 

verksamheter sker på ett sätt som förenklar 

tillvaron för hyresgästerna. De boende kan 

bo kvar och den kommersiella verksamheten 

kan bedrivas utan störningar under arbetets 

gång.

Svevia medverkar gärna så tidigt som möj-

ligt i projekten med egna idéer och alterna-

tiva lösningar så att kompetensen kan tillvara-

tas på bästa sätt.  

marksanering
Svevia är ledande i Sverige inom efterbe-

handling av mark och vatten. Naturvårds-

2
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GRAFIK: MENTAFORM

Jordtvätt 
1) Den förorenade 
jorden grävs upp och 
placeras i en hög. 

2) En hjullastare 
hämtar jorden och 
lägger den i tvättens 
matarficka.

3) Jorden matas i en 
tank där den blandas 
med vatten. Därefter 
utsätts den för högt 
tryck som gör att 
föroreningar skrubbas 
bort och hamnar i 
vattnet. 

4) Jorden delas upp 
i en grov respektive 
en fin del. Vattnet 
från de grova delarna 
sållas bort via ett 
avvattningsdäck. Den 

rena jorden matas 
ut ur containern och 
hamnar i en hög. 
Efter kontroll används 
den för återfyllning. 

5) Vattnet från avvatt-
ningsdäcket och de 
fina partiklarna pum-
pas till separatorn. 
Efter att ett kemiskt 
ämne tillsatts klumpar 
små partiklar och 
en del föroreningar 
ihop sig och faller 
ner till botten. Det 

som blir kvar efter att 
vattnet separerats kan 
behandlas ytterligare 
eller köras på deponi. 

6–7) Vattnet renas via 
olika filter. 

8) Vattnet samlas i en 
vattentank. Pumpas 
efter behov tillbaka  
systemet. 

9) Elcontainer. Häri-
från styrs arbetet. 

verket uppskattar att det finns 80 000 föro-

renade platser i Sverige. Svevia använder 

moderna och effektiva metoder och arbetar 

hela tiden aktivt för att utveckla nya, bättre 

behandlingsmetoder. 

Komplicerade vattenreningsuppdrag är en 

av våra specialitéer, men Svevias kompetens 

omfattar hela saneringskedjan. På så sätt kan 

Svevia erbjuda smarta helhetslösningar. 

Svevia driver nio mottagningsanläggning-

ar för behandling av förorenade jordmassor. 

Genom sin mobila utrustning  kan Svevia 

även behandla föroreningarna på plats. Detta 

är både klimatsmart och kostnadseffektivt ef-

tersom transportbehovet minskas samtidigt 

som de renade massorna kan återanvändas 

i projektet.

trafiksystem
Svevia ligger långt framme ifråga om trafik-

system. När infrastrukturen blir allt mer digi-

taliserad, teknikintensiv och informationstung 

ökar kraven på effektivare energianvändning 

och tydligare styrning av trafiken. Med hjälp 

av en mängd sensorer kan belysningen an-

passas till trafikintensitet eller ljusförhållanden.

Ett annat växande område där Trafiksystem 

är verksam inom är Intelligenta Transportsys-

tem (ITS) som går ut på att med hjälp av sen-

sorer och annan teknik styra trafiken och un-

derlätta för trafikanterna. Det blir allt viktigare 

att styra trafikflödet för att se till att trafiknätet 

används jämnare under dygnets alla timmar. 

Variabla hastigheter och körfält, ”levande” 

skyltar som snabbt informerar om olyckor, 

köbildningar alternativa färdvägar och spe-

ciella informationsskyltar på skolbussar eller 

betalstationer är exempel på tillämpningar. 

Övriga verksamheter
Bland Svevias övriga verksamheter finns även 

linjemålning och fräsning av asfalt och be-

tong. Att fräsa räfflor i asfalt vid vägrenen är 

ett kostnadseffektivt sätt att öka trafiksäkerhe-

ten. När ett fordon kör på räfflorna uppstår 

vibrationer som gör att föraren blir uppmärk-

sam och därmed undviker att köra av vägen. 
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Trafikanordning i Svevia

Säkerhet och framkomlighet är oavvisliga 

krav vid vägarbete av olika slag. Svevia har 

genom sina långa erfarenhet av att bygga 

och underhålla vägar upparbetat en betydan-

de och marknadsledande kompetens på  

Trafikanordningar (TA) som syftar till att  

skydda personal och trafikanter. 

Historiskt sett har Svevias TA vuxit fram 

som en del av Svevias driftuppdrag och an-

läggningsverksamhet för stat och kommun. I 

dag svarar dock externa kunder för omkring 

hälften av Svevias omsättning på området. 

Nu satsar Svevia ännu hårdare på att erbju-

da sina tjänster till Trafikverket, kommuner, 

vägföreningar, skogsbolag, fastighetsbolag, 

S V E V I A S  V E r k S A m h E t

Svevia är den ledande aktören i Sverige på att leda om och begränsa 
trafik vid ombyggnad och underhåll av vägar. Trygghet för medarbetare 
och trafikanter skapar förutsättningar för ett snabbt och smidigt arbete. 

entreprenörer inom infrastruktursektorn och 

andra företag och myndigheter som beställer 

entreprenader som kräver TA.

Svevias erbjudande 
Svevia erbjuder helhetslösningar från plane-

ring och framtagande av trafikanordningspla-

ner till själva arbetet. 

Affären tA för Svevia
Under 2011 uppgick Svevias intäkter för TA 

till cirka 200 miljoner kronor. Svevias mål för 

TA är att verksamheten ska omsätta 400 mil-

joner kronor år 2013. 

 



 S V E V I A  Å R S R E D O V I S N I N G  2 011   21

En av de farligaste vägarna i Västsverige skall byggas om och göras säkrare 
En vanlig vardag trafikeras delar av länsväg 155, Torslandavägen, av 35 000 fordon. Under morgo-
nen är köerna in mot centrala Göteborg långa. Vägen är skyltad för 70 km/h men många kör i 100 
km/h. Vägen har två körfält i varje riktning men saknar såväl mitträcke som vägrenar. 
Kostnaden för den första etappen av ombyggnaden är 500–550 miljoner kronor och byggtiden två 
och ett halvt år. Den första etappen omfattar bland annat Oljevägsmotet som samtidigt döps om till 
Ytterhamnsmotet. Skissen visar Svevias Trafikanordning vid ombyggnad av Oljevägsmotet. 

Vad är tA? 
TA omfattar allt från så kallade TA-planer 

och utbildning till utrustning och genom-

förande. Att svara för TA vid större väg-

byggen innebär omfattande planering 

och att ta ansvar för genomgripande åt-

gärder. Från beställarhåll ställs allt högre 

krav på säkra arbetsplatser och smidiga 

samt flexibla avspärrningar i en ofta kom-

plex trafikmiljö.

Väghållaren kräver tA-planer 
Varje entreprenör är skyldig att se till att 

arbete inte utgör en fara för trafikanter el-

ler för dem som utför arbetet. För arbeten 

på vägar och gator kräver den väghållan-

de myndigheten trafikanordningsplaner 

innan arbete får påbörjas. Planen visar 

hur trafiken ska ledas och skyddsåtgär-

der för arbetande personal och passeran-

de trafik. Den ska innehålla information 

om lämpliga vägmärken, vägmarkeringar, 

signaler och avspärrningar för det speci-

fika fallet. 
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Styrning mot lönsamhet

Svevia bedömer att nyckelfaktorer för bättre 

lönsamhet är val av rätt projekt, bättre pro-

jektstyrning, framförallt riskhantering, effekti-

vare inköp samt sänkta omkostnader.

 Svevia kartlägger och analyserar sina ope-

rativa och finansiella risker utifrån bedöm-

ningar av deras potentiella konsekvenser och 

sannolikhet. 

Finansiella risker 
Generellt bedömer Svevia både sannolikhe-

ten och konsekvensen av Svevias finansiella 

risker som relativt små jämfört med de opera-

tiva. Svevias motparter är som regel offentliga 

med mycket god kreditvärdighet. 

Operativa risker  
I projektsammanhang definierar Svevia risk 

och möjligheter som det ekonomiska vär-

det av sannolikheten för negativa respektive 

positiva händelser av olika slag, såväl inom 

som utom Svevias kontroll. I möjligheter kan 

till exempel ingå värdet av att arbetskraft och 

maskiner knutna till ett projekt kan användas 

i ett annat, närbeläget projekt och därmed 

ge upphov till samordningsfördelar. I riskbe-

dömningen kan ingå fördyringar till följd av 

oförutsedda komplikationer som har att göra 

med markens beskaffenhet etc. Projektets risk 

och möjligheter läggs till anbudsvärdet och 

ligger till grund för resultatprognosen för pro-

jektet och den successiva vinstavräkningen.  

riskhantering 
Hantering av risker och möjligheter sker un-

der hela projektets livstid. Tidigt i anbudsfa-

sen sker identifiering av risker, analys och ut-

värdering. I planeringsfasen beslutas om hur 

riskerna ska hanteras och i utförandefasen 

genomförs besluten av de ansvariga på fältet. 

Det är av central betydelse att hantera såväl 

de risker och möjligheter som identifierats i 

anbudsfasen som att beakta nya risker och 

möjligheter under projektets livstid.  

Åtgärder för bättre riskhantering 

Under 2011 identifierades ett antal brister i 

Nyckeln till bättre resultat ligger i att erhålla projekt som ger förutsättningar för 
lönsamhet. Resultatutvecklingen 2011 understryker betydelsen av riskhantering i 
samtliga faser av projekten. 

Svevias riskhantering. Åtgärder vidtas nu ak-

tivt för att säkerställa en transparent hantering 

av såväl risker som möjligheter i anbudsske-

det. Vidare förstärks fokus på projektstyrning 

samt prognoshantering i syfte att hantera ris-

ker under projektens tidiga skeden.

modifierad ekonomistyrning 
Ekonomistyrning är ett av verktygen som 

Svevia arbetar med för att säkerställa värde-

skapande, uppnå effektiv användning av ka-

pitalet, samt mäta, följa upp och utvärdera 

företagets lönsamhet, effektivitet och risknivå. 

Löpande projektuppföljning, prognoser och 

riskhantering är centrala inslag i ekonomistyr-

ningen. 

Under 2012 intensifieras ansträngningarna 

att effektivisera ekonomistyrningen. Styrmo-

dellen förändras i riktning mot enkelhet och 

ökad transparens genom bland annat modi-

fierad kvartalsrapportering, nya resultatrap-

porter, fastställande av nya krav och mål samt 

ny utformning av kalkylering av projektets 

risker och möjligheter. 

S V E V I A S  V E r k S A m h E t
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Med specialutbildade klättrare rensar Svevia berget vid ”Ronjaklyftan” i Fjällbacka.  
Uppdraget är att skrota berg och rulla ut nät så att inte små block eller stenar ska lossna 
och falla ner på turisterna som är många i området, framförallt under sommartid.
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Svevias värdeord trovärdighet, omtänksam-

het, nytänkande och affärsmässighet ska ses 

mot bakgrund av bolagets ambition att vara 

ett föredöme. Vi arbetar för att långsiktigt 

minska miljöpåverkan, få säkra arbetsplat-

ser och god ekonomi. Svevia menar att ef-

fektivare resursanvändning innebär mindre 

miljöpåverkan och bättre ekonomi, trygga 

arbetsplatser främjar produktivitet och inno-

vationsförmåga och sunda affärer skapar tillit.

Styrning	mot	hållbarhet	
Svevias styrelse har det övergripande ansva-

ret för bolagets arbete med hållbar utveck-

ling. Det löpande arbetet leds av vd som 

delegerar ansvaret för att integrera hållbar-

hetsarbetet med det operativa arbetet till 

 regioncheferna. 

Svevias styrgupp för hållbarhetsfrågor är 

ett viktigt forum med representanter från 

högsta ledningen. Miljö- och hållbarhetsche-

fen koordinerar gruppens arbete och har 

stöd av ett hållbarhetsnätverk med förgre-

ningar i hela organisationen. 

Svevias	policys	och	riktlinjer	
Svevia har en rad policys och riktlinjer som 

ligger till grund för hållbarhetsarbetet: 
●  Uppförandekod

●  Affärsetisk policy

●  Miljöpolicy

●  Jämställdhets- och mångfaldspolicy

●  Personalpolicy

●  Arbetsmiljöpolicy

●  Riktlinjer för inköp.

Uppförandekoden	
Svevias Uppförandekod är ett kravdokument 

som syftar till att vägleda framförallt medar-

betare i etiskt handlande men också utom-

stående som kommer i kontakt med Svevia, 

som till exempel leverantörer. Koden omfat-

tar alla anställda på Svevia samt leverantörer 

och underentreprenörer. Den innehåller prin-

ciper för hur arbetet ska genomföras utifrån 

sunt affärsmannaskap, miljöhänsyn, goda 

arbetsvillkor samt hälsa och säkerhet. Upp-

förandekoden är en bindande kontraktbilaga 

i alla våra upphandlingar av både varor och 

tjänster. 

Samtliga chefer är ansvariga för att koden 

tillämpas och kommuniceras både internt och 

externt. 

H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G

Svevias	intressenter
Svevias hållbarhetsarbete påverkas av oli-

ka intressenternas förväntningar, åsikter och 

krav. Svevias viktigaste intressentgrupper är  

●  Ägaren. Svenska staten äger 100 procent 

av Svevia. 

●  Kunder. Den största kunden är Trafikverket. 

Övriga är kommuner och privata företag 

inom industri- och energisektorn.  

●  Leverantörer och underentreprenörer. Sve-

via har ett stort antal leverantörer inom Eu-

ropa. Svevia använder många lokala entre-

prenörer för att genomföra olika tjänster.

●  Medarbetare. Totalt arbetar ca 2 800 tills-

vidare- och visstidsanställda på Svevia över 

hela landet. Svevia har också stort intresse 

av att nå framtida medarbetare för att säkra 

nyrekryteringar.

Hållbarhetsredovisning 2011
Huvuduppgiften för Svevia är att skapa långsiktig värdetillväxt för bolagets ägare. 
Svevia ska också vara ett socialt, etiskt och miljömässigt föredöme. 

I Stornorrfors utanför Umeå har Svevia byggt Europas modernaste laxtrappa.
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Exempel	från	Svevias	intressentdialog

Intressentgrupp Kanaler för dialog Prioriterade frågor

Ägare Kvartalsdialoger 
Stämma 

Svevia ska skapa värde på lång sikt 
och vara ett föredöme i hållbarhets-
frågor. 

Kunder Upphandlingar
Enkäter, uppföljningar och 
intervjuer
Kundmöten och byggmöten

Säkerhet och riskhantering
Energieffektivitet och minskade 
utsläpp
Kemikalieval- och hantering

Leverantörer Upphandlingar
Avtalsförhandlingar

Svevia ställer krav på leverantörer 
enligt Code of conduct

Medarbetare Medarbetarundersökning
Utvecklingssamtal
Arbetsplatsträffar

Utvecklingsmöjligheter
Arbetsvillkor
Säkra arbetsplatser
Mångfald

Allmänheten Samrådsförfaranden
Informationsträffar
Remissförfaranden
Webbformulär på svevia.se

Trafiksäkerhet vid vägbyggen
Miljöhänsyn enligt myndighetsbeslut 
och bygghandlingar 

Resultat	av	kundundersökning	2011
Under 2011 har en kundenkät besvarats för ett 

50-tal avslutade projekt. På en femgradig skala er-

höll Svevia betyg 3,5 (3,8) för dokumentation och 

engagemang inom miljöområdet, 3,8 (3,9) för 

arbetsmiljö och 3,9 (4,1) för vårt sätt att hantera 

trafikanordningar. 

Under året har 7 av våra större kunder djupin-

tervjuats. Frågor som prioriteras är säkerhet på 

arbetsplatsen. Det är viktigt att entreprenören 

arbetar med riskanalys, vidtar nödvändiga skydds-

åtgärder, genomför skyddsronder, har personlig 

skyddsutrustning och bra incidentrapportering. 

”Safety first” är ett begrepp som används. Etiskt 

På kalfjället mellan Sorsele och Storuman i Västerbotten byggs en av Europas största vindkraftsparker. 
De 90 vindkraftverken beräknas i full produktion årligen producera el motsvarande förbrukningen i  
150 000 lägenheter. Svevia svarar för gjutningen av 30 betongfundament. 

●  Allmänheten. Svevia är verksamt i hela lan-

det. Alla som bor i Sverige påverkas någon 

gång av Svevia och är beroende av den in-

sats som Svevia gör i form av infrastruktur 

och underhåll.

Svevia har valt dessa intressentgrupper ba-

serat på deras inflytande på Svevia och vice 

versa. Det är avgörande att företaget har god 

kännedom om de olika intressenternas för-

väntningar och intresseområden

Hållbara	produkter	och	tjänster	
Svevia tar fram nya tjänster och produkter 

och utvecklar de befintliga i syfte att anpas-

sa sin verksamhet till de växande kraven på 

hållbara lösningar för samhälle och infrastruk-

tur. Svevia bidrar med sin verksamhet till en 

fungerande infrastruktur. 

Vindkraft

Svevias långa erfarenhet och kompetens när 

det gäller anläggning av vägar och infrastruk-

tur är en stor tillgång vid byggandet av nya 

vindkraftverk. Bolaget erbjuder helhetslös-

ningar eller dellösningar för anläggnings- och 

transportarbetet. 

Gummisfasfalt ger hållbar beläggning

Trafikverket vill göra det möjligt att få fram 

mer hållbar asfalt att använda på våra vägar. 

En följd av detta är ett utvecklingsprojekt som 

startade 2007 i vilket grundtanken är att åter-

handlande med korrekta arbetsförhållanden i 

distributionskedjan är också något som lyfts fram.   

Inom miljöområdet är viktiga områden effekti-

visering av transporter, minskade utsläpp, minskat 

buller och minskad mängd fossila bränslen. 

Många kunder lyfter fram kemiska produk-

ter som ett område de framledes kommer att 

focusera på.

Generellt tycker kunderna att Svevia har en-

gagerad personal och arbetar på ett bra sätt med 

arbetsmiljö- och miljöfrågor. Förbättringsområden 

är att ledningen engagerar sig mer i frågorna och 

är tydlig med underentreprenörer om vad som 

gäller. 
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använda däck för att modifiera bindemedlet 

i asfalten. Andelen gummi i bindemedlet är 

kring 15–20 procent.

Svevia har, som ensam producent i Nor-

den, under flera år producerat gummiasfalt åt 

Trafikverket. De undersökningar som tidigare 

genomförts i andra länder, främst i USA, har 

påvisat att asfaltens livslängd ökar med gum-

mi vilket är bra för både miljö och ekonomi.

Studier från USA, där tekniken utvecklades 

för 30 år sedan, visar att det går att dimen-

sionera en tunnare konstruktion av asfalt vil-

ket på sikt bidrar till bättre resursutnyttjande 

i form av en minskad materialåtgång. Utöver 

detta förväntas gummiasfalt också reducera 

buller från trafiken vilket är något som efter-

frågas på många vägsträckor. 

Sanering av markområden

Ett betydande miljöproblem för hela Sverige

är förorenad mark från exempelvis gamla

fabriker, platser för omlastning av bränslen

och andra miljöstörande verksamheter.

Inom Svevia finns en specialistgrupp som ar-

betar med att sanera förorenade områden.

Svevia har investerat i mobil reningsutrust-

ning för att kunna erbjuda behandling på 

plats. På så sätt minimeras transportbehovet 

och de renade massorna kan återanvändas 

som fyllnadsmassor inom det sanerade om-

rådet.

Intelligenta trafiksystem

Belysning och trafik kan styras för att spa-

ra energi och nyttja vägnätet bättre. Svevia 

erbjuder utrustning, installation och under-

håll. Belysning kan exempelvis anpassas ef-

ter mängden trafik och efter faktiska ljusför-

hållanden. Systemet kan spara upp till 60 

procent av energikostnaderna för belysning 

— den näst största kostnaden för drift och 

underhåll av vägar och gator i landets kom-

muner. 

Arbete	i	projekten	
Svevias hållbarhetsarbete tar sig många ut-

tryck i det dagliga arbetet med de enskilda 

projekten. Det handlar bland annat om att 

minimera den egna miljöpåverkan genom 

förbättrade metoder och resurssnåla maski-

ner samt att etablera arbetsplatser som upp-

fyller lönsamhetsmål och erbjuder god fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö. 

Hållbar arbetsplats 

I pilotprojektet ”Hållbar arbetsplats” kombi-

nerar Svevia en rad åtgärder inom miljömäs-

sig, ekonomisk och social hållbarhet. Cirka 

50 stycken kriterier inom framförallt miljö- 

och arbetsmiljöområdet måste vara uppfyllda 

för att arbetsplatsen ska erhålla märkningen 

”Hållbar arbetsplats”. 

Projektet är ett pilotprojekt och beslut om 

fortsättning tas under 2012. Drift- och anlägg-

ningsarbetsplatser samt kontor kan därefter 

erhålla märkningen ”Hållbar arbetsplats.”

Erhållna	utmärkelser
Med 35 av totalt 40 poäng tog Svevia hem 

Norra länkens miljöpris för entreprenaden 

NS15 som omfattar en breddning av E4/E20 

vid Karolinska institutet i Solna. Priset delades 

ut av Trafikverket i november 2011. 

Svevias förslag att tillverka prefabricerade 

betongelement på en ”miljösäker” plats inom 

arbetsområdet istället för att genomföra en 

traditionell gjutning förkortade arbetstiden 

och gav omfattande energi- och miljövinster. 

Genom att arbetsmomentet tog kortare tid 

minskade också störningarna för trafikanterna.

Syftet med Norra länkens miljöpris är att 

premiera miljöengagemang och systematiskt 

miljöarbete, minska antalet miljöolyckor och 

miljötillbud samt premiera god miljöordning 

på arbetsplatsen.

Före Efter sanering av 17 förorenade villaträdgårdar vid Klippans läderfabrik där  
lyhördhet och precision krävdes då allt skulle återställas exakt som det såg ut 
innan skopan sattes i marken. 
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Svevia	värnar	om	sina	medarbetare	
Svevia arbetar systematiskt med att utveckla 

medarbetarnas kompetens, skapa trygga och 

välkomnande arbetsplatser, främja en god 

hälsa samt tillämpa Svevias modell för ett 

hållbart ledarskap.

Svevias verktyg för lärande 

Svevia Akademin är Svevias kompetensut-

vecklingsportal för skräddarsydd utbildning 

inom områden som miljöbalken, inköp, pro-

jektstyrning och ledarskap. Svevia Akademin 

arrangerar ett hundratal behörighets-, intro-

duktions- och certifierade kravutbildningar 

samt juridisk utbildning och ledarutvecklings-

program.  

Visa vägen – ledarskap i Svevia 

Svevia arbetar med att stärka ledarskapet och 

ledarskapskompetenser. Det ska vara tydligt 

vad som krävs av en chef och hur en ledare 

bör bete sig. Ledarskapsmodellen med sju 

ledarkompetenser och beteenden ligger till 

grund för Svevias ledarskapsprogram. Under 

2011 har Svevia diplomerat 14 (12) platsche-

fer. Det innebär att deras kompetens valide-

rats genom utvärdering av deras insatser i ett 

antal projekt samt genom tentamen i utvalda 

ämnen. Svevia har valt ut ett antal medarbe-

tare som har potential att ta en ledande be-

fattning inom 1–4 år. Det ska säkerställa en 

långsiktig ledarförsörjning inom Svevia. 

För att erhålla goda ledare och förebilder i 

Svevia har sju ledarkompetenser satts upp:
● Leda och följa upp

● Arbeta med människor

● Stå fast vid principer och värderingar

● Skapa relationer och nätverk

● Anpassa och reagera på förändring

● Företagsanda och kommersiellt tänkande

●  Leverera resultat och uppfylla kund-

förväntningar

Satsning på ledarutbildning 

Det är av strategisk vikt för Svevia att upp-

fattas som en attraktiv arbetsgivare. För att 

kunna behålla, rekrytera och motivera kom-

petenta medarbetare krävs ett gott ledarskap. 

Alla chefer är nyckelpersoner med uppgift att 

skapa resultat genom att ta tillvara potentia-

len hos de anställda. Under 2011–2013 ökar 

Svevia satsningarna ytterligare på ledarskap 

bland annat genom intern ledarträning. 

Ett	hälsosamt	Svevia	
Svevias mål är främja medarbetarnas hälsa 

genom att erbjuda olika verktyg för en håll-

bar livsstil. Alla medarbetare erbjuds en häl-

SOCIAL	HÅLLBARHET	

Den sociala dimensionen av hållbarhet avser den påverkan som 
Svevia har på relationer inom och utom företaget. Det gäller 
framförallt bolagets förhållande till sina medarbetare och deras 
relationer sinsemellan samt bolagets relation till det omgivande 
samhället i vid mening – leverantörer, konkurrenter, allmänhe-
ten och det offentliga. 

I september 2011 invigdes Lassalyckan i Ulricehamn, ett idrotts- och rekreationsom-
råde för alla – från motionär till elit. Genom att samla ett tjugotal olika idrotter inom 
ett och samma område hoppas kommunen på sikt bidra till en ökad folkhälsa.
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sokartläggning vart tredje år. Denna resulte-

rar i individuella råd om exempelvis kost och 

sömn. En annan hälsobefrämjande aktivitet 

som Svevia erbjuder sina medarbetare är en 

friskvårdspeng för att de ska kunna träna re-

gelbundet till en lägre kostnad. I Svevia Fritids 

regi arrangeras också olika aktiviteter för att 

stärka teamkänslan mellan medarbetare. Målet 

är medarbetare med god kondition och sund 

livsstil. Svevia Fritid är en del av Svevia och ska 

verka på central, regional och lokal nivå. 

Svevias kontinuerliga arbete med hälsofrå-

gor har bidragit till friska medarbetare. Sve-

via hade under 2011 en sjukfrånvaro på 2,4 

procent (2,2) varav 1,1 procentenheter lång-

tidssjukskrivna (0,9). Under året har ingen av 

Svevias medarbetare förolyckats. Däremot 

inträffade två dödsolyckor hos underentre-

prenörer.

Svevias anställningsvillkor regleras genom 

ett kollektivavtal (medarbetaravtal) och omfat-

tar alla medarbetare. I kollektivavtalet ingår 

också överenskommelser om samverkan i ar-

betsmiljöfrågor. Svevia har egna resurser för 

ansvarsfull omställning och samarbetar med 

Trygghetsstiftelsen. Trygghetsstiftelsen är en 

samverkanspartner i statligt omställningsarbe-

te och målet är att skapa förutsättningar för 

den uppsagde att hitta nytt arbete. Trygghets-

avtalet är ett kollektivavtal om trygghetsfrågor 
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mellan arbetsgivarverket och de fackliga par-

terna. I trygghetsavtalet regleras frågor kring 

förlängd uppsägningstid, inkomsttrygghets-

tillägg och löneutfyllnad, avgångsersättning, 

pensionsersättning m.m. Under året lades ett 

varsel i region Nord där slutligen 28 perso-

ner sades upp på grund av arbetsbrist.

Medarbetarbetarundersökningen
Medarbetarenkäten är ett av Svevias viktigas-

te verktyg för att mäta arbetsklimat och ledar-

skap. Enkäten ger Svevia både ett Nöjmed-

arbetarindex (NMI) och ett Ledarskapsindex 

(LSI). Mätningarna 2011 visar på en positiv 

trend för bägge indexen. NMI steg från 80 

till 83 och LSI från 67 till 68. 

Trygg	och	välkomnande	arbetsmiljö
Satsning på jämställdhet och mångfald

Svevia ser jämställdhet och mångfald som 

framgångsfaktorer. Bolaget har en jämställd-

hetspolicy och en handlingsplan. Svevia efter-

strävar en jämnare fördelning mellan kvinnor 

och män med olika erfarenheter och bak-

grund. För närvarande är 11 procent av med-

arbetarna kvinnor och totalt sett har fem pro-

cent av de anställda utländsk bakgrund. Svevia 

strävar efter att andelen kvinnor av nyrekryte-

rade medarbetare ska uppgå till 30 procent. 

Inom Svevia accepteras inte kränkande sär-
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behandling eller trakasserier. Diskriminering 

behandlas vid arbetsplatsens genomgång av 

medarbetarenkäten samt vid det enskilda ut-

vecklingssamtalet. Inga fall av diskriminering 

rapporterades under 2011.

Fysisk	säkerhet	
Svevia sätter en säker arbetsmiljö högt

Vid entreprenader ska skyddsrond genom-

föras regelbundet i den omfattning arbetets 

art och komplexitet kräver. Skyddsrond kan 

till exempel krävas inför nya riskfyllda arbets-

moment på arbetsplatsen.

En stor del av Svevias medarbetare har 

sin arbetsplats på vägar som trafikeras vilket 

ofta innebär en exponering för trafikfara. Vid 

vägbyggen krävs trafikanordningsplaner som 

anger hur trafiken ska dirigeras om. Skyltar 

måste vara tydliga och ställas upp korrekt. Be-

ställaren granskar alltid hur väl detta funge-

rar under byggtiden. Om entreprenören inte 

levt upp till kraven utgår en avgift som står i 

relation till de brister i trafikanordningen som 

identifierats vid Trafikverkets bedömning.

 För Svevias del uppgick under 2011 an-

talet besiktningar till 275 (241). Andelen 

godkända besiktningar uppgick till 61 pro-

cent (62), mindre allvarliga till 19 procent (18) 

samt allvarliga till 20 procent (20). Böterna 

uppgick under 2011 till ungefär en halv mil-

jon kronor. Svevias mål är att reducera an-

delen allvarliga anmärkningar till maximalt 

10 procent av de totala. Svevia ökar nu an-

strängningen att få ned antalet anmärkningar. 

Åtgärdsprogram med uppföljning och ansvar 

genomförs i regionerna under 2012. 

Svevia	strävar	efter	sunda	affärer	
Respekt för affärsrelationer

Svevia har en affärsetisk policy som fastställer 

vilka riktlinjer för sunda affärer som ska följas 

av alla medarbetare. Policyn ses som en för-

utsättning för att Svevia bibehåller den tilltro 

och respekt som krävs för goda och långsik-

tiga affärsrelationer. Områdena som ingår i 

policyn är:
● allmänt om Svevias affärsrelationer

● efterlevnad av konkurrenslagstiftning

●  otillbörliga förmåner, mutor och bestickning

● lojalitet till företaget, interna gåvor

● representation.

Riktlinjerna omfattar relationer till Svevias oli-

ka intressenter och innehåller exempelvis tyd-

liga rekommendationer för gåvor och andra 

förmåner. Den affärsetiska policyn innefat-

tar även frågor av intern etisk karaktär såsom 

lojalitet mot företaget, bisysslor och tjänste-

bilsanvändning.

Under 2010 kompletterades den affärse-

tiska policyn med en så kallad whistleblower-

funktion. Den innebär att vem som helst i 

företaget kan förmedla information om situa-

tioner där policyn inte följs. Under 2011 har 

whistleblower-funktionen använts vid fem till-

fällen, dock har inget av dessa ärenden krävt 

några disciplinära påföljder.

Några böter eller sanktioner för brott av-

seende bedrägerier, korruption m m har inte 

utdömts under 2011.

Utbildning i den affärsetiska policyn

Under 2011 följdes utbildningen av chefer 

från 2010 upp med utbildning av samtliga 

medarbetare i den Affärsetiska policyn. Skrif-

ten ”Gör goda affärer” som är en samman-

fattning av Svevias affärsetiska policy distribu-

erades till samtliga medarbetare. 

Inköpsfunktionen 

Den centrala inköpsfunktionen på Svevia ef-

tersträvar väldokumenterade, kostnadseffek-

tiva och etiska upphandlingar. Till sin hjälp 

har Svevia uppförandekoden som innebär att 

leverantörerna förbinder sig att följa de prin-

ciper som omfattas av koden. Under 2011 

utfördes tre revisioner hos större leverantö-

rer i Sverige för att kontrollera efterlevnaden 

av uppförandekoden. Revisionerna syftar till 

exempel till att säkra spårbarhet av produkter 

till fabriker och motsvarande som är revide-

rade och godkända. Uppföljning av leveran-

törer är en process som fortgår under 2012 

då vi ser ett behov av att säkerställa att viktiga 

leverantörer arbetar enligt Svevias fastlagda 

och avtalade principer för hållbarhet.

H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G
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Svevias finansiella mål är:

●  avkastning på eget kapital ska uppgå till 

13 procent 

● soliditet om 30 procent 

●  utdelningen ska uppgå till 50–75 procent 

av årets vinst efter skatt. 

Aspekter	av	ekonomisk	hållbarhet		
Ekonomisk hållbarhet i projekten 

Svevia bedriver till största delen sin verksam-

het i projekt, vare sig det gäller anläggning av 

vägar och broar, drift och underhåll, belägg-

ning, marksanering etc. Projekten är kärnan i 

verksamheten. Varje projekt ska vara lönsamt 

och samtidigt genomföras i enlighet med 

Svevias värderingar: trovärdighet, omtänk-

samhet, nytänkande och affärsmässighet.  

För Svevia innebär ekonomisk hållbarhet så-

ledes att såväl finansiella som sociala, etiska 

och miljömässiga kriteria ska vara uppfyllda i 

varje enskilt projekt. 

Hållbarhet på nationell och lokal nivå 

Svevia har fasta driftsställen på knappt 130 

platser i Sverige. Bemanningen på vart och 

ett av dem är förhållandevis liten. Svevia är 

inte dominerande arbetsgivare på någon ort 

i Sverige. För vissa, enskilda, mindre under-

entreprenörer kan uppdrag för Svevia vara 

av stor betydelse. Sammantaget måste dock 

Svevias direkta eller indirekta ekonomiska in-

flytande på ekonomiska system på nationell, 

regional och lokal nivå sägas vara begränsat, 

vare sig det handlar om skatter, löner, ersätt-

ningar till underentreprenörer och leverantö-

rer, utdelningar eller räntor. Se tabell nedan 

för fördelningen av ekonomiskt värde mellan 

Svevias intressenter. 

Inköpsvolymer ger möjligheter 

Svevia har möjlighet att utöva inflytande på 

underleverantörer i kraft av att vara en stor 

inköpare för vissa av dem. 

Ekonomiskt hållbar aktör 

Svevia har nolltolerans ifråga om konkurrens-

fientligt beteende hos sina anställda, partners 

och underleverantörer. Bolagets affärsetiska 

policy är vägledande för samtliga anställda 

och underleverantörer. 

 

Betalningar till leverantörer 

Som framgår av tabellen utgör betalningar till 

leverantörer den dominerande delen av Sve-

vias kostnader. För Svevia är inköp en stra-

tegisk funktion och genom sin inköpspolitik 

kan Svevia utöva ett inflytande över sina le-

verantörer. Svevias Code of Conduct syftar till 

sunda leverantörsrelationer baserade uteslu-

tande på affärsmässiga överväganden. 

Klimatsäkert byggande 

Sverige har ännu inte stora problem med för-

ändrat klimat. Men på sikt måste entrepre-

nörer tillsammans med beställare klimatsäkra 

byggandet för att parera högre flöden i vat-

tendrag, förbättra avvattningen av konstruk-

tioner och stabilisera skredbenägna jordar. 

För Svevias del innebär scenariot att bolaget 

kan få mer arbeten med att säkra bana och 

väg från påverkan av vatten. 

EKONOMISK	HÅLLBARHET	

Svevias huvuduppgift är att skapa långsiktig 
värdetillväxt för bolagets ägare. 

Genererat	och	fördelat	ekonomiskt	värde

Kapitalflöden, Mkr Intressenter 2011 2010

Rörelseintäkter Kunder  7 564 8 093

Kostnader 
Insatsvaror Leverantörer 5 821 5 945

Löner inkl sociala kostnader Anställda 1 636 1 614

Skatt Staten ej tilllämpligt 56

Utdelning* Ägaren 108 60

* Utdelningarna betalades ut under 2011 och 2010 men hänför sig till räkenskapsåren 2010 respektive 2009.
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Svevias verksamhet som består av allt från 

stora infrastrukturella projekt till snöröjning 

medför olika slags påverkan på miljön och 

samhället. Svevia strävar efter att minska den 

egna miljöpåverkan. 

Styrning	
För att hantera miljöpåverkan och begränsa 

dess omfattning använder Svevia ett certifie-

rat miljö- och kvalitetsledningssystem som 

säkerställer att lagar och regler efterlevs samt 

att miljöpåverkan begränsas. Genom miljö-

ledningssystemet strävar organisationen hela 

tiden efter förbättringar.

Under 2011 har en företagsbot utdömts 

mot villkorsbrott i en täkt.

Bränsleförbrukning	
Förbrukning av drivmedel och oljor är bety-

dande då de flesta arbeten utförs med en-

treprenadmaskiner och andra fordon. Svevia 

strävar efter att begränsa förbrukningen. För 

att uppnå minskningar i förbrukning krävs 

rapportering och uppföljning. Svevia testar ett 

system där bolaget kan följa upp bränsleför-

brukningen i de egna och underleverantörers 

fordon genom en handdator som används 

av förarna. 

Svevia strävar efter resurseffektiva transpor-

ter genom samlastning samt rutt- och mass-

optimering. Medarbetare utbildas i Ecodri-

ving och fordonsflottan förnyas gradvis med 

fordon i bästa miljöklass. Andelen miljöklas-

sade fordon ska öka med tre procentenheter 

årligen. Målet omfattar gräv- och lastmaski-

ner, väghyvlar och lastbilar. Andelen miljö-

klassade fordon hade vid utgången av 2011 

ökat med sex procent vilket innebar att målet 

uppfylldes.

Energianvändning	
Svevia använder Bra Miljöval-märkt el för 

fasta arbetsplatser och för de projekt som har 

en varaktighet över ett år. Svevia har också 

utvecklat en checklista för att energianpassa 

en byggarbetsplats. Åtgärderna omfattar till 

exempel effektivisering av belysningssystem, 

isolering av byggbodar och översyn av venti-

lationen i mobila arbetsplatser. Svevia har hit-

tills köpt in 75 bodar som har bättre isolering 

och uppvärmningssystem. Försök som utförts 

visar att halva energikostnaden för en bo-

detablering kan sparas in om bodarna är av 

modernare typ med isolerglas i fönstren och 

bättre isolering mellan väggar, golv och tak. 

Asfalttillverkning är en energikrävande pro-

cess. Målet är att minska energiåtgången per 

ton tillverkning av varm asfalt med 15 pro-

cent till år 2012, detta jämfört med 2008. Un-

der 2011 minskade energiåtgången jämfört 

med året innan men ökade med 2 procent 

jämfört med 2008. Energiåtgången har på-

verkats negativt av ryckig körning på grund 

av låg tillverkningsvolym vid ett verk och att 

brännarna trots genomgång inför produk-

tionsstart har haft bristfällig brännarfunktion. 

Tillverkning av gjutasfalt driver också upp en-

ergiförbrukningen eftersom bland annat tem-

peraturen på denna massa är cirka 40–50 

grader högre än normal varmmassa.

Övrig	miljöpåverkan	
Naturmaterial 

Svevias verksamhet medför förbrukning av 

naturmaterial i form av grus och krossat berg, 

så kallad ballast. Utvinningen sker i grus- och 

bergtäkter och är tillståndspliktig. Svevia är 

en av de största täktägarna i landet. Täkterna 

anläggs för att vara rätt placerade i förhållan-

de till projekten. För att hushålla med mate-

H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G

MILJÖMÄSSIG	HÅLLBARHET	

Den miljömässiga dimensionen av hållbarhet rör Svevias påverkan 
på det levande och icke levande naturliga systemet, inklusive  
ekosystem, mark, luft och vatten.

Betongstationen i Blaiken är en så kallad Grön etablering, vilket innebär att den halverar energiförbrukningen 
jämfört med en traditionell etablering. Konceptet handlar dels om att montera bodarna på ett sätt som spar 
energi, dels om att anpassa rutiner och förändra beteenden.
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rial och transporter krossas morän och berg 

där vägbygget genomförs. Endast vid ett till-

fälle under 2011 har Svevia utdömts en före-

tagsbot på 20 000 kronor p.g.a. att man inte 

uppfyllt villkor vid täktbeslut. 

Vid asfalttillverkning åtgår mycket ballast. 

Andelen återvunnet material vid asfaltproduk-

tion av varm massa ska öka till i genomsnitt 10 

procent år 2012. Under 2011 uppgick andelen 

återvunnet material till 6 procent, en ökning 

med nästan det dubbla jämfört med 2010.

Avfall 

Svevias verksamhet genererar avfall samt 

mindre utsläpp från fasta och tillfälliga etable-

ringar till mark och vatten.

Alla Svevias arbetsplatser ska i största möj-

liga mån sortera sitt avfall. Målet är att åter-

använda jord- och schaktmassor i uppdragen 

samt att minska fraktionerna osorterat avfall, 

brännbart avfall samt deponirester. 

Under 2011 uppgick den totala mängden 

avfall från anläggningar till 6 950 ton varav 

800 ton var farligt avfall. I årets redovisning 

har förorenad jord exkluderats från den totala 

mängden avfall och farligt avfall för att inte 

störa jämförelser. Exkluderad mängd avfall 

var 21 000 ton, varav farligt avfall var15 000 

ton. Mängden förorenad jord kan variera 

starkt från år till år beroende på om Svevia 

utfört större marksaneringsentrepenader. 

Säkrad lagring av miljöfarliga ämnen 

Långvarig hantering av exempelvis bränslen, 

oljor och salt kan leda till förorenad mark. 

När Svevia bildades påbörjades en invente-

ring av gamla fastigheter med avseende på 

förorenad mark. På dessa fastigheter genom-

förs historiska undersökningar, provtagning 

och vid behov efterbehandlingsåtgärd. Under 

2011 har utredningar gjorts på 66 gamla fast-

igheter (72). 

På 15 av de undersökta fastigheterna krävs 

inga åtgärder med nuvarande markanvänd-

ning. Saneringsarbete slutfördes på 4 fastig-

heter. 

 Under 2010 inventerades och kartlades 

alla anläggningar i syfte att utveckla rutiner 

och skapa gemensamma riktlinjer för lagring 

av salt. Under 2011 har lagning av tältdukar, 

utbyte av rostad plåt och stöd, reparation av 

trasiga sarger i salttält genomförts.

Hållbarhetsrapport	på	nivå	C+
Svevias hållbarhetsredovisning är framtagen 

i enlighet med riktlinjerna för Global Re-

porting Initiative (GRI) och omfattar Hållbar-

hetsrapport 2011 (sidorna 24–36 i årsredo-

visningen). I de fall väsentliga avsteg gjorts 

från GRI:s Sustainability Reporting Guideli-

nes, version 3.0, kommenteras detta i Svevias 

hållbarhetsrapport. Det är Svevias egen be-

dömning att Hållbarhetsrapport 2011 uppfyl-

ler de krav som ställs på en hållbarhetsredo-

visning på tillämplighetsnivå C+ baserad på 

tillämplighetsnivåerna framtagna av Global 

Reporting Initiative. Deloitte AB har bestyrkt 

Svevias hållbarhetsredovisning 2011 och be-

kräftar att den uppfyller tillämplighetsnivå C+. 

Se bestyrkanderapporten på sidan 37.

Redovisningen gäller för kalenderåret 2011. 

Den föregående rapporten publicerades i 

mars 2010 och rapporterna följer kalenderår 

liksom den övriga redovisningen. Svevia gör 

en C+ rapport vilket innebär att rapporten är 

verifierad i enlighet med svenska statens krav 

på sina bolag. 

Hållbarhetsrapporten utgör en del av den 

tryckta årsredovisningen och vänder sig till 

alla intressenter, dvs ägare, kunder, leveran-

törer, medarbetare samt allmänheten. 

Hållbarhetsrapportens	omfattning		
och	innehåll	

Hållbarhetsrapporten omfattar Svevias hela 

verksamhet inklusive dotterbolag men exklu-

sive leverantörer och entreprenörer. Det har 

inte skett några förändringar sedan föregå-

ende år vad gäller omfattningen av rapporte-

ringen som skulle motivera omräkningar eller 

medföra svårigheter att jämföra resultaten.

Svevia uppfyller rapporteringskraven för 

 C-nivån och har strävat efter att uppfylla prin-

ciperna för innehåll och kvalitet. Utöver det 

har följande principer använts för att priorite-

ra bland nyckeltalen: 

●  intressenternas intresse av nyckeltalet

●  nyckeltalets betydelse för branschen

●  nyckeltalets koppling till lagkrav, avtal el-

ler överenskommelse som är av strategisk 

 betydelse för Svevia

●  mäter nyckeltalet en affärsmöjlighet för 

Svevia

●  mäter nyckeltalet en risk för Svevia

●  bidrar nyckeltalet till att följa upp bolagets 

mål inom hållbarhet.

Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen: 

Anders Lindström, miljö- och hållbarhetschef, 

anders.lindstrom@svevia.se
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1. StRategI och analyS Sida

1.1 Uttalande från vd om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi 2–3 

1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 22 

2. oRganISatIonenS PRoFIl

2.1 Organisationens namn omslag 

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna omslagets insida, 45 

2.3 Organisationsstruktur 45 

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor omslag 

2.5 Länder i vilka organisationen är verksam omslagets insida 

2.6 Ägarstruktur och företagsform 38 

2.7 Marknader som organisationen är verksam på 8–15 

2.8 Organisationens storlek omslagets insida 

2.9 Väsentliga förändringar under räkenskapsåret omslagets insida 

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under räkenskapsåret 26 

3. InFoRMatIon oM RedovISnIngen

3.1 Rapporteringsperiod 33 

3.2 Senaste utgivna rapport 33 

3.3 Rapporteringscykel  33 

3.4 Kontaktperson för rapporten 33 

3.5 Process för definition av innehållet i rapporten  
(väsentlighet, prioriteringar, identifiering av intressenter) 33 

3.6 Redovisningens avgränsning 33 

3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning 33 

3.8 Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag etc. 33 

3.10 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter 33 

3.11 Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning eller mätmetoder jämfört med tidigare års rapporter 33 

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns 35–36  

4. StyRnIng, åtaganden och IntReSSentRelatIoneR

4.1 Organisationens bolagsstyrning 38–41 

4.2 Beskriv om styrelseordförande också är verkställande direktör och varför 39 

4.3 Antal oberoende medlemmar i styrelsen som inte ingår i företagsledningen 38-39 

4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelse eller 
företagsledning 25, 30 

4.14 Intressentgrupper som koncernen har kontakt med 24–25 

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter 24–25 
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Redovisas   

Redovisas delvis 

ReSultatIndIKatoReR gRI Sida

Ekonomisk	påverkan

Ekonomiska resultat

EC1* Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor 
och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn 50, 61 

EC2* Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till  
klimatförändringen 31 

Indirekt ekonomisk påverkan

EC9 Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive effekternas omfattning 31 

Miljöpåverkan

Energi

EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar 32 

EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, 
samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ 25–26 

Biologisk mångfald

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) 33 

Utsläpp till luft och vatten samt avfall

EN16* Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 33 

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning 32–33 

EN22* Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 33 

Efterlevnad

EN28* Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av  
överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser 33 

Social	påverkan

Anställning och arbetsvillkor

Anställning

LA1* Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region 28 

LA 4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 28 

Hälsa och säkerhet

LA7* Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region 28 

LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med fackföreningar 28 

Utbildning

LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda  
vid anställningens slut. (Enligt GRI) 28 

LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och  
karriärutveckling 16 

LA13* Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritets-
grupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. (Enligt GRI) 28, 42–43 

Mänskliga rättigheter

Investerings- och upphandlingsrutiner

HR2* Andel betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av  
mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder 30 

HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 30 

Organisationens roll i samhället

Konkurrenshämmande aktiviteter

SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande beteende,  
överträdelse i konkurrenslagstiftning och monopolbeteende samt deras utfall 30 

Efterlevnad

SO8* Monetärt värde av betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen  
för brott mot gällande lagar och bestämmelser 30 

Produktansvar

Märkning av produkter och tjänster

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar 25 

* Kärnindikatorer

H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G
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Till läsarna av Svevia ABs hållbarhetsredovis-

ning

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Svevia AB 

att översiktligt granska innehållet i Svevia 

ABs hållbarhetsredovisning för år 2011. Vår 

granskning omfattar hållbarhetsrapporten på 

sidorna 24–36 i Svevia ABs årsredovisning. 

Det är styrelsen och företagsledningen som 

har ansvaret för det löpande arbetet inom 

miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och 

hållbar utveckling samt för att upprätta och 

presentera hållbarhetsredovisningen i enlig-

het med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att 

uttala en slutsats om hållbarhetsredovisning-

en grundad på vår översiktliga granskning.

Den	översiktliga	granskningens		
inriktning	och	omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i 

enlighet med RevR 6 Bestyrkande av håll-

barhetsredovisning utgiven av FAR. En 

översiktlig granskning består av att göra för-

frågningar, i första hand till personer som är 

ansvariga för upprättandet av hållbarhets-

redovisningen, att utföra analytisk gransk-

ning och att vidta andra översiktliga gransk-

ningsåtgärder. En översiktlig granskning har 

en annan inriktning och en betydligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och 

Revisors rapport över översiktlig granskning av  
Svevia ABs hållbarhetsredovisning

omfattning som en revision enligt IAASBs 

standarder för revision och kvalitetskontroll 

och god revisionssed i övrigt har. De gransk-

ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 

granskning gör det inte möjligt för oss att 

skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir med-

vetna om alla viktiga omständigheter som 

skulle kunna ha blivit identifierade om en re-

vision utförts. Den uttalade slutsatsen grun-

dad på en översiktlig granskning har där-

för inte den säkerhet som en uttalad slutsats 

grundad på en revision har.

De kriterier som vår granskning baseras på 

är de delar av Sustainability Reporting Gui-

delines G3, utgiven av The Global Reporting 

Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbar-

hetsredovisningen, samt de redovisnings- och 

beräkningsprinciper som företaget särskilt ta-

git fram. Vi anser att dessa kriterier är lämp-

liga för upprättande av hållbarhetsredovis-

ningen.

Vår översiktliga granskning har, utifrån en 

bedömning av väsentlighet och risk, bl.a. 

 omfattat följande:

a.  uppdatering av vår kunskap och förståelse 

av Svevia ABs organisation och verksamhet 

b.  bedömning av kriteriernas lämplighet och 

tillämpning avseende intressenternas infor-

mationsbehov

c.  bedömning av resultatet av företagets 

 intressentdialog

d.  intervjuer med ansvariga chefer, på kon-

cernnivå och på utvalda enheter i syfte att 

bedöma om den kvalitativa och kvantitati-

va informationen i hållbarhetsredovisning-

en är fullständig, riktig och tillräcklig 

e.  tagit del av interna och externa dokument 

för att bedöma om den rapporterade infor-

mationen är fullständig, riktig och tillräcklig

f.  analytisk granskning av rapporterad infor-

mation

g.  bedömning av företagets uttalade tillämp-

ningsnivå avseende GRI:s riktlinjer

h.  övervägande av helhetsintrycket av håll-

barhetsredovisningen, samt dess format, 

därvid övervägande av informationens in-

bördes överensstämmelse med tillämpade 

kriterier

i.  avstämning av den granskade informatio-

nen mot hållbarhetsinformationen i företa-

gets årsredovisning för 2011.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har 

det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledningen att anse att Svevias 

hållbarhetsredovisning inte, i allt väsentligt, 

är upprättad i enlighet med de ovan angivna 

kriterierna.

Stockholm den 29 mars 2012

Deloitte AB

Tommy Mårtensson

Auktoriserad revisor

Sofie Wadstein

Specialistmedlem i FAR

H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G
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Svevia är ett av svenska staten helägt aktiebo-

lag. Bolaget äger och driver den verksamhet 

som tidigare utgjordes av Vägverkets affärs-

drivande enhet Vägverket Produktion. Verk-

samheten förvärvades av Svevia med dotter-

bolag den 1 januari 2009. 

De tjänster som bolaget erbjuder till of-

fentliga och privata beställare är av utpräglat 

kommersiell karaktär och försäljningen sker i 

konkurrens med en rad andra entreprenad-

företag. 

Svevia har inte av regering eller riksdag 

givits i uppdrag att tillgodose några särskilda 

samhällsintressen.

Lagstiftning	och	annan	extern		
reglering

Bolagsstyrningen i Svevia bygger på det re-

gelverk och den struktur som följer av aktie-

bolagslagen, den svenska koden för bolags-

styrning samt statens ägarpolicy. 

Svensk kod för bolagsstyrning

De avvikelser som föranleds av statens ägan-

de berör i huvudsak nomineringen och arvo-

deringen av styrelseledamöter och revisorer 

där koden utgår från förekomsten av en av 

stämman utsedd valberedning. I denna del 

har staten valt en annan ordning som närma-

re framgår av statens ägarpolicy. 

En annan avvikelse i förhållande till koden 

är att Svevia inte redovisar styrelseledamots 

oberoende i förhållande till staten som större 

ägare. Då minoritetsägare i Svevia saknas 

finns ej heller skäl att redovisa denna form av 

oberoende. I övrigt följer Svevia koden.

Statens ägarpolicy

Statens ägarpolicy reglerar Svevias styrning 

i flera avseenden, bland annat genom fö-

reskriften att koden skall tillämpas och att 

allmänheten skall inbjudas att delta i års-

Bolagsstyrningsrapport

stämman men även genom anvisningen att 

statliga företag skall vara ledande inom områ-

den som miljömässigt och socialt ansvar, jäm-

ställdhetsarbete och arbete för mångfald och 

mot diskriminering. 

Policyn styr Svevias arbete också genom 

dess riktlinjer för extern rapportering och för 

anställningsvillkor för ledande befattningsha-

vare m.fl.

Bolagsintern	reglering
Jämte lagstiftning och annan extern reglering 

baseras Svevias bolagsstyrning på en rad in-

terna dokument.

Bolagsordning

Föremålet för bolagets verksamhet anges 

vara att bedriva ”entreprenad-, service- och 

uthyrningsverksamhet – direkt eller genom 

dotterbolag – inom trafik-, mark-, bygg- och 

anläggningsområdet samt därmed förenlig 

verksamhet ävensom äga och förvalta fast 

egendom.” 

Beträffande bolagets styrelse anges i bolag-

sordningen att denna skall ha sitt säte i Solna 

och bestå av lägst fem och högst nio ledamö-

ter förutom personalrepresentanter samt att 

dess ordförande utses av bolagsstämman.

Särskilda regler rörande ledamots tillsätt-

ning eller entledigande finns ej i bolagsord-

ningen. 

Utöver de obligatoriska uppgifterna före-

kommer i Svevias bolagsordning även upp-

gift om riksdagsledamots rätt att närvara och 

ställa frågor vid bolagsstämma.

Styrelsens	arbetsordning	och
utfärdade	instruktioner

Styrelsen har fastställt en arbetsordning vars 

innehåll omprövas årligen. I arbetsordningen 

har styrelsen fastställt den huvudsakliga tidpla-

nen för årets styrelsemöten och deras innehåll.

Av arbetsordningen framgår även vilken 

typ av ärenden som kräver beslut av styrel-

sen och därigenom utgör arbetsordningen, 

tillsammans med den särskilt upprättade in-

struktionen för verkställande direktören, en 

mandatfördelning mellan styrelsen och bola-

gets verkställande direktör.

Även relationen mellan ägaren och styrel-

sen regleras i arbetsordningen genom före-

skriften att ordföranden bör samordna sin 

syn med företrädare för ägaren i frågor av 

avgörande betydelse för bolaget.

Arbetsordningen ger också besked om 

struktur och mandat för de utskott styrelsen-

valt att inrätta, nämligen revisionsutskottet, er-

sättningsutskottet och projektutskottet. 

Till arbetsordningen hör detaljerade in-

struktioner rörande den rapportering som 

verkställande direktören löpande och i sam-

band med styrelsemötena skall lämna för att 

styrelsen fortlöpande skall kunna bedöma 

bolagets och koncernens ekonomiska situa-

tion.

Måltal, riktlinjer och policyer

Ekonomiska måltal för Svevia fastställdes se-

nast av årsstämman 2010. Måltalen, som av-

ser avkastning på eget kapital, soliditet och 

utdelning, finns redovisade i årsredovisning-

en.

Vid årsstämman 2011 fastställdes riktlinjer 

för ledande befattningshavares anställnings-

villkor, vilka riktlinjer helt ansluter till den syn 

regeringen ger uttryck för i sin ägarpolicy.

Jämte affärsplan och en övergripande dele-

gationsordning har styrelsen antagit policyer 

inom en rad olika områden, däribland finans, 

miljö, arbetsmiljö, affärsetik, kommunikation, 

B O L A G S S T y R N I N G S R A p p O R T

1  uppgifterna avser förhållandena vid utgången av räkenskaps-
året 2011 om ej annat anges
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jämställdhet med mera. Dessa policyer har 

utformats bland annat med utgångspunkt i 

ägarpolicyns ställningstaganden inom områ-

den som jämställdhet och mångfald. Utöver 

dessa policyer har särskilda riktlinjer utfärdats 

av verkställande direktören inom ett antal 

områden.

Till stöd för tillämpningen av den affärs-

etiska policyn finns i Svevia ett utvecklat sys-

tem för anmälan om oegentligheter, så kallad 

whistleblowing.

Bolagsstämman
Svevias högsta beslutande organ är bolags-

stämman. Stämman kan besluta i alla frågor 

som inte enligt lag uttryckligen faller under 

annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Vid bolagets årsstämma, som senast hölls i 

april 2011,väljs bolagets styrelse och fastställs 

ledamöternas arvode. Till årsstämmans övriga 

obligatoriska uppgifter hör att fastställa bola-

gets balans- och resultaträkningar, att besluta 

om disposition av resultatet samt att besluta 

om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 

verkställande direktör. Bolagsstämman utser 

externrevisor och fastställer dennes arvode.

Som tidigare framgått förekommer i Sve-

vias fall ej någon av bolagsstämman utsedd 

valberedning. Valberedningens roll har i de 

statligt kontrollerade företagen ersatts av en-

strukturerad nomineringsprocess koordinerad 

av enheten för statligt ägande inom Finans-

departementet. 

Nästa årsstämma är planerad att hållas den 

27 april 2012.

Styrelsen	och	dess	utskott
Styrelsen har det övergripande ansvaret för 

bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter.

Svevias styrelse består av sex2 bolagsstäm-

movalda ledamöter samt av två arbetsta-

garrepresentanter med två suppleanter för 

dessa. Närmare uppgifter om ledamöterna 

och suppleanterna lämnas på sid 42. Verk-

ställande direktören ingår inte i styrelsen men 

närvarar regelmässigt vid dess sammanträ-

den, normalt som föredragande. Även Sve-

vias ekonomi- och finanschef deltar normalt 

i styrelsens sammanträden. Vid dessa äger 

även arbetstagarrepresentanternas supplean-

ter närvaro- och yttranderätt. Under 2011 höll 

styrelsen elva sammanträden.

Styrelsen har inom sig inte annan arbets-

fördelning än vad som följer av ordförandens 

särskilda uppgifter och de uppgifter som an-

kommer på ledamot av respektive utskott. 

Enligt styrelsens arbetsordning skall styrel-

seordföranden, förutom att leda styrelsearbe-

tet, följa företagets inriktning och utveckling 

genom regelbundna kontakter med verkstäl-

lande direktören samt kontrollera att styrel-

sens beslut verkställs. Ordföranden skall vi-

dare samråda med verkställande direktören i 

förekommande strategiska frågor samt före-

träda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen. 

Vidare är det ordförandens uppgift att kall-

la till extra bolagsstämma när så är påkallat 

med hänsyn till utvecklingen i företaget eller 

när det i övrigt begärs enligt aktiebolagsla-

gen. Vid årsstämman 2011 omvaldes Christi-

na Rogestam till styrelsens ordförande.

Revisionsutskottet har till uppgift att svara 

för beredningen av styrelsens arbete med att 

kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering 

och har i övrigt de uppgifter som framgår av 

koden och aktiebolagslagen. Bolagets revi-

sionsutskott har också att fastställa riktlinjer för 

vilka andra tjänster än revision som bolaget 

får upphandla av bolagets revisor. Utskottet 

består av ledamöterna Pia Gideon, ordföran-

de, Patrik Jönsson och Ola Salmén. Utskottet 

har under 2011 haft 8 sammanträden.

Ersättningsutskottet har till uppgift att be-

reda frågor om ersättning och andra anställ-

ningsvillkor för verkställande direktören och 

övriga medlemmar av bolagsledningen. Ut-

skottet består av ledamöterna Christina Roge-

stam, ordförande, och Patrik Jönsson. Utskot-

tet har under 2011 haft tio sammanträden.

Projektutskottet granskar och prövar stör-

re anläggnings- och driftsprojekt innan an-

bud lämnas, Utskottet består av ledamöter-

na Christina Rogestam, ordförande, Christer 

Bådholm och Johan Trouvé. Utskottet har un-

der 2011 haft 14 sammanträden. 

Styrelsens arbete utvärderas årligen ge-

nom en process som bland annat syftar till att 

få fram ett bra underlag för styrelsens eget 

utvecklingsarbete. Regeringskansliet informe-

ras genom ordföranden om resultatet av ut-

värderingen.

Bolagsstämma

Styrelse

VD

Nomineringsprocess

Projektutskott

Ersättningsutskott

Staber

Extern revision

Revisionsutskott

Riksrevisionen

Internrevision

Region Syd Beläggning Fastighet MaskinRegion Nord Region Mitt Region Väst

B O L A G S S T y R N I N G S R A p p O R T

2  antalet stämmovalda ledamöter reducerades från sju till sex 
när Johanna Hagelberg i oktober 2011 lämnade styrelsen på 
egen begäran

Bolagsstyrning
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Enligt beslut av årsstämman 2011 utgår till 

styrelsens ordförande arvode med 400 000 

kronor och till envar övrig stämmovald leda-

mot med 200 000 kronor. Härutöver skall 

arvode utgå med 30 000 kronor till revisions-

utskottets ordförande och med 20 000 kro-

nor till varje övrig ledamot i revisionsutskot-

tet. Vidare skall ett arvode om 40 000 kronor 

utgå till projektutskottets ordförande och 

med 30 000 kronor till varje övrig ledamot i 

utskottet. Arvode till ordförande och ledamö-

ter av ersättningsutskott utgår inte. Ej heller 

utgår styrelsearvode eller arvode för utskotts-

arbete till ledamot som är anställd i reger-

ingskansliet. Berörda arvoden avser perioden 

från årsstämman 2011 till och med årsstäm-

man 2012.

Vid extra bolagsstämma den 27 maj 2009 

beslutades att särskild ersättning ej skall utgå 

till styrelsens arbetstagarrepresentanter.

De bolagsstämmovalda styrelseledamöter-

nas närvaro vid styrelsemöten och utskotts-

möten under 2011 framgår av nedanstående 

tabell.

Operativa	ledningen
Verkställande direktören har till uppgift att 

ansvara för och sköta den löpande förvalt-

ningen av bolagets angelägenheter efter sty-

relsens riktlinjer och anvisningar. I styrelsens 

arbetsordning och i styrelsens instruktion för 

verkställande direktören klargörs bland annat 

arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk-

ställande direktören.

Svevia har sju affärsenheter. Fyra av dessa 

är geografiskt orienterade och inriktade på 

produktion av drifts- och anläggningsentre-

prenader: region Nord, region Mitt, region 

Väst och region Syd. Övriga tre enheter, Be-

läggning , Fastighet och Maskin, opererar på 

nationell bas, de två sistnämnda inom ramen 

för dotterbolag till Svevia. Varje enhet leds av 

en chef som rapporterar till verkställande di-

rektören. 

Genom styrelsens arbetsordning, delega-

tionsordningen samt föreliggande instruk-

tioner säkerställs att frågor av väsentlig be-

tydelse för koncernen eller för respektive 

affärsenhet underställs verkställande direktö-

rens och/eller styrelsens prövning. 

För behandling av koncerngemensamma 

frågor finns inom Svevia även en företagsled-

ningsgrupp (FLG) bestående av affärsenhets-

chefer, stabschefer och verkställande direktör.

Vidare finns för varje affärsenhet en ope-

rativ affärsledning för löpande uppföljning, 

avstämning och styrning av verksamheten, 

vilken affärsledning normalt utgörs av berörd 

affärsenhets ledningsgrupp tillsammans med 

koncernens verkställande direktör och ekono-

mi- och finanschef.

Härjämte har styrgrupper inrättats för att 

säkerställa ett samordnat, väl förankrat och 

systematiskt arbete inom områden som in-

köp, hållbarhet, IT och affärsprocesser.

För prövning av frågor av etisk karaktär, 

däribland transaktioner mellan bolaget och 

dess anställda, exempelvis avseende entre-

prenaduppdrag, har inrättats ett etiskt råd 

med bolagets jurist som ordförande.

Lön och ersättningar samt övriga förmåner 

för verkställande direktören och andra ledan-

de befattningshavare framgår av not 6. Inga 

incitamentsprogram förekom under 2011 i 

Svevia.

Revision
Genom beslut av extra bolagsstämma den 

5 december 2008 utsågs revisionsföretaget 

Deloitte AB, med Tommy Mårtensson som 

huvudrevisor, att vara revisor i Svevia . Bola-

gets revisor avger revisionsberättelse för Sve-

vias årsredovisning och koncernredovisning, 

styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning samt årsredovisningarna för dotter-

bolag. Revisionen sker i enlighet med aktie-

bolagslagen och gällande revisionsstandarder 

i Sverige. Koncernens delårsrapport för tredje 

kvartalet granskas översiktligt av revisorn. 

Till bolagets revisor har ersättningar utgått 

för revision och annan föreskriven gransk-

ning samt för rådgivning och annat biträde 

som föranleds av granskningen. Ersättningen 

för revisionsuppdrag har för 2011 uppgått till 

1,2 miljoner kronor och ersättning för fristå-

ende rådgivning har uppgått till 0,8 miljoner 

kronor. 

	Intern	kontroll	och	riskhantering
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktie-

bolagslagen och Svensk kod för bolagsstyr-

ning för den interna kontrollen. Enligt ko-

den och årsredovisningslagen skall styrelsen 

dessutom årligen lämna en beskrivning av 

de viktigaste inslagen i bolagets system för in-

tern kontroll och riskhantering avseende den 

finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Genom styrelsens arbetsordning samt ge-

nom styrelsens instruktioner för verkställan-

de direktören respektive styrelsens utskott 

säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördel-

ning ägnad att leda till en effektiv styrning av 

verksamheten. Styrelsen har vidare fastställt 

ett antal grundläggande policyer av betydelse 

för att skapa förutsättningar för en god kon-

trollmiljö. Bland dessa kan nämnas Svevias 

uppförandekod, affärsetiska policy och finans-

policy. Med samma syfte har verkställande 

direktören utfärdat en rad riktlinjer. Dessa 

policyer och riktlinjer, däribland den delega-

tionsordning varigenom ledande tjänstemäns 

ansvarsområden klart definieras, följs upp och 

omarbetas vid behov. Bolaget har etablerat 

Styrelseledamöternas	närvaro

Ledamot  Styrelse Revisionsutskott  Ersättningsutskott Projektutskott

Christina Rogestam 11/11 10/10 14/14
Christer Bådholm 11/11 14/14
Pia Gideon 11/11 8/8
Johanna Hagelberg1 4/6 7/7
Patrik Jönsson 11/11 7/8 10/10
Ola Salmén 9/11 6/8
Åsa Söderström Jerring2 3/3 2/2
Johan Trouvé 10/11 13/14
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1 ledamot av styrelsen 26 april - 26 oktober 2011
2 lämnade styrelsen 26 april 2011
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ett etiskt råd vilket agerar i etiska frågor. Före-

tagsledningen utarbetar härutöver detaljera-

de instruktioner avseende koncernens finan-

siella rapportering. Dessa instruktioner finns 

samlade i bolagets så kallade ledningssystem.

Riskbedömning

Medlemmar av företagsledningen har, med 

början under hösten 2009, genomfört över-

gripande riskanalys avseende finansiell rap-

portering för att gemensamt definiera och 

värdera övergripande risker i verksamhe-

ten. Dessa analyser har kompletterats under 

2010 och 2011 och ingår i ett större arbete 

som syftar till att med riskbedömning som 

utgångspunkt hantera risker och fortlöpande 

förbättra den interna kontrollen samt proces-

serna för löpande arbete med intern kon-

troll. En forcering av arbetet med riskanalyser 

m.m. är planerad att ske under 2012.

Information och kommunikation

Information om koncernens policyer, instruk-

tioner, riktlinjer och manualer finns på Sve-

vias intranät som är tillgängligt för samtliga 

anställda i koncernen. Uppdateringar och för-

ändringar i redovisnings- och rapporterings-

principer kommuniceras löpande samt vid de 

regelbundna möten som koncernens ekono-

mi- och controllerfunktion har.

Nödvändiga informationssystem finns för 

att säkerställa att tillförlitlig och aktuell infor-

mation finns tillgänglig för ledningen för att 

den skall kunna utföra sina uppgifter på ett 

korrekt och effektivt sätt.

Kontroll och uppföljning

Svevia är organiserat i sju enheter, fyra regio-

ner och tre andra enheter. I respektive en-

hets ledningsgrupp ingår, förutom chef och 

andra befattningshavare, en controller. Den-

ne controller, vars funktion medvetet stärkts 

efter bolagiseringen, har en central roll för 

analys och uppföljning av enhetens finansiel-

la rapportering samt för att tillse att de poli-

cyer, riktlinjer och övriga instruktioner, som 

har en inverkan på den finansiella rapporte-

ringen, följs.

I bolagets affärsprocesser ingår finansiella 

kontroller avseende godkännande och redo-

visning av transaktioner. I boksluts- och rap-

porteringsprocessen finns kontroller bland 

annat för projekt med avvikande saldon. Som 

ett led i Svevias pågående arbete med att 

systematisera bolagets arbete med riskhan-

tering och intern kontroll utvärderas policy-

er och processer/instruktioner i förhållande 

till identifierade risker. Detta har inneburit att 

under 2012 kommer den löpande, operativa 

rapporteringen att ske i former ägnade att 

säkerställa en balanserad intäktsredovisning 

i varje projekt, transparens med avseende 

på gemensamma kostnader samt beaktande 

jämväl av kostnaderna för det rörelsekapital 

som binds i respektive projekt. Vidare kom-

mer de till grund för anbuden liggande kal-

kylerna att stramas upp för att säkerställa fullt 

beaktande av gemensamma kostnader samt 

att skälig hänsyn tas till föreliggande risker 

och möjligheter. 

På koncernnivå finns funktioner, däribland 

controller- och redovisningsenhet, för löpan-

de analys och uppföljning av såväl koncernen 

som de i koncernen ingående enheterna. Un-

der 2012 kommer controllerorganisationen 

ges ytterligare tyngd bl.a. genom att affärsen-

heternas controllerenheter funktionellt rap-

porterar till koncerncontrollern samt genom 

löpande uppföljning av berörda enheters 

kvalitet och integritetshöjd. 

Bolagets verkställande direktör och eko-

nomi- och finanschef genomför regelbundna 

genomgångar avseende det ekonomiska ut-

fallet och årsprognos med chefs- och ekono-

mifunktionen i respektive enhet. 

Styrelsen utvärderar månadsvis verksam-

hetens utveckling, resultat, ställning och kas-

saflöde genom ett rapportpaket innehållande 

utfall, prognoser och kommentarer till vissa 

nyckelfaktorer. Revisionsutskottet, som regel-

bundet rapporterar till styrelsen, har en över-

vakande roll vad gäller effektiviteten i bola-

gets finansiella rapportering, riskhantering 

samt styrning och kontroll. Revisionsutskottet 

följer upp att bolagets redovisning uppfyller 

föreliggande krav. 

Sedan 2010 genomför Svevia årligen själv-

utvärdering av den interna kontrollen enligt 

den så kallade COSO-modellen.

Internrevision
Styrelsen beslutade i april 2011 att inrätta en 

funktion för internrevision samt att upphand-

ling av erforderliga tjänster skulle ske efter 

anbudsförfarande. Sedan revisionsföretaget 

Ernst & Young kontrakterats för uppdraget 

har funktionen påbörjat sitt arbete under hös-

ten 2011; till de prioriterade områdena hör 

frågor rörande etik och moral samt frågor rö-

rande enhetliga processer inom anläggnings-

rörelsen.

Revisors	yttrande
Till årsstämman i Svevia AB (publ), org.nr 

556768-9848

Det är styrelsen som har ansvaret för bo-

lagsstyrningsrapporten för år 2011, som ingår 

i den tryckta versionen av detta dokument på 

sidorna 38-41, och för att den är upprättad i 

enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och 

baserat på denna läsning och vår kunskap 

om bolaget och koncernen anser vi att vi har 

tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta 

innebär att vår lagstadgade genomgång av 

bolagsstyrningsrapporten har en annan in-

riktning och en väsentligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning 

som en revision enligt International Standards 

on Auditing och god revisionssed i Sverige 

har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har 

upprättats, och att dess lagstadgade informa-

tion är förenlig med årsredovisningen och 

koncernredovisningen.

Stockholm den 29 mars 2012

Deloitte AB

Tommy Mårtensson

Auktoriserad revisor

B O L A G S S T y R N I N G S R A p p O R T
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Svevia AB (publ), avger här-

med årsredovisning för Svevia AB (publ) och koncernredovisning för 

Sveviakoncernen för verksamhetsåret 2011. 

Samtliga belopp anges i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej 

 annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Koncernen	
Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och det fjärde största väg- 

och anläggningsföretaget med cirka 2 800 medarbetare. Vår kärn-

verksamhet är att utföra nybyggnation samt sköta drift, service och 

underhåll av Sveriges vägar och infrastruktur. Uppdragen omfattar 

allt ifrån vägar, gator, broar till järnvägar, hamnar och fjärrvärme. Vi 

hyr ut och underhåller maskiner, fordon, byggbodar och utrustning, 

främst inom koncernen men även till kunder inom entreprenadbran-

schen. Vi hyr även ut kontor, verkstäder och lagerlokaler.

Svevia AB är indelat i geografiskt orienterade affärsområden och 

övriga affärsområden: region Nord, region Mitt, region Väst och re-

gion Syd vilka är inriktade på produktion av drifts- och anläggnings-

entreprenader. Övriga affärsområden är Beläggning med nationell 

verksamhet. Utöver moderbolaget omfattar Svevia koncernen dot-

terbolagen Svevia Fastighet Holding AB, Svevia Fastighet AB, Svevia 

Maskin AB, Wennerström i Järna AB, Grundar´n VRECO Anläggning 

AB, Svevia Norge AS och Svevia Sp. z o.o. Svevia Fastighet Holding 

AB, Svevia Fastighet AB, Svevia Maskin AB, Wennerström i Järna AB 

och Svevia Sp. z o.o tillhör operativt Övriga affärsområden, Grundar´n 

VRECO Anläggning AB tillhör region Mitt och Svevia Norge AS till-

hör region Nord.

Verksamhetsåret	2011
Under oktober månad tillträdde Torbjörn Torell som ny vd och kon-

cernchef. 

Under året har Svevia gjort en noggrann översyn av sina projekt. 

Vid denna översyn har dels konstaterats att den generella lönsamhets-

nivån i anläggningsverksamheten inte är acceptabel och dels att risker 

i projekten inte har beaktats på ett korrekt sätt vilket lett till att projekt-

nedskrivningar och då främst inom anläggningsverksamheten. Resul-

tatet 2011 blev djupt otillfredsställande vilket gör att Svevia nu vidtar 

kraftfulla åtgärder för att successivt göra Svevia till det lönsammaste 

företaget i branschen.

Svevia har under 2011 bibehållit en ledande position på den  

svenska marknaden för drift. Under året har bolaget tagit hem  

elva av Trafikverkets vägdriftsområden. I enlighet med visionen om  

att bli nummer ett i Norden när det gäller att bygga och sköta om  

vägar och övrig infrastruktur har ytterligare steg tagits då bolaget  

under 2011 gjorde en inbrytning på den norska marknaden för  

vägunderhåll. Detta då Svevia tog hem ett uppdrag gällande 641  

kilometer väg i Mosjøen i Nordnorge, en affär värd 165 MNOK.

Under 2011 har Svevia genomfört utbildningsinsatser i ”Vårt ar-

betsätt”. Detta är bolagets största utbildningssatsning någonsin och 

innebär att över 800 medarbetare i produktionsledande positioner 

genomgått utbildningen. Utbildningsinsatsen kommer att fortlöpa un-

der 2012. Arbetet med att stärka vår position som attraktiv arbetsgivare 

har fortlöpt under året där vi i vår ambition att attrahera ”Young Profes-

sionals” bland annat genomfört kampanjen ”En utmanande vardag”. 

Marknad
Sveriges ekonomi är välskött och stark i förhållande till omvärlden. 

Den svenska byggmarknaden har totalt vuxit under året tack vare ett 

ökande bostadsbyggande. Anläggningsmarknaden var, under 2011, 

stabil vilket vi bedömer gälla även för 2012. Bostadsbyggandet för-

väntas sjunka under 2012 med en ökad konkurrens inom anläggning 

som följd. 

Stat och kommun
I regeringens nationella plan för infrastrukturåtgärder 2010-2021 

planeras satsningar för 416 miljarder kronor i 2009 års priser. Sats-

ningen innebär en ökning med 35 miljarder kronor jämfört med 

tidigare plan. Trafikverket är en stor beställare av underhåll med en 

årlig budget på knappt sju miljarder kronor. Kommunernas samman-

lagda budget är jämförbar med Trafikverkets. Deras totala kostnader 

för väghållning uppgår enligt Sveriges Kommuner och Landsting till 

cirka sex miljarder kronor. Utöver vägar och offentliga platser utgör 

kommunernas underhåll och drift av VA- och fjärrvärmenät en stor 

marknad. 

Övriga marknader
Rikstäckande varuhus- och bensinstationskedjor med tillfartsvägar och 

parkeringsplatser är en betydelsefull och växande marknad för Sve-

vias drift- och underhållstjänster. Även energirelaterade investeringar 

bedöms erbjuda möjligheter bland annat i samband med energibola-

gens satsningar på nya kraftvärmeverk och utbyggnad av fjärrvärme-

näten. Den snabba utbyggnaden av vindkraft medför ökade privata 

anläggningsinvesteringar.

Orderingång	och	orderstock
Under året uppgick orderingången till 8 574 MSEK, vilket är en  

ökning med 14 % jämfört med motsvarande period föregående år  

(7 544). Vid utgången av december är orderstocken 6 963 MSEK 

vilket är en ökning om 17 % jämfört med föregående år (5 953).

Bland större erhållna uppdrag under året kan nämnas: 

- Flera av Trafikverkets vägdriftsområden omfattande totalt 1 300 

MSEK. Detta innebär att Svevia kommer att sköta om vägarna i:  

Kiruna. Pajala, Norsjö, Storuman, Vännäs, Umeå, Edsbyn, Arvika,  

Fagersta, Västerås, Norra Bohuslän Uddevalla, Falköping, Norrköping, 

Kisa, Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar och Österlen under de kom-

mande åren.

- 15 kilometer motorväg åt Trafikverket på E22 i västra Blekinge 

mellan Sölve och Stensnäs. Projektet innebär 20 broar, 5 kilome-

ter lokalväg, en ny trafikplats samt 3,2 kilometer skydd mot buller. 

 Entreprenadsumman är 378 MSEK.
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Orderingång och orderstock

                                 
                                

Orderingång, rullande 4 kvartal                   Orderstock 

Orderingång per kvartal        

- Vårt nystartade norska dotterbolag Svevia Norge AS har tagit sitt 
första uppdrag som uppgår till 165 MNOK. Kund är Vegvesendet, 

Norges motsvarighet till Trafikverket, och uppdraget avser drift och 

underhåll av 641 kilometer väg i området kring Mosjøen strax söder 

om Mo i Rana. Detta är koncernens första driftuppdrag utanför 

Sverige.

- Vindkraftsparken Blaiken där vårt uppdrag är parkens infrastruktur 

om 20 kilometer vägar, kranplaner, dragning av el och telekablar 

samt gjutning av de 30 första fundamenten. Uppdragen utgör tillsam-

mans 153 MSEK. Kund är Blaikenvind som är samägt av Skellefteå 

Kraft och Fortum.

- Ett antal drift- och underhållsuppdrag åt kommuner om cirka  

200 MSEK. Bland dessa kan nämnas Stockholms stad, Jönköpings 

kommun och Danderyds kommun.

-	Saneringsuppdrag åt Nässjö kommun som innebär sanering 

av Grimstorps impregneringsanläggning. Uppdraget uppgår till  

77 MSEK och utförs i samarbete med SAKAB. 

Nettoomsättning	och	resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 7 564 MSEK  

(8 093), vilket är 7% lägre än samma period föregående år. Rörelse-

resultatet minskade med 398 MSEK till -170 MSEK (228), rörelse-

marginalen är negativ (2,8). Det är förändringar i det sista kvartalet 

som framför allt haft betydelse för helårsutfallet. Den lägre lönsam-

heten beror i huvudsak på de projektnedskrivningar och kostnader 

som accentuerades under det fjärde kvartalet till en följd av den för-

djupade projektgranskningen. 

Vid genomlysning av projekten konstaterades att det föreligger  

underliggande lönsamhetsproblem inom delar av anläggningsverk-

samheten. Vid granskning av de aktuella projekten framkom även  

att risker och möjligheter har felbedömts. Felbedömningar av risker  

har lett till för optimistiska resultatprognoser. De berörda projekten är 

förhållandevis jämnt spridda över regionerna och avser alla typer av 

anläggningsprojekt. 

Vidare har nya bedömningar av tvister i några större projekt med-

fört ökade kostnader i form av avsättningar.

Driftverksamheten uppvisar ett fortsatt tillfredsställande resultat och 

en stabil utveckling under året.

Årets resultat uppgick till -101 MSEK (193). Minskningen är en 

 konsekvens av det lägre rörelseresultatet. Information om koncernens 

finansiella utveckling finns i flerårssammanställning, vilken presenteras 

på sidan 5.

För mer information om regionernas finansiella ställning, resultat 

och  kassaflöde, hänvisas till not 3. 

Säsongsvariationer
Verksamheten inom Svevia uppvisar säsongsmässiga variationer. Det 

betyder att resultatet inte upparbetas linjärt under året utan merpar-

ten av resultatet upparbetas under andra halvåret. Det är framförallt 

markarbeten, asfaltutläggning och ballastförsäljning som har en lägre 

aktivitet under vinterhalvåret. Detta leder till att den fasta linjärt förde-

lade kostnadsmassan får större genomslag under vinterhalvåret. Detta 

har dock inte varit fallet för 2011 på grund av betydande projektned-

skrivningar i både tredje och fjärde kvartalet.

Finansiell	ställning	och	likviditet
Koncernens egna kapital uppgick vid balansdagen till 1 236 MSEK  

(1 449), soliditeten till 33,7% (38,5%) och skuldsättningsgraden till 

0,0 (0,0). 

På balansdagen uppgick räntebärande nettofordran till 594 MSEK, 

att jämföras med 582 MSEK vid årets början. Årets förlust och utdel-

ning har kompenserats av förbättrat rörelsekapital.

Finansnettot har förbättrats med 12 MSEK jämfört med föregående 

år och uppgick under perioden till 33 MSEK (21). Förbättringen beror 

på realiserade kursvinster samt stigande marknadsräntor.

Checkräkningskrediten är inte utnyttjad, beviljad checkräknings-

kredit uppgår till 450 MSEK.
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Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 275 MSEK 

(-30), vilket förklaras med förbättrat rörelsekapital. Minskningen beror 

på mindre kapitalbindning i projekten till följd av snabbare fakture-

ring. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -58 MSEK 

(239). Vidare har utdelning betalats ut till moderbolagets ägare vilken 

uppgick till 108 MSEK (60). Årets kassaflöde om 109 MSEK (-161) har 

ökat likvida medel till 138 MSEK (29).

Förvärv	och	avyttringar
Inga förvärv eller avyttringar har skett under verksamhetsåret 2011.

Investeringar
Under året uppgick investeringar i maskiner och inventarier till 187 

MSEK (92) och byggnader och mark till 12 MSEK (16). Avyttringar 

uppgick till 36 MSEK (16).

Väsentliga	risker	och	osäkerhetsfaktorer
Strukturerad riskhantering
Entreprenadverksamhet handlar till stor del om att hantera risker. 

Standardiseringen är låg och projektens förutsättningar, storlek och 

utformning varierar för varje uppdrag. Detta gör att entreprenadbran-

schen, ur ett riskperspektiv, skiljer sig från exempelvis tillverkningsin-

dustrin.

Av Svevias kärnverksamheter utgör anläggning 4/10 och drift 5/10 

medan resterande del utgörs av industriell verksamhet. Av dessa är 

det framförallt inom anläggning som risker föreligger. 

Sedan lång tid tillbaka beaktas riskerna i olika projekttyper i såväl 

anbuds-, planerings- som genomförandefasen genom att identifie-

ra och hantera risker och möjligheter under hela projektets livslängd. 

Detta arbetssätt är inarbetat i företagets ledningssystem ”Vårt arbets-

sätt”. Under 2011 har arbetet med riskhantering strukturerats ytter-

ligare genom att med hjälp av COSO-ramverket utveckla bolagets 

riskhantering. 

Operativa risker 
Med operativa risker avses främst risker kopplade till projekten, så 

kallade projektrisker, i såväl anbuds-, planerings- som genomförande-

fasen. Riskerna hanteras bland annat genom:

• Ledningssystemet, där såväl kontrollpunkter som rutiner, checklis-

tor med mera finns dokumenterade. Som kontrollpunkter räknas 

främst kalkylstartsmöte, anbudsgenomgång, starttillstånd, plane-

rings- respektive produktionsstartmöte, projektavstämningar och 

slutmöte. 

• En tydlig delegationsordning gällande rätt att lämna anbud med 

obligatoriska genomgångar beroende på anbudets storlek, exempel-

vis skall anbud > 125 MSEK godkännas av styrelsens projektutskott.

• Validering av platschefers kompetens genom diplomering av plats-

chefer. 

• En bred satsning för att öka medarbetarnas kompetens inom an-

buds-, planerings- som genomförandefasen, där drygt 1 000 med-

arbetare i produktionsledande befattningar har genomgått en fem 

dagars utbildning under 2011.

Efterlevnadsrisker
Bland årets aktiviteter kan nämnas kompetensutveckling för samtliga 

medarbetare i affärsetik under temat ”God etik är en förutsättning för 

goda affärer”. Vidare synliggörande av Etiskt råd samt inrättande av 

whistleblower-funktion. Under årets sista kvartal har i samband med 

intern revision framkommit möjlighet till ytterligare åtgärder, vilka 

kommer att genomföras under 2012.

Finansiella risker
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av  

finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i koncer-

nens resultat och kassaflöde till följd av likviditets-, ränte-, valuta-,  

råvaru-, motparts- och finansieringsrisker.

För mer information om definitioner och hantering av finansiella  

risker, se not 21.

Pågående	rättsprocesser	och	tvister
Svevia är part i pågående rättsprocesser och tvister. Dessa har uppstått 

som en del av den dagliga affärsverksamhet som Svevia bedriver. Sty-

relsen och vd anser att tillräckliga avsättningar för rättsprocesser och 

tvister redovisas per balansdagen baserat på deras bästa bedömning 

av risk och utfall i varje enskilt ärende utifrån information som finns till-

gänglig för närvarande. Rättsprocesser och tvister är dock oförutsägbara 

till sin karaktär och faktiskt utfall kan avvika från de bedömningar som 

Svevia gjort. Utöver gjorda bedömningar förväntas ingen pågående 

rättsprocess eller tvist ha väsentlig negativ effekt på Svevias finansiella 

ställning och resultat.

Medarbetare
Vid årets slut hade Svevia 2 832 anställda. Svevias medarbetare finns 

inom en mängd olika yrken. Svevia har cirka 100 olika befattningar. 

Svevias anställningsvillkor regleras genom avtal mellan arbetsgivarver-

ket och de fackliga huvudorganisationerna Saco, Seko och ST. Svevias 

kollektivavtal heter Svevia-AVA (Svevias Affärsverksavtal).

Svevias personalpolicy beskriver grundläggande värderingar som 

präglar Svevias förhållningssätt och agerande. God affärsetik är ett 

prioriterat område i Svevia. Informationsmaterial har tagits fram såsom 

”Tillsammans bygger vi Svevia” som riktar sig till underleverantörer 

och ”Gör goda affärer” som är ett särtryck av den affärsetiska policyn 

som har distribuerats till samtliga medarbetare. En funktion för  

”whistle-blower” finns etablerad och det finns ett Etiskt råd.

För att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen arbetar 

Svevia med årliga bemanningsplaner som mynnar ut i en strategisk 

kompetensförsörjningsplan. Under 2011 fortsatte Svevia bygga ett 

starkt varumärke och kommunicera vårt arbetsgivarerbjudande via en 

rekryteringskampanj som riktade sig till civil- och högskoleingenjörer 

samt unga yrkesverksamma akademiker. Arbetet med Employer Brand 

kommer att ytterligare stärkas under 2012 då Svevia driver ett projekt 

för ”Att skapa det starkaste varumärket för att få de bästa medarbe-

tarna”. Under 2012 kommer ett traineeprogram för civilingenjörer att 

starta.

Svevia erbjuder sina medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. All 

företagsgemensam utbildning sker inom ramen för Svevia Akademin. 
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Svevia satsar på internutbildning inom de områden där det råder brist 

på kompetens som t. ex. kalkylingenjörer och arbetsledare.

Ett bra ledarskap är en förutsättning att lyckas som företag. Svevia 

satsar genom Svevia Akademin på att utveckla våra ledare genom le-

darskapsprogram för befintliga chefer på olika nivåer. Under 2011 på-

börjades ledarutvecklingsprogrammet ”Chef i Svevia” som är en obli-

gatorisk ledarträning för chefer i Svevia. All ledarutveckling sker utifrån 

Svevias ledarskapsmodell . 

Svevias sjukfrånvaro ligger på 2,4 procent (2,2). Svevias hälsoarbete 

handlar om att arbeta strategiskt och långsiktigt med hälsofrämjande 

insatser för ett välmående företag. Svevia genomför regelbundna häl-

sokartläggningar, erbjuder varje medarbetare ett friskvårdsbidrag och 

inom ramen för Svevia Fritid arrangeras olika aktiviteter för att stärka 

teamkänslan mellan medarbetare i Svevia.

Varje år genomför Svevia en medarbetarundersökning för att ta 

reda på hur vi tillsammans tycker att vår arbetsplats fungerar. Svevia 

mäter NMI (nöjd medarbetarindex) som under 2011 ökade från 80 

till 83 av maximalt 100. Svevia mäter även LSI (ledarskapsindex) som 

ökade från 67 till 68 av100. 

Svevia har en Jämställdhets- och mångfaldspolicy samt en hand-

lingsplan. Jämställdhet och mångfald ska vara ett självklart och natur-

ligt inslag i verksamheten och innebära att alla har samma förutsätt-

ningar, rättigheter och skyldigheter inom alla områden. 

Miljöinformation
Svevia bedriver olika anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. 

Den största gruppen tillståndspliktiga verksamheter utgörs av grus- 

och bergtäkter. Tillstånd söks löpande under året av en speciell råva-

rugrupp för de platser som bedöms som strategiska för vår entrepre-

nadverksamhet. Typiska emissioner från täktverksamheten är buller, 

vibrationer, damm och påverkan på landskapsbilden på grund av ma-

terialuttaget. Kopplat till täktverksamheten är även mobila asfaltverk, 

kross- och sorteringsverk för vilka det råder anmälningsplikt. 

Svevia tillverkar också emulsioner av bitumen för vägunderhåll. I 

norra Sverige har vi två tillståndspliktiga anläggningar och i mellersta 

och södra Sverige har vi tre anmälningspliktiga verksamheter. Miljö-

påverkan från dessa enheter är liten och utgörs av andningsförluster 

från lagringstankar, lokalt buller från kvarnar och avgaser från fordon 

som hämtar färdig produkt och fordon som transporterar råvaror till 

anläggningarna.

Rening och återvinning av förorenade jordar, slam och annat mate-

rial är en tredje grupp av tillståndspliktig verksamhet som förekommer 

i Svevia. Detta arbete utförs av en nationell saneringsgrupp som till sin 

hjälp har ett antal behandlingsytor från Svappavaara i norr till Ystad 

i söder. Anpassade kontrollprogram hjälper oss att övervaka så att vi 

inte får någon otillåten spridning av föroreningar från verksamheten. 

Påverkan på den yttre miljön från ytorna kan vara avgång av kolväten 

till luft, buller och avgaser från fordon och utrustning samt processvat-

ten som behöver renas eller tas om hand för att minimera påverkan 

på närmiljön.

Betongtillverkning förekommer också i egen regi. Verksamheten är 

anmälningspliktig och påverkar omgivande miljö främst genom diffus 

dammning, samt genom buller och avgaser från de transporter som 

sker till och från anläggningen.

Det övergripande miljöarbetet ingår i företagets hållbarhetsarbete 

tillsammans med sociala frågor och ekonomiskt hänsynstagande. Till 

stöd för redovisningen följer Svevia riktlinjerna för GRI (Global Re-

porting Initiative). Utfallet av vidtagna åtgärder och nyckeltal redovisas 

i ett separat avsnitt skilt från den ekonomiska redovisningen i årsredo-

visningens främre del.

Moderbolaget
Svevia AB driver entreprenadverksamhet och förvaltar aktier i dotter-

företag samt svarar för koncerngemensam finansiering och placering. 

Omsättningen uppgick under perioden till 6 910 MSEK (4 759) och 

resultatet till 27 MSEK (45). I moderbolaget redovisas entreprenad-

projekt enligt färdigställandemetoden. I koncernen redovisas entrepre-

nadprojekt enligt metoden för successiv vinstavräkning. 

Styrelsearbete
Styrelsen består av sex bolagsstämmovalda ledamöter samt av  

två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter för dessa. Verkstäl-

lande direktören ingår inte i styrelsen men närvarar regelmässigt vid 

dess sammanträden, normalt som föredragande. Vid styrelsemötena 

äger även suppleanterna närvaro- och yttranderätt.

Under 2011 hölls 11 sammanträden. 

Särskild uppmärksamhet har under året ägnats åt åtgärder ägnade 

att höja lönsamheten i beläggningsrörelsen och anläggningsrörelsen 

samt frågor rörande tillväxt, omkostnadsnivåer och kapitalbindning. 

I enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning har Svevia avgivit en 

bolagsstyrningsrapport som presenteras på sidorna 38-41.

Riktlinjer	för	ersättning	till	ledande		befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans 

med vd och vice vd utgör företagsledningen. Svevia följer ”Riktlin-

jer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med 

statligt ägande" beslutade den 20 april 2009. 

Ersättningar till vd beslutas av styrelsen i Svevia. Vd beslutar om er-

sättningar till övriga ledande befattningshavare i samråd med styrel-

sens ersättningsutskott.

Det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet har som sin primära 

uppgift att för styrelsens beslut bereda frågor som rör den verkställan-

de direktörens lön och övriga anställningsvillkor, samt utarbeta och fö-

reslå de huvudprinciper och ramvillkor som ska gälla för lönesättning 

och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningen består av fast lön, pension, bilförmån, sjukvårdsförsäk-

ring och sjukförsäkring. Inga rörliga lönedelar förekommer. För mer 

information om ersättningar till styrelse, vd och ledande befattnings-

havare, hänvisas till not 6. 

För 2012 föreslår styrelsen oförändrade riktlinjer för ersättning till le-

dande befattningshavare.
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Finansiella	mål
De ekonomiska måltalen är av långsiktig karaktär och ska därmed  

gälla över tid snarare än för varje enskilt år.

De ekonomiska måltalen är enligt följande:

Soliditet: 30 procent 

Avkastning eget kapital: 13 procent 

Utdelningspolicy: 50-75 procent av årets vinst efter skatt

Kapitalhantering	och	utdelningsförslag
Svevias soliditetsmål, 30 procent, har satts efter de krav som ställs vad 

gäller verksamhetens art, omfattning och risker. Enligt Svevias utdel-

ningspolicy ska utdelningen uppgå till 50–75 procent av koncernens 

vinst efter skatt, dock med hänsyn tagen till koncernens framtida kapi-

talbehov och förekommande investerings- och förvärvsplaner. Hänsyn 

måste även tas till fria, utdelningsbara medel.

Med utgångspunkt i vad som idag är känt beträffande framtida ut-

veckling och de planer som föreligger beträffande investeringar och 

förvärv, föreslår styrelsen att ingen utdelning för räkenskapsåret 2011 

ska utgå. 

Förslag	till	disposition	av	årets	resultat
Styrelsen föreslår att moderbolagets överkursfond och balanserade 

vinstmedel, tillsammans 608 317 081 kronor, överförs i ny räkning.

Aktien
Svevia AB (publ) har utgivit 399 166 667 aktier, bestående av endast 

ett aktieslag och alla aktier har lika rätt i bolaget. Samtliga aktier inne-

has av svenska staten. Aktiens kvotvärde är en krona.

Händelser	efter	balansdagen	och	förväntad	framtida	utveckling
Svevia har erhållit följande uppdrag efter årets utgång, vilka visar på 

den bredd i såväl kund som typ av uppdrag som koncernen har:

•  Svevia Norge AS har erhållit ännu ett uppdrag för Norska Vegve-

sendet. Uppdraget avser drift och underhåll av vägarna inom indre 

Nordmøre driftområde. Anbudet är värt 74 miljoner norska kronor. 

Uppdraget omfattar totalt 237 kilometer och sträcker sig över 3 år.

 

•  Den sista etappen av ”BanaVäg i Väst”, utbyggnaden av dubbelspår 

och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. Uppdraget består 

av utbyggnad av E45 mellan Agnesberg och Bohus. Sträckan är  

belägen i höjd med Angeredsbron strax norr om Göteborg och är  

1 350 m lång. Kund är Trafikverket och entreprenadsumman upp-

går till 32 MSEK.

•   Uppdrag att bygga fem fundament med option på ytterligare fem 

stycken åt O2 som bygger en vindkraftsanläggning med tio vind-

kraftverk på Fallåsberget i Ockelbo kommun, Gävleborgs län, med 

beräknad driftstart nästa vinter.

Vår syn på den framtida utvecklingen finns dokumenterad under 

marknadsavsnittet på sidan 8-10.

Årsstämma	och	årsredovisning
Svevia ABs årsstämma äger rum 2012-04-27 på  

Hemvärnsgatan 15, Solna. 

Årsredovisningen publiceras på Svevias webbplats,  

www.svevia.se, 2012-03-30.
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Resultaträkningar

												Koncernen 														Moderbolaget

MSEK Not 2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning 3, 4 7 564 8 093 6 910 4 759

Kostnader för produktion -7 322 -7 446 -6 594 -4 390

Bruttoresultat 242 647 316 369

Försäljnings- och administrationskostnader 5,6,7,8 -439 -419 -417 -401

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar 27 - - -

Rörelseresultat 3 -170 228 -101 -32

Finansiella intäkter 37 23 145 188

Finansiella kostnader -4 -2 -6 -2

Finansnetto 9 33 21 139 186

Resultat	före	skatt -137 249 38 154

Skatt på årets resultat 10 36 -56 -11 -26

Årets	resultat -101 193 27 128

varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100 100 100

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,25 0,48 0,07 0,32

Antal aktier för samtliga redovisade perioder är 
399 166 667 stycken

Rapport över totalresultat
MSEK Not 2011 2010 2011 2010

Årets resultat -101 193 27 128

Övrigt totalresultat:

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde -6 1 -6 1

Skatt 2 -1 2 -1

Omräkningsdifferenser 0 - 0 -

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -4 0 -4 0

Summa	totalresultat -105 193 23 128
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Balansräkningar

													Koncernen 														Moderbolaget

MSEK Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Tillgångar

Goodwill 11 213 213 95 109

Övriga immateriella tillgångar 11 1 - 1 -

Byggnader och mark 12 406 413 22 20

Maskiner och inventarier 13 441 372 - -

Aktier i dotterbolag 14 - - 149 522

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15, 21 456 502 456 502

Uppskjuten skattefordran 16 1 - 20 30

Summa anläggningstillgångar 1 518 1 500 743 1 183

Material och varulager 17 175 122 165 110

Upparbetade ej fakturerade intäkter 18 137 251 300 321

Kundfordringar 19, 21 1 650 1 743 1 625 1 721

Fordringar hos koncernbolag 27 - - 695 289

Övriga kortfristiga fordringar 14 3 8 5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 34 66 26 53

Kortfristiga placeringar 21 - 51 - 51

Likvida medel 21, 25, 28 138 29 129 9

Summa omsättningstillgångar 2 147 2 265 2 948 2 559

Summa	tillgångar 3 3	665 3	765 3	691 3	742

Eget	kapital	och	skulder

Aktiekapital 399 399 399 399

Övrigt tillskjutet kapital 798 798 798 798

Reserver -3 1 -3 1

Balanserat resultat 42 251 -186 -105

Summa eget kapital hänförligt till  
moderbolagets ägare 23 1 236 1 449 1 008 1 093

Uppskjuten skatteskuld 16 65 104 - -

Övriga avsättningar 24 244 195 244 195

Summa långfristiga skulder 309 299 244 195

Fakturerade ej upparbetade intäkter 18 889 775 1 286 1 284

Leverantörsskulder 21 648 634 591 587

Skatteskulder 1 3 - -

Övriga kortfristiga skulder 156 133 153 132

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 426 472 409 451

Summa kortfristiga skulder 2 120 2 017 2 439 2 454

Summa	eget	kapital	och	skulder 3 3	665 3	765 3	691 3	742

Eget kapital per aktie, SEK 3,10 3,63 2,53 2,74

Poster	inom	linjen

Ställda panter inga inga inga inga

Eventualförpliktelser 0 0 0 0

Övergången till IFRS fick endast marginell påverkan på Svevias finansiella ställning, övergången till IFRS presenteras i not 29.
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Förändring i eget kapital

Koncernen 

MSEK Aktiekapital

Övrigt	
tillskjutet		

kapital Reserver

Balanserat		
resultat	inkl.	

årets	resultat

Totalt	eget	kapital	
hänförligt	till

	moderbolagets
	aktieägare

Ingående balans 2010-01-01 399 798 1 118 1 316

Totalresultat

Årets resultat - - - 193 193

Övrigt	totalresultat

Finansiella instrument redovisade till verkligt 
värde - - 1 - 1

Skatt - - -1 - -1

Summa	totalresultat - - 0 193 193

Transaktioner	med	ägare

Utdelning till aktieägare - - - -60 -60

Summa	transaktioner	med	ägare - - - -60 -60

Utgående	balans	2010-12-31 399 798 1 251 1	449

Ingående balans 2011-01-01 399 798 1 251 1 449

Totalresultat

Årets resultat - - - -101 -101

Övrigt	totalresultat

Finansiella instrument redovisade till verkligt 
värde - - -6 - -6

Skatt - - 2 - 2

Summa	totalresultat - - -4 -101 -105

Transaktioner	med	ägare

Utdelning till aktieägare - - - -108 -108

Summa	transaktioner	med	ägare - - - -108 -108

Utgående	balans	2011-12-31 399 798 -3 42 1	236

Moderbolaget

MSEK Aktiekapital Överkursfond
Fond	för		

verkligt	värde

Balanserat	
resultat	inkl.	

årets	resultat Summa

Ingående balans 2010-01-01 399 798 1 -173 1 024

Totalresultat

Årets resultat - - - 128 128

Övrigt	totalresultat

Förändring fond för verkligt värde - - 1 - 1

Skatt hänförlig till poster redovisade direkt mot 
eget kapital - - -1 - -1

Summa övrigt totalresultat - - 0 - -

Summa	totalresultat - - 0 128 128

Utdelning till aktieägare - - - -60 -60

Utgående	balans	2010-12-31 399 798 1 -105 1	093

Ingående balans 2011-01-01 399 798 1 -105 1 093

Totalresultat

Årets resultat - - - 27 27

Övrigt	totalresultat

Förändring fond för verkligt värde - - -6 - -6

Skatt hänförlig till poster redovisade direkt mot 
eget kapital - - 2 - 2

Summa övrigt totalresultat - - -4 - -4

Summa	totalresultat - - -4 27 23

Utdelning till aktieägare - - - -108 -108

Utgående	balans	2011-12-31 399 798 -3 -186 1	008
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Kassaflödesanalyser

             Koncernen               Moderbolaget

MSEK Not 2011 2010 2011 2010

Resultat före skatt -137 249 38 154

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 28 135 69 -39 -128

Betald skatt -4 2 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
f örändring i rörelsekapitalet -6 320 -1 26

Ökning (–)/minskning (+) av material och varulager 61 -55 -55 23

Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar 114 -144 -241 -141

Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder 106 -151 -60 -23

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 281 -350 -356 -141

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 275 -30 -357 -115

Förvärv av rörelse - -6 - -29

Investering Immateriella anläggningstillgångar -1 - -1 -

Investering Byggnad och mark -12 -16 -5 -4

Investering Maskiner och inventarier -187 -92 - -

Försäljning Byggnad och mark 24 8 0 -

Försäljning Maskiner och inventarier 12 8 - -

Investering i finansiella tillgångar -789 -414 -913 -414

Försäljning av finansiella tillgångar 895 751 1 392 751

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -58 239 473 304

Utdelning till aktieägare -108 -60 -108 -60

Erhållna koncernbidrag - - 112 -

Amortering lån - -310 - -310

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten -108 -370 4 -370

Årets	kassaflöde 109 -161 120 -181

Likvida medel vid årets början 29 190 9 190

Likvida	medel	vid	årets	slut 28 138 29 129 9
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Noter

Not 1  |   Företagsinformation och jämförande 
redovisningsinformation

Svevia AB (publ.), organisationsnummer 556768-9848, med säte i Solna, 
Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 4018 med postadress 
171 04 SOLNA (besöksadress: Hemvärnsgatan 15), telefonnummer  
08-404 10 00 . Svevia AB ägs till 100 % av den svenska staten. 

Svevia ABs verksamhet är att bedriva entreprenad-, service- och uthyr-
ningsverksamhet inom trafik-,mark-, bygg- och anläggningsområdet samt 
även äga och förvalta fast egendom. För ytterligare information om verksam-
heten 2011 hänvisas till förvaltningsberättelsen. 

 I denna årsredovisning 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 
inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Moderbolagets årsredovisning och koncernredovisning har godkänts för 
utfärdande av styrelsen den 29 mars 2012. Moderbolagets respektive kon-
cernens resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämma 
den 27 april 2012 för fastställelse. 

Not 2  |   Redovisningsprinciper

Allmänt
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS), 
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), till den del 
dessa har godkänts av EU, samt de av EU antagna tolkningarna av gällande 
standarder, utgivna av International Financial Reporting Interpretations      
Committee (IFRIC). 

Denna finansiella rapport är den första fullständiga finansiella rapport 
upprättad enligt IFRS. IFRS tillämpas från den 1 januari 2011. Övergångsda-
tum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2010. Redovisningsprinciper 
enligt IFRS framgår enligt nedan. Koncernen tillämpade tidigare Redovis-
ningsrådets rekommendationer och uttalanden.  Övergången till IFRS har 
skett enligt IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges under moderbolagets redovisningsprinciper, se 
moderbolagets redovisningsprinciper nedan i not 2. Moderbolaget tillämpar 
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 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 samt i vissa fall av skatteskäl.

Första gången IFRS tillämpas
Övergången till redovisning enligt IFRS har skett enligt IFRS 1. Övergångs-
datum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2010. Huvudregeln i IFRS 1 
kräver att ett bolag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid faststäl-
lande av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva 
tillämpningen är dock tillåtna. Svevia har valt att tillämpa följande: 
 -  IFRS 3 Rörelseförvärv, tillämpas framåtriktat på rörelseförvärv som genom-

förts från och med övergångsdatum 1 januari 2010.
-  IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Intäkter och kostnader som tidi-

gare redovisades mot eget kapital och som inte avsåg transaktioner med 
ägarna presenteras nu i en rapport över totalresultat direkt efter resultaträk-
ningen. Svevia redovisar förändringar i verkligt värde avseende kassaflö-
dessäkringar i eget kapital. I rapport över förändringar i eget kapital pre-
senteras poster i totalresultatet skilt från transaktioner med ägarna.

-  IAS 38 Immateriella tillgångar. Enligt tidigare redovisningsprinciper ska 
goodwill skrivas av över bedömd nyttjandeperiod. Enligt IFRS ska goodwill 
inte skrivas av utan testas för nedskrivning vid övergången till IFRS samt 
årligen eller när det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Avskriv-

ningar om 24 MSEK som redovisats under 2010 har återförts vid över-
gången till IFRS. En beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter 
på Svevias finansiella ställning, resultat och kassaflöde presenteras i not 29.

Ändringar i IFRS samt tolkningsuttalanden som ännu inte börjat 
tillämpas

- IFRS 10 Consolidated Financial Statements
- IFRS 12 Disclosure of Interests of Other Entities
- IFRS 13 Fair Value Measurement
- IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
- IAS 12 Inkomstskatter
- IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter

Ovanstående standarder är dock ej ännu godkända, bedömnigen är att 
dessa standarder inte kommer att få någon väsentlig påverkan på Svevias 
finansiella ställning och resultat förutom vad gäller upplysningar. 

Utformning av finansiella rapporter
De finansiella rapporterna har utformats i enlighet med IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter.  

Resultaträkning
Koncernen har valt att utforma resultaträkningen i två rapporter. I övrigt 
totalresultat ingår omräkningsreserven, värdering av finansiella instrument till 
verkligt värde och den effektiva delen av vinster och förluster på säkringsin-
strument hänförda till kassaflödessäkringar. 

Tillgångar
Tillgångar delas in i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. En till-
gång anses vara en omsättningstillgång om den förväntas realiseras inom 
tolv månader från balansdagen. Alla andra tillgångar klassificeras som 
anläggningstillgångar.

Eget kapital
Koncernens eget kapital delas upp på aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, 
reserver samt balanserat resultat. 

Skulder
Skulder delas upp på långfristiga skulder och kortfristiga skulder. En skuld 
anses vara kortfristig om skulden kommer att regleras inom tolv månader 
från balansdagen eller endast avser skuld för handelsändamål. Övriga skul-
der klassificeras som långfristiga. 

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget samt samtliga de företag över 
vilka moderbolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. 
Med bestämmande inflytande menas att koncernen har rätt att utforma 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Bestämmande inflytande antas föreligga när ägarandelen uppgår till minst 
50 procent av rösterna i dotterföretaget, men kan även uppnås om ett 
bestämmande inflytande kan utövas på annat sätt än genom aktieägande. 

Moderbolaget äger i samtliga fall, direkt eller indirekt, aktier/andelar i de 
företag som omfattas av koncernredovisningen. Dotterföretag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den tidpunkt då bestämmande infly-
tande uppnås och exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör. 

Där det är nödvändigt görs justeringar av dotterföretagens redovisningar 
för att anpassa deras redovisningsprinciper till dem som används för koncer-
nen.

Alla interna transaktioner, mellanhavanden, inkomster och utgifter elimi-
neras vid konsolidering.

Rörelseförvärv
Förvärv av rörelse redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för 
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förvärvet beräknas som summan av de vid transaktionsdagen verkliga vär-
dena för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt för de 
egetkapitalinstrument som emitterats i utbyte mot det bestämmande infly-
tandet över den förvärvade enheten. Förvärvsrelaterade kostnader som upp-
står vid rörelseförvärvet kostnadsförs när de uppkommer. Förvärvade identi-
fierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser värderas till verkligt 
värde på förvärvsdagen. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna och summan av verkliga vär-
den på förvärvade identifierbara nettotillgångar redovisas som goodwill. 
Understiger anskaffningskostnaden det verkliga värdet för den förvärvade 
verksamheten, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

Rapportering för segment
Svevias segmentinformation presenteras utifrån företagsledningens perspek-
tiv och rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen till 
företagets högsta verkställande beslutsfattare.

Svevias rörelsesegment utgörs av fyra geografiska områden inom Sverige: 
Nord, Mitt, Väst och Syd. Svevia bedriver även verksamhet i Norge, dess 
organisatoriska tillhörighet faller under region Nord.

Operativt ansvariga personer för dessa segment ingår i koncernledningen 
och uppföljning av segmentens resultat görs månatligen. Koncernledningen 
utgör Svevias högste verkställande beslutsfattare med den verkställande 
direktören som chef.

Alla delar av bolaget ingår inte i segmenten, endast de verksamheter som 
faller inom ramen för gällande kvantitativa gränsvärden särredovisas som 
eget segment. Övriga verksamheter summeras i kolumnen Övriga segment, 
tillsammans med kostnader för huvudkontoret. Skatter och andra koncern-
gemensamma poster ingår likaledes i kolumnen Övriga segment. Koncerne-
limineringar samt bolagsinterna elimineringar ingår i kolumnen Elimine-
ringar.

I de redovisade segmentens balanser ingår inte ofördelade tillgångar och 
ofördelade skulder såsom låneskulder och skatter. Den förvärvsgoodwill som 
uppstod vid bolagiseringen är fördelad på dess kassagenerande enhet. 

Internprissättning mellan segmenten sker till marknadsmässiga villkor. 

Intäktsredovisning
Entreprenadavtal
Resultatet av ett entreprenadprojekt redovisas i takt med projektets uppar-
betning. Graden av upparbetning bestäms i huvudsak på basis av nedlagda 
projektkostnader i förhållande till beräknade nedlagda projektkostnader vid 
färdigställandet. Om utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt 
redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader på balansdagen 
(nollavräkning). Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. 

Som projektintäkter medtas dels ursprunglig avtalad kontraktssumma, 
dels tilläggsarbeten, krav på särskilda ersättningar och incitamentsersätt-
ningar, men normalt endast till den del dessa är godkända av beställaren. 
Skillnaden mellan upparbetad projektintäkt och ännu ej fakturerat belopp 
redovisas som tillgång (upparbetat men ännu ej fakturerad intäkt) enligt 
metoden för successiv vinstavräkning. På motsvarande sätt redovisas skillna-
den mellan fakturerat belopp och ännu ej upparbetad projektintäkt som 
skuld (fakturerad men ej upparbetad intäkt). Kostnader för anbud aktiveras 
ej utan belastar resultatet löpande. Anbudskostnader som uppstått under 
samma kvartal som uppdraget erhållits, och som är hänförliga till projektet, 
behandlas som projektutgifter. 

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för mervärdesskatt, uppskattade kundretu-
rer, rabatter och liknande avdrag. Hyresintäkter fördelas jämnt över hyrespe-
rioden. Den sammanlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som 
en minskning av hyresintäkterna linjärt över hyresperioden. Intäkter för 
utförda tjänster såsom reparations- och underhållstjänster intäktsredovisas 
efter att tjänsten har utförts och levererats till köparen. Intäkter från försälj-
ning av varor redovisas när väsentliga risker och förmåner som är förknip-
pade med varornas ägande har överförts till köparen. Intäkter redovisas 
endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla 
koncernen. Om det senare uppstår osäkerhet vad avser möjligheten att 
erhålla betalning för belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas det 

belopp för vilket betalning inte längre är sannolikt som en kostnad istället för 
som en justering av det intäktsbelopp som ursprungligen redovisats.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro 
m.m. samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner 
och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda pensionsplaner. För ytterligare information ersättningar till 
anställda hänvisas till not 6.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Planerna finansieras 
vanligen genom inbetalning till försäkringsbolag eller förvaltningsfonder. En 
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken ett företag 
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har därefter inga 
rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter relaterat till 
den anställdes intjänade pensioner. 

Betalningar till statliga pensionsförsäkringssystem redovisas som betalning 
till avgiftsbestämda planer då de åtaganden systemen kräver motsvarar en 
avgiftsbestämd pensionsplan. 

Utgifter vid avslutad anställning
För ledande befattningshavare 
Vd har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid och är under uppsägningsti-
den berättigad till lön och samtliga anställningsförmåner. Vid uppsägning 
från bolagets sida är vd, utöver lön och förmåner under uppsägningstiden, 
berättigad till avgångsvederlag motsvarande lön under maximalt 18 måna-
der. Vice vd och övriga ledande befattningshavare har 6 månaders ömsesi-
dig uppsägningstid och är under uppsägningstiden berättigade till lön och 
samtliga anställningsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida är vice vd 
och övriga ledande befattningshavare, utöver lön och förmåner under upp-
sägningstiden, berättigade till avgångsvederlag motsvarande lön under max-
imalt 12 månader. För samtliga ledande befattningshavare gäller att avgångs-
vederlag utbetalas månadsvis och utgörs enbart av fast lön utan tillägg för 
förmåner samt att lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag avräk-
nas fullt ut i de fall inkomst erhålls från annan förvärvsverksamhet.

Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion 
av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdig-
ställa för avsedd användning eller försäljning, inräknas i tillgångens anskaff-
ningsvärde. Låneutgifter aktiveras som en del av tillgångens anskaffnings-
värde under förutsättning att det är sannolikt att de kommer att leda till 
framtida ekonomiska fördelar för företaget och kostnaderna kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt.

Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period de hänför sig till.

Inkomstskatter
Redovisad skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. 

Aktuell skatt beräknas utifrån årets beskattningsbara vinst. Beskattnings-
bar vinst skiljer sig från vinsten som redovisas i resultaträkningen. Skillnaden 
avser dels intäkter som är skattepliktiga och kostnader som är avdragsgilla 
under andra år (temporära skillnader), dels poster som aldrig är skatteplik-
tiga eller avdragsgilla (permanenta skillnader). Koncernens aktuella skatte-
skuld beräknas enligt de skattesatser som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen i respektive land. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan de redovisade 
värdena av tillgångar och skulder i årsredovisningen och motsvarande skat-
tebaser som använts vid beräkning av beskattningsbar vinst. Beräkning sker 
enligt balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas normalt 
för alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar 
redovisas i den mån det är troligt att skattepliktig vinst uppstår mot vilken 
avdragsgilla temporära skillnader kan användas. Sådana fordringar och skul-
der redovisas inte om den temporära skillnaden härrör från goodwill eller 
från den första redovisningen (annat än vid ett rörelseförvärv) av andra ford-
ringar och skulder i en transaktion som varken påverkar skattepliktigt resul-
tat eller redovisat resultat. Uppskjutna skatteskulder redovisas för skatteplik-
tiga temporära skillnader som härrör från investeringar i dotterföretag, utom 
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där koncernen kan kontrollera återföringen av den temporära skillnaden och 
det är troligt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom 
överskådlig tid. 

Redovisade värden på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bok-
slutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är troligt att tillräckliga 
skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas helt 
eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för 
den period då skulden regleras eller tillgången realiseras baserat på de skat-
tesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas mot varandra när 
det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskul-
der och när de avser inkomstskatter som pålagts av samma skattemyndighet 
och koncernen ämnar reglera sina aktuella skattefordringar och skatteskul-
der på nettobasis.

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resul-
taträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats i 
övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten 
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. Om skatten är 
hänförlig till ett företagsförvärv eller ett samgående ska skatteeffekten beak-
tas vid beräkningen av goodwill eller vid fastställandet av storleken på belop-
pet för en eventuell överskjutande del som uppkommer om det verkliga vär-
det på den förvärvade andelen av den förvärvade rörelsens identifierbara 
tillgångar och skulder överstiger anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar består av goodwill samt övriga immateriella tillgångar 
vilka är hänförda till nyttjanderättstäkterna.

Goodwill som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning utgör 
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga 
värdet på ett förvärvat dotterföretags identifierbara tillgångar på förvärvsda-
gen. Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och 
efter det första redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar.

Vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de 
kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av synergierna som upp-
kommer vid förvärvet. Goodwill skall prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov, eller oftare när det finns en indikation på att det redovi-
sade värdet kanske inte är återvinningsbart. Om återvinningsvärdet för en 
kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade vär-
det, fördelas nedskrivningsbeloppet. Först minskas det redovisade värdet för 
goodwill som hänförts till den kassagenererande enheten och sedan minskas 
redovisat värde för goodwill som hänförts till övriga tillgångar i en enhet. En 
redovisad nedskrivning av goodwill kan inte återföras i en senare period.

Vid försäljning av ett dotterföretag tas kvarvarande redovisat värde på 
goodwill med i beräkningen av realisationsresultatet.

Övriga immateriella tillgångar skrivs av i takt med substansuttaget för 
motsvarande täkt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskriv-
ningar. 

Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, kostnader som direkt kan 
hänföras till förvärvet och utgifter för att iordningställa tillgången fram till 
dess att den är färdig att sättas i bruk. Påföljande kostnader inkluderas 
endast i inventarier, verktyg och installationer eller redovisas som en separat 
tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner som kan hän-
föras till posten kommer koncernen till godo och att anskaffningsvärdet för 
densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för 
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultat-
räkningen för den period då de uppkommer. 

Avskrivningar redovisas utifrån förväntad och bedömd nyttjandeperiod 
med tillämpning linjär avskrivningsmetod. För de fall delar av koncernens 
inventarier, verktyg och installationer består av olika komponenter där varje 
del har en förväntad nyttjandeperiod som skiljer sig markant från tillgången 

som helhet, sker avskrivning av sådana komponenter var för sig utifrån varje 
komponents bedömda nyttjandeperiod. 

Avskrivning påbörjas när tillgångarna är färdiga för avsett bruk. Nyttjan-
deperiod och restvärden revideras årligen. Bedömda nyttjandeperioder är:

Nyttjandeperiod

Byggnader 20–33 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och inventarier 3–9 år

Grus och bergtäkter skrivs av i takt med substansuttaget. För mark sker 
ingen avskrivning.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materi-
ella tillgångar för att fastställa om det finns något som tyder på att dessa till-
gångar har minskat i värde. Om något tyder på detta, beräknas tillgångens 
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventuell nedskrivning. 
Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, 
beräknar koncernen återvinningsvärdet av den kassagenererande enhet till 
vilken tillgången hör.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskost-
nad och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras upp-
skattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt 
som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de 
risker som förknippas med tillgången.

Om tillgångens (eller den kassagenererande enhetens) återvinningsvärde 
bedöms vara lägre än dess redovisade värde, reduceras tillgångens (eller den 
kassagenererande enhetens) redovisade värde till dess återvinningsvärde. En 
nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Om en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagenere-
rande enhetens) redovisade värde till det omvärderade återvinningsvärdet, 
men det förhöjda redovisade värdet får inte överskrida det redovisade värde 
som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassa-
genererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och 
fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentlig överförs 
från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som ope-
rationella leasingavtal. 

I koncernen förekommer endast operationella leasingavtal. Leasingavgif-
terna vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, 
såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekono-
miska nytta över tiden.

Varulager
Varulager redovisas post för post till det lägsta av anskaffnings- och nettoför-
säljningsvärdet. Anskaffningsvärde inkluderar direkt material och, där det är 
tillämpligt, direkta lönekostnader och sådana omkostnader som har uppstått 
genom att lagret förts till nuvarande plats och försatts i aktuellt skick. 
Anskaffningsvärde fastställs vanligen enligt först-in-först-ut-principen. Netto-
försäljningsvärde motsvarar beräknat försäljningspris minus alla beräknade 
kostnader för färdigställande och kostnader som hänför sig till marknadsfö-
ring, försäljning och distribution.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när en 
tillgång eller skuld uppstår enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finan-
siell tillgång bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet reali-
seras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell 
skuld bokas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller 
på annat sätt utsläcks. Finansiella instrument som redovisas i balansräk-
ningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kortfristiga placeringar, 
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andra långfristiga värdepappersinnehav, kund- och lånefordringar. Bland 
skulder och eget kapital återfinns skulder till kreditinstitut, derivat, leveran-
törsskulder samt övriga låneskulder.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde med tillägg/avdrag för transaktionskostnader 
för finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finan-
siell tillgång/skuld som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassificerats enligt nedan. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 
en tillgång eller skuld uppstår enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En 
finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet 
realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell 
skuld bokas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller 
på annat sätt utsläcks. 

Verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas 
eller en skuld regleras mellan kunniga oberoende parter, vilka har ett 
intresse att genomföra transaktionen. 

Vid fastställande av verkligt värde används i första hand den officiella pris-
noteringen på en aktiv marknad eller andra observerbara marknadsdata.  
Om detta inte existerar beräknas verkligt värde med ledning av de metoder 
som i varje enskilt fall antas ge den bästa uppskattning till verkligt värde.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns objektiva indikationer 
om att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av 
nedskrivning på grund av inträffade händelser. 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobe-
lopp i balansräkningen när det finns legal rätt att kvitta och när avsikt finns 
att reglera posterna med ett nettobelopp eller samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden.  

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Denna grupp avser finansiella tillgångar och skulder som antingen ses som 
att de innehas för handel eller vid det första redovisningstillfället identifieras 
som en post värderad till verkligt värde via resultaträkningen. 

Derivat som inte är identifierade som säkringar kategoriseras som innehav 
för handel. 

I denna kategori ingår likvida medel vilket inkluderar kassamedel och 
banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värde-
förändringar. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte över-
skrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. Som kortfristaga place-
ringar redovisas placeringar som har en löptid mellan 3-12 månader från 
anskaffningstidpunkten.

Investeringar som hålls till förfall
Tillgångar som hålls till förfall är tillgångar som inte är derivat med fastställda 
eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som avses att hållas till förfall. I 
de fall tillgångens förfallotidpunkt vid anskaffningstillfället är mindre än 12 måna-
der efter balansdag, klassificeras tillgången som omsättningstillgång. Finansiella 
tillgångar som hålls till förfall värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är deri-
vat, som har fastställda eller fastställbara betalningar. Värdering görs till upp-
lupet anskaffningsvärde. 

Kundfordringar värderas individuellt i balansräkningen och tas upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar redovisas till nominellt 
värde vilket bedöms vara en god approximation av värdet, baserat på dessa 
balansposters korta förfallotid och låga riskprofil. 

Lånefordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagskurs. Kursdiffe-
renser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet 
medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland 
finansiella poster. 

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning
Finansiella tillgångar kategoriserade som tillgängliga för försäljning redovisas 
initialt till anskaffningsvärde. Värdering av tillgångarna sker till upplupet 

anskaffningsvärde. Förändringar i verkligt värde redovisas mot övrigt totalre-
sultat.

Övriga finansiella skulder
I denna kategori ingår checkräkningskredit samt leverantörsskulder. Leveran-
törsskulders löptid är kort och redovisas därmed till nominellt värde utan dis-
kontering. Vilket bedöms vara en god approximation av värdet, baserat på 
dessa balansposters korta förfallotid och låga riskprofil. Redovisning sker till 
upplupet anskaffningsvärde.

Derivat och säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas på transaktioner som avser att säkra en speci-
fik risk.

Koncernen använder sig av ett begränsat antal derivatinstrument, till 
exempel ränte- och råvaruswappar eller valutaterminer, i första hand för att 
kontrollera exponeringen mot fluktuationer i räntesatser, råvarupriser och 
växelkurser som kvalificerar för säkringsredovisning.

Då transaktionen ingås, analyseras förhållandet mellan säkringsinstrumen-
tet och den säkrade posten, och ställs mot koncernens mål för risk avseende 
säkringen. 

Analysen dokumenteras vid säkringens början och löpande, för att säker-
ställa att de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner är effek-
tiva när det gäller att utjämna förändringar i verkligt värde eller förändringar 
i kassaflöde för säkrade poster. 

Koncernen tillämpar säkring av den risk som är knuten till en mycket san-
nolik prognostiserad transaktion (kassaflödessäkring).

Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstrument 
som identifieras som kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säk-
ringsredovisning, redovisas i övrigt totalresultat. Vinst/förlust som tillhör den 
eventuella ineffektiva delen av säkringen redovisas omedelbart i resultaträk-
ningen.  Koncernens ränteswappar och valutaterminer är högeffektiva och 
säkringsredovisas enligt principerna för kassaflödessäkring.

Förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som inte uppfyller kri-
terierna för säkringsredovisning redovisas över resultaträkningen.

 Upplysning om verkligt värde för de derivatinstrument som används för 
säkringssyften återfinns i not 21.

Effekterna av ändrade valutakurser
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respektive enhet till enhetens 
funktionella valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balans-
dagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till verkligt värde i en 
utländsk valuta, räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet 
fastställdes. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffnings-
värde i en utländsk valuta, räknas inte om.

Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen (som Försäljnings- och 
administrationskostnader) för den period i vilka de uppstår, med undantag 
för transaktioner som utgör säkring som uppfyller villkoren för säkringsredo-
visning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster och förluster 
redovisas i koncernens totalresultat.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens utlandsverk-
samheters finansiella rapporter till moderbolagets funktionella valuta som är 
svenska kronor (SEK) vilket även är rapporteringsvaluta för moderbolaget 
och koncernen. Balansräkningar omräknas till balansdagens valutakurs. 
Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. De 
omräkningsdifferenser som uppstår redovisas mot övrigt totalresultat och 
överförs till koncernens omräkningsreserv. Den ackumulerade omräknings-
differensen omförs och redovisas som en del i reavinst/förlust i de fall 
utlandsverksamheten avyttras. Goodwill och justeringar till verkligt värde av 
tillgångar och skulder som görs vid förvärvet av utlandsverksamheten redo-
visas som tillgångar och skulder i den förvärvade verksamheten och räknas 
om till balansdagens valutakurs.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt 
att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera för-
pliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av det belopp 
som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med 
hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När 
en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara nuvär-
det av dessa utbetalningar. Där en del av eller hela det belopp som krävs för 
att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörel-
sen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott som 
säkert att den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och 
beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden 
enligt entreprenadkontrakt, som innebär en skyldighet för entreprenören att 
åtgärda fel och brister som upptäcks inom en viss tid efter att entreprenaden 
överlämnats till beställaren. Avsättning sker för tvister avseende avslutade 
projekt om det bedöms som troligt att tvisten kommer att medföra ett 
utflöde av resurser från koncernen. Tvister avseende pågående projekt är 
beaktade i värderingen av projektet och ingår således inte i redovisade 
avsättningar. 

Avsättning för återställandekostnader avseende berg- och grustäkter sker 
normalt först vid tidpunkten för substansuttagen. 

Avsättning för omstruktureringskostnader redovisas när en detaljerad 
omstruktureringsplan har fastställts och omstruktureringen antingen har 
påbörjats eller annonserats offentligt. För personalkostnader avsätts kostnad 
för arbetsbefriad tid under uppsägningstiden, eventuella avgångsvederlag 
samt avtalspensioner inklusive sociala avgifter.

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera vinst eller 
förlust hänförlig till innehavare av stamaktier i moderbolaget (täljaren) med 
det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier (nämnaren) under 
perioden.

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet 
som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget och genom-
snittligt antal utestående aktier för effekterna av alla potentiella stamaktier 
som ger upphov till utspädningseffekt.

Kritiska uppskattningar och bedömningar
Koncernens finansiella rapporter är delvis baserade på uppskattningar och 
bedömningar i samband med upprättandet av koncernens redovisning. 
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och 
en mängd andra antaganden, vilket resulterar i beslut om värdet på den till-
gång eller skuld som inte kan fastställas på annat sätt. Verkligt utfall kan 
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Nedan följer de mest 
väsentliga uppskattningarna och bedömningarna som använts vid upprät-
tandet av koncernens finansiella rapporter. 

Successiv vinstavräkning 
Sveviakoncernen tillämpar successiv vinstavräkning, d.v.s. utifrån en slutläge-
sprognos för projektets resultatutfall redovisas successivt under projektets 
varaktighet resultatet baserat på projektets färdigställandegrad. Detta kräver 
att projektintäkter och projektkostnader kan storleksbestämmas på ett tillför-
litligt sätt. Förutsättningen för detta är att effektiva och samordnade system 
för kalkylering, prognos och intäkts-/kostnadsrapportering finns i koncernen. 
Systemet kräver vidare en konsekvent bedömning (prognos) av projektets 
slutliga utfall, inklusive analys av avvikelser i förhållande till tidigare bedöm-
ningstillfälle. Denna kritiska bedömning görs minst en gång per kvartal 
genom att närmaste högre chef går igenom projektet vid ett antal genom-
gångar på en allt högre organisatorisk nivå. Principer för intäktsredovisning 
finns beskrivna ovan. 

Tvister 
Som en del av den dagliga verksamheten är Svevia emellanåt part i rättstvis-
ter. Ledningens bästa bedömning görs utifrån den information som är känd 
och har beaktats vid redovisningen av tvistiga belopp. Det faktiska framtida 
utfallet kan avvika från det bedömda.

Goodwill 
Goodwill värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återvinningsvär-
det. Uppskattningar görs om framtida förhållanden vid beräkning av det dis-
konterade kassaflöde som ligger till grund för bedömning av återvinnings-
värdet. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisnings-
rådets rekommendationer. Efter övergången till IFRS för koncernen vilket 
fastställdes till 1 januari 2010 följer moderbolaget den svenska Årsredovis-
ningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Övergången har inte fått några effekter 
på moderbolagets finansiella rapporter. Tillämpning av RFR 2 innebär att 
moderföretag så långt som möjligt ska tillämpa alla av EU godkända IFRS 
inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt beakta 
sambandet mellan rapportering och beskattning. Skillnaderna mellan 
moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan:

Koncernbidrag
Ett koncernbidrag som moderbolaget erhåller från ett dotterbolag redovisas 
enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterbolag, vilket 
innebär att koncernbidraget redovisas som en finansiell intäkt. Koncernbi-
drag lämnat från moderbolag till dotterföretag redovisas som en investering 
eller, beroende på sambandet mellan redovisning och beskattning, i resultat-
räkningen. 

Intäktsredovisning entreprenaduppdrag
Moderbolaget tillämpar färdigställandemetoden vid redovisning av projekt-
intäkter för entreprenaduppdrag. Det innebär att vinstavräkning för fastpris-
uppdrag knyts till tidpunkten för slutredovisning av uppdraget.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde i moderföretagets 
finansiella rapporter. Förvärvsrelaterade kostnader för dotterföretag, som 
kostnadsförs i koncernredovisningen, ingår som en del i anskaffningsvärdet 
för andelar i dotterföretag. Utdelning redovisas som intäkter till den del de 
avser vinster genererade tiden efter förvärvet. Utdelningar som överskrider 
dessa vinster ses som en återbetalning av investeringen och minskar således 
redovisat värde på andelar i dotterföretag.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar upptas till anskaffningskostnad minus ackumulerade 
avskrivningar samt eventuella nedskrivningar.

Förvärvad goodwill har en nyttjandetid på 10 år. Nyttjandeperioden åter-
speglar företagets uppskattning av den period under vilken framtida ekono-
miska fördelar som goodwillposten representerar kommer företaget tillgodo. 
Den orderstock som fanns vid goodwillförvärvet, liksom personalens know-
how och bolagets goda rykte bedöms kvarstå under en tioårsperiod. 

Övriga immateriella tillgångar skrivs av i takt med substansuttaget.

Obeskattade reserver
Det belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga tempo-
rära skillnader. I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning, den uppskjutna skatten som en del av de obe-
skattade reserverna.

 

Forts. not 2
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Not 3  |   Segmentredovisning
Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige och kärnverksam-
heten är indelad i fyra regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Indel-
ningen i geografiska områden speglar företagets interna styr-

Resultaträkning koncernen, 2011

Region	Mitt Region	Väst Region	Syd

Övriga		
verksamhets

områden Elimineringar TotaltMSEK Region	Nord

Nettoomsättning externt 1 776 1 748 1 547 1 535 958 - 7 564

Nettoomsättning internt 14 55 29 19 1 303 -1 420 -

Nettoomsättning 1 790 1 803 1 576 1 554 2 261 -1 420 7 564

Kostnader för produktion -1 756 -1 788 -1 561 -1 561 -2 071 1 415 -7 322

Bruttoresultat 34 15 15 -7 190 -5 242

Resultat från försäljning av 
anläggningstillgångar - - - - 27 - 27

Försäljnings- och 
 administrationskostnader -80 -89 -83 -79 -113 5 -439

Rörelseresultat -46 -74 -68 -86 104 - -170

Finansnetto externt 37

Finansnetto internt -4

Resultat före skatt -137

Resultaträkning koncernen, 2010

Region	Mitt Region	Väst Region	Syd

Övriga		
verksamhets

områden Elimineringar TotaltMSEK Region	Nord

Nettoomsättning externt 1 805 2  123 1 555 1 756 854 - 8 093

Nettoomsättning internt 12 27 24 52 1 369 -1 484 -

Nettoomsättning 1 817 2 150 1 579 1 808 2 223 -1 484 8 093

Kostnader för produktion -1 713 -2 003 -1 490 -1 736 -1 976 1 472 -7 446

Bruttoresultat 104 147 89 72 247 -12 647

Försäljnings- och 
 administrationskostnader -80 -77 -77 -79 -117 12 -419

Rörelseresultat 24 70 11 -7 130 - 228

Finansnetto externt 23

Finansnetto internt -2

Resultat före skatt 249

Intäkter från externa kunder härrör främst från vår kärnverksamhet inom drift och anläggning.
Den största kunden står för 61% (58) av intäkterna, någon övrig kundkoncentration föreligger inte.

ning och rapportsystem. Internprissättning sker på 
marknadsmässiga grunder. Koncernintern vinst elimineras.  
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Forts. not 3

Balansräkning 2011-12-31

Region	Nord Region	Mitt Region	Väst Region	Syd

Övriga		
verksamhets

områden Elimineringar TotaltMSEK

Fördelade tillgångar 513 618 323 347 2 314 -1 044 3 071

Ofördelade tillgångar - - - - 594 - 594

Summa tillgångar 513 618 323 347 2 908 -1 044 3 665

Fördelade skulder 539 443 323 389 723 -401 2 016

Ofördelade skulder - - - - 413 - 413

Summa skulder 539 443 323 389 1 136 -401 2 429

Investeringar i:

Immateriella tillgångar - - - - -1 - -1

Materiella anläggningstillgångar -5 -5 - - -193 4 -199

Avskrivningar - -1 - - -125 - -126

Balansräkning 2010-12-31

Region	Nord Region	Mitt Region	Väst Region	Syd

Övriga		
verksamhets

områden Elimineringar TotaltMSEK

Fördelade tilgångar 421 605 412 528 2 069 -949 3 085

Ofördelade tillgångar - - - - 656 - 656

Summa tillgångar 421 605 412 528 2 725 -949 3 741

Fördelade skulder 377 426 396 389 646 -328 1 906

Ofördelade skulder - - - - 410 - 410

Summa skulder 377 426 396 389 1 056 -328 2 316

Investeringar i:

Immateriella tillgångar - - - - - - -

Materiella anläggningstillgångar - - - - -108 - -108

Inkråm/förvärv rörelse - -13 - - -16 - -29

Avskrivningar - 0 0 - -117 - -117

Kassaflöde 2011

Region	Nord Region	Mitt Region	Väst Region	Syd

Övriga		
verksamhets

områden Elimineringar TotaltMSEK

Resultat före skatt -46 -74 -68 -86 137 - -137

Justering för poster som inte 
ingår i kassaflöde 75 5 -25 17 63 - 135

Förändring i rörelsekapital 25 37 66 172 -23 - 277

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten 54 -32 -27 103 177 - 275

Nettoinvesteringar i immateriella 
och materiella anläggningstill-
gångar -5 -5 - - -158 4 -164

Kassaflöde 2010

Region	Nord Region	Mitt Region	Väst Region	Syd

Övriga		
verksamhets

områden Elimineringar TotaltMSEK

Resultat före skatt 24 70 11 -7 151 - 249

Justering för poster som inte 
ingår i kassaflöde -2 -14 10 4 71 - 69

Förändring i rörelsekapital -44 -132 -88 -79 -5 - -348

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten -22 -76 -67 -82 217 - -30

Nettoinvesteringar i immateriella 
och materiella anläggningstill-
gångar - - - - -92 - -92
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Not 4  |   Nettoomsättning
													Koncernen 															Moderbolaget

MSEK 2011 2010 2011 2010

Entreprenader 7 128 7 662 6 598 4 470

Tjänster 93 100 22 21

Varuförsäljning 306 292 289 266

Hyresintäkter 37 39 1 2

Summa 7	564 8	093 6	910 4	759

Not 6  |  Medarbetare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2011 2010

TSEK
Löner	och	

	ersättningar
Sociala		

kostnader
Löner	och	

	ersättningar
Sociala		

kostnader

Moderbolaget 1 127 212 504 808 1 108 256 501 823

– varav pensionskostnader (147 858) (146 859)

Dotterföretag 3 028 611 822 191

– varav pensionskostnader (56) - (36)

Koncernen	totalt 1	130	240 505	419 1	109	078 502	014

Löner och andra ersättningar till styrelse, vd och övriga anställda

2011 2010

TSEK
Styrelse		
och	vd

Övriga	
anställda Totalt

Styrelse		
och	vd

Övriga	
anställda Totalt

Moderbolaget 6 579 1 120 633 1 127 212 5 748 1 102 508 1 108 256

Dotterbolag - 3 028 3 028 - 822 822

Koncernen	totalt 6	579 1	123	661 1	130	240 5	748 1	103	330 1	109	078

Not 5  |   Försäljnings- och administrationskostnader

Försäljnings- och administrationskostnader består till största delen av administrativa kostnader.

												Koncernen 																	Moderbolaget
MSEK 2011 	2010 2011 2010

Goodwillavskrivningar - - 14 13

Personalkostnader 263 255 263 255

Övriga försäljnings- och administrationskostnader 176 164 140 133

Summa 439 419 417 401

Bland övriga kostnader ingår ersättning till revisorer enligt följande:

Deloitte AB, revisionsuppdrag 1 1 1 1

Deloitte AB, övrig revisionsverksamhet 1 1 1 1

Deloitte AB, skatterådgivning 0 0 0 0

Deloitte AB, övriga tjänster 0 1 0 1

KPMG, revisionsuppdrag - 0 - -

Summa	ersättning	till	revisionsföretag 2 3 2 3

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R



6 2 	 S V E V I A  Å R S R E D O V I S N I N G  2 011

Ersättningar till styrelse, 2011 

TSEK
Styrelse

arvode

Kommitté
arbete	och	

projekt
uppdrag Summa

Rogestam, Christina styrelsens ordförande (tillsatt år 2008) 400 40 440

Bådholm, Christer ledamot (2008) 200 30 230

Gideon, Pia ledamot (2008) 200 30 230

Hagelberg, Johanna ledamot (2011), avgått 2011-10 103 0 103

Jönsson, Patrik ledamot (2008) - - -

Salmén, Ola ledamot (2008) 200 20 220

Söderström Jerring, Åsa ledamot (2010), avgått 2011-04 64 0 64

Trouvé, Johan ledamot (2010) 200 30 230

Summa	styrelse 1	367 150 1	517

Ersättningar till styrelse, 2010 

TSEK
Styrelse

arvode

Kommitté
arbete	och	

projekt
uppdrag Summa

Rogestam, Christina styrelsens ordförande (tillsatt år 2008) 400 40 440

Bådholm, Christer ledamot (2008) 200 30 230

Gideon, Pia ledamot (2008) 200 30 230

Jönsson, Patrik ledamot (2008) 62 6 68

Lerheden, Sverker ledamot (2008) avgått 2010-04 62 10 72

Lundberg, Monica ledamot (2008) avgått 2010-04 62 0 62

Salmén, Ola ledamot (2008) 200 20 220

Söderström Jerring, Åsa ledamot (2010) 138 20 158

Trouvé, Johan ledamot (2010) 138 1 139

Summa	styrelse 1	462 157 1	619

Ersättningsutskottets arbete
Det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet har som sin pri-
mära uppgift att för styrelsens beslut bereda frågor som rör den 
verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor, 
samt utarbeta och föreslå de huvudprinciper och ramvillkor 
som ska gälla för lönesättning och andra anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattnings havare
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsam-
mans med vd och vice vd utgör företagsledningen. Svevia följer 
”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i 
företag med statligt ägande”, beslutade den 20 april 2009. 

Ersättningar till vd beslutas av Svevias styrelse. Vd beslutar 
om ersättning till övriga ledande befattningshavare i samråd 
med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningen består av fast 
lön, pensionsavtal, bilförmån, sjukvårdsförsäkring samt sjukför-
säkring. Inga rörliga lönedelar förekommer. 

Riktlinjer för ersättning till styrelsen
Svevia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelse. 
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt 
årsstämmans beslut. Ingen pensionsersättning eller andra för-

måner utgår till styrelsen. Utlägg ersätts mot kvitto. Arbetstagar-
representanter och anställda inom regeringskansliet erhåller ej 
styrelsearvode. Övriga ersättningar har ej utgått.

Forts. not 6
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Ersättningar till ledande befattningshavare, 2011

TSEK Lön
Övriga		

förmåner
Pensions
kostnader Summa

Torell, Törbjörn vd,  tillträde 2011-10 940 0 285 1 225

Wedin, Per-Olof vd, avgick 2011-10 2 707 45 675 3 427

Bredbo, Catarina, vice vd 1 414 52 181 1 647

Asp, Anders 1 130 55 157 1 342

Dahlberg, Pär-Olof 1 186 34 161 1 381

Gunnberg, Svein tillträde 2011-06 572 18 66 656

Lekarp, Fredrick 1 076 1 139 1 216

Lenkel, Pia 942 33 127 1 102

Lundman, Erik 1 026 32 136 1 194

Lövgren, Henrik 1 176 49 161 1 386

Rodebjer, Anna-Lena 1 236 46 172 1 454

Sandström, Charlotte 728 40 101 869

Scherman, Dennis 1 030 0 135 1 165

Öberg, Olle 1 283 53 168 1 504

Summa 16	446 458 2	664 19	568

Villkor i avtal om pension och avgångsvederlag
Vd har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid och är under 
uppsägningstiden berättigad till samtliga anställningsförmåner. 
Vid uppsägning från bolagets sida är vd, utöver lön och förmå-
ner under uppsägnings tiden, berättigad till avgångsvederlag 
motsvarande månadslönen under maximalt 18 månader.

Bolaget avsätter under tjänstgöringstiden medel årligen till 
vd:s pensionsplan i form av pensionsförsäkring motsvarande 30 
procent av lön. Vd ska avgå utan särskild ersättning vid 
ingången av den månad han uppnår 65 års ålder. Efter avslutad 
tjänst har bolaget inga vidare pensionsåtaganden.

Vice vd och övriga ledande befattningshavare har 6 måna-
ders ömsesidig uppsägningstid och är under uppsägningstiden 
berättigade till samtliga anställningsförmåner. 

Vid uppsägning från bolagets sida är vice vd och övriga 
ledande befattningshavare, utöver lön och förmåner under upp-
sägningstiden, berättigad till avgångsvederlag motsvarande 
månadslönen under maximalt 12 månader. Pensionsålder är  
65 år, och ledande befattningshavare omfattas av pensionsavtal 
PA-03 med ett tillägg om 2% för 2011.

Forts. not 6

Medelantal anställda och könsfördelning, antal (%)

2011 2010
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Moderbolag 277 (10%) 2 508 (90%) 2 785 259 (9%) 2 556 (91%) 2 815

Dotterbolag 1 (13%) 7 (87%) 8 - 3 (100%) 3

Koncernen	Sverige	totalt 278	(10%) 2	515	(90%) 2	793 259	(9%) 2	559	(91%) 2	818

Styrelse och företagsledning, antal (%) 2011 2010

Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelse 2 (33%) 4 (67%) 3 (43%) 4 (57%)

Företagsledning 4 (31%) 9 (69%) 4 (33%) 8 (67%)

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R



6 4 	 S V E V I A  Å R S R E D O V I S N I N G  2 011

Not 8  |  Leasing

Svevias operationella leasing avser främst personbilar, lokalhyror och maskiner.
Årets kostnad för operationella leasingkontrakt uppgår till 110 (93) MSEK i koncernen och 54 (48) MSEK i moderbolaget.

												Koncernen 												Moderbolaget
MSEK 2011 2010 2011 2010

Framtida minimileaseavgifter:

Inom ett år 97 92 71 66

Mellan 1 år och 5 år 96 127 85 108

Senare än 5 år - - 26 33

Summa 193 219 182 207

Leasingintäkter avseende objekt som har vidareuthyrts uppgår till 20 (22) MSEK.

Not 9  |  Finansiella intäkter och kostnader
												Koncernen 											Moderbolaget

MSEK 2011 2010 2011 2010

Finansiella	intäkter

Intäkt från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång, 
extern 34 16 34 64

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter, extern 3 7 3 7

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter, intern - - 18 5

Erhållet koncernbidrag - - 90 112

Summa	finansiella	intäkter 37 23 145 188

Finansiella	kostnader

Räntekostnader och liknande kostnader, extern -4 -2 -4 -2

Räntekostnader och liknande kostnader, intern - - -2 -

Summa	finansiella	kostnader 4 2 6 2

Finansnetto 33 21 139 74

Finansnetto	per	finansiell	tillgångs/skuldklassificering

Finansiella tillgångar som innehas till förfall 4 7 4 7

Finansiella tillgångar som kan säljas 22 12 22 12

Låne- och kundfordringar inkl. likvida medel 11 4 119 9

Utdelning till aktieägare - - - 48

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -4 -2 -6 -2

Finansnetto 33 21 139 74

Not 7  |  Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivning enligt plan fördelad per funktion

													Koncernen 												Moderbolaget
MSEK 2011 2010 2011 2010

Kostnader för produktion 126 118 1 1

Försäljnings- och  administrationskostnader - - 14 13

Summa 126 118 15 14

Nedskrivningar fördelad per funktion

													Koncernen 												Moderbolaget
MSEK 2011 2010 2011 2010

Kostnader för produktion 2 - 2 -

Försäljnings- och  administrationskostnader - - - -

Summa 2  2 
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Not 10  |  Skatt
												Koncernen 												Moderbolaget

MSEK 2011 2010 2011 2010

Aktuell	skatt 2 8  

Uppskjuten	skatt	

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 49 -38 - -

Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde 
i underskottsavdrag -11 -26 -11 -26

 

Uppskjuten skatt 38 -64 -11 -26

Totalt	redovisad	skatt 36 56 11 26

																										Koncernen 																										Moderbolaget
2011 2010 2011 							2010

MSEK % Belopp % Belopp % Belopp % Belopp

Avstämning	av	effektiv	skatt

Resultat före skatt -137 249 38 154

Skatt enligt gällande skattesats 
för moderbolaget -26,3 36 26,3 -65 26,3 -10 26,3 -40

Skatteeffekt temporära skillnader 
där uppskjuten skatt ej bokförts - - 6,7 -15 - - - -

Skatt avseende tidigare taxering 1,4 -2 - - 4,1 -2 7,1 -3

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostna-
der, ej skattepliktiga intäkter -1,4 2 -8,0 18 -1,2 1 -40,4 17

Övrigt - - -2,4 6 - - - -

Redovisad	effektiv	skatt 26,3 36 22,6 56 29,2 11 7,0 26

 

Koncernen 																									Moderbolaget
MSEK 2011 2010 2011 2010	

Skatteposter	som	redovisats	
direkt	mot	eget	kapital

Uppskjuten skatt hänförlig till 
verkligt värde reserv -1 0 -1 0

Summa	skatt	redovisad	direkt	
mot	eget	kapital 1 0 1 0
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Not 11  |  Immateriella tillgångar
Koncernen Moderbolaget

Ackumulerade		
anskaffningsvärden Goodwill

Övriga	immateriella		
tillgångar Goodwill

Övriga	immateriella		
tillgångar

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231 20111231 20101231 20111231 20101231

Vid årets början 213 210 0 - 135 132 0 -

Inkråmsförvärv - 3 - - - 3 - -

Investeringar - - 1 - - - - -

Vid årets slut 213 213 1 - 135 135 1 -

Ackumulerade	avskrivningar

Vid årets början - - - - -26 -13 - -

Avskrivningar - - 0 - -14 -13 0 -

Vid årets slut - - 0 - -40 -26 0 -

Redovisat	värde	vid	årets	slut 213 213 1  95 109 1 

Återvinningstid Koncernen Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231 20111231 20101231 20111231 20101231

Återvinningstid 1 år - - 0 - 14 13 0 -

Återvinningstid > 1 år 213 213 1 - 81 96 1 -

Prövning	av	nedskrivningsbehov	för	immateriella	tillgångar	med	obestämbar	nyttjandeperiod

I koncernen sker prövning av nedskrivningsbehov för goodwill årligen samt när det finns indikation på att nedskrivningsbehov 
föreligger. Goodwill som har uppkommit i samband med rörelseförvärv har vid förvärvet fördelats på de kassagenererande enhe-
ter som förväntas erhålla fördelar av förvärvet. 

Förvärvsgoodwillen fördelar sig på Svevias affärsområden enligt följande:

Region 20111231 20101231

Nord 19 19

Mitt 34 34

Väst 20 20

Syd 21 21

Övrigt 119 119

213 213

Prövning av nedskrivningsbehov sker i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar och har skett genom diskontering av framtida kassa-
flöden efter skatt. Beräkningen baseras på av företagsledningen fastställda prognoser som baseras på tidigare erfarenheter och 
externa källor. Prognosperiod som har använts i beräkningen uppgår till 4 år. Tillväxttakt som har använts för de perioder som 
inte täckts av prognosperioden uppgår till 2%. Diskonteringsfaktorn baseras på WACC-ränta om 10%. 
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Not 12  |  Byggnader och mark
																			Koncernen 																			Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Ackumulerade	anskaffningsvärden

Vid årets början 435 417 27 23

Företagsförvärv - 6 - -

Investeringar 12 16 5 4

Utrangering/avyttring -8 -4 - -

Vid årets slut 439 435 32 27

Ackumulerade	avskrivningar

Vid årets början -22 -13 -7 -6

Avskrivningar -9 -9 -1 -1

Omklassificering 5 - 5 -

Vid årets slut -26 -22 -3 -7

Ackumulerade	nedskrivningar

Vid årets början - - - -

Nedskrivningar -2 - -2 -

Omklassificering -5 - -5 -

Vid årets slut -7 - -7 -

Redovisat	värde	vid	årets	slut 406 413 22 20

– varav mark 158 159 22 20

Åtagande för framtida investeringar i Byggnad och mark är 9 (9) MSEK. Åtagandet avser återställning av ägda täkter. Utöver 
detta tillkommer åtagandet för återställning av täkter, som innehas enligt nyttjanderättsavtal, med 35 (43) MSEK. Den totala 
summan, 44 (52) MSEK, ingår i balansposten avsättningar.

Grus- och bergtäkter ingår i Redovisat värde vid årets slut med 22 (20) MSEK. Avskrivning sker i takt med substansuttag,        
1 (1) MSEK detta år.

Årlig avskrivning har antagits vara det belopp som normalt förväntas återvinnas inom 12 månader.

Återvinningstid

																			Koncernen	 																			Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Återvinningstid 1 år 9 9 1 1

Återvinningstid > 1 år 397 404 21 19
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Not 13  |  Maskiner och inventarier
														Koncernen

MSEK 20111231 20101231

Ackumulerade	anskaffningsvärden

Vid årets början 593 495

Företagsförvärv - 10

Inkråmsförvärv - 1

Investeringar 187 92

Utrangering/avyttring -3 -5

Vid årets slut 777 593

Ackumulerade	avskrivningar

Vid årets början -221 -107

Företagsförvärv - -7

Avskrivningar -117 -109

Utrangering/avyttring 2 2

Vid årets slut -336 -221

Redovisat	värde	vid	årets	slut 441 372

Större åtaganden för framtida investeringar i Maskiner och inventarier saknas. 

Årlig avskrivning har antagits vara det belopp som förväntas återvinnas inom 12 månader.

Återvinningstid                                      Koncernen

MSEK 20111231 20101231

Återvinningstid 1 år 117 109

Återvinningstid > 1 år 324 263

Not	14		|  Andelar i koncernföretag, moderbolaget     
         

Direkt ägda företag Organisationsnummer Säte Antal	aktier
Eget	kapital,	

MSEK
Ägarandel/	

röstandel
Redovisat	

värde,	MSEK

Wennerström i Järna AB 556395-3768 Solna 2 500 9 100% 12

Grundar´n VRECO
 Anläggning AB 556529-5952 Solna 1 000 20 100% 13

Svevia Maskin AB 556825-4352 Solna 40 050 000 120 100% 120

Svevia Fastighet Holding 
AB 556825-4782 Solna 50 000 290 100% 0

Svevia Norge AS 996630749 Norge 100 000 4 100% 4

Svevia Sp. z o.o 0000377932 Polen 100 0 100% 0

Summa 149

Indirekt ägda företag Organisationsnummer Säte Antal	aktier
Ägarandel/	

röstandel

Genom Svevia Fastighet 
Holding AB

Svevia Fastighet AB 556767-9856 Solna 165 766 667 100%

Förändring innehav dotterföretag:

Under 2011 har Svevia AB överlåtit aktierna i Svevia Fastighet AB till Svevia Fastighet Holding AB.
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Not 15  |   Andra långfristiga värdepappersinnehav

Specifikation av värdepapper Koncernen/moderbolaget
	

MSEK
Redovisat	

värde <	1	år 12	år 23år >3	år
senaste	förfallodatum	

om	mer	än	3	år

Obligationer	och	övriga	räntebärande	värdepapper

Svenska kreditinstitut 148 - - - 148 2017-06-15

Utländska kreditinstitut 49 35 14 - -

Noterade bolag, utländska 215 46 25 129 15 2015-09-21

Övriga 44 - - 3 41 2017-09-06

Värde	vid	årets	slut 456 81 39 132 204

Specifikation av värdepapper, koncernen och moderbolaget
MSEK 20111231 20101231

Ackumulerade	anskaffningsvärden

Vid årets början 502 445

Investeringar 451 216

Avyttringar -504 -165

Värderat till verkligt värde via resultaträkningen 12 5

Värderat till verkligt värde via övrigt totalresultat -4 1

Redovisat	värde	vid	årets	slut 456 502

Not 16  |  Uppskjuten skattefordran/skuld
Årets förändring, koncernen

MSEK Ingående	balans
Uppskjuten	skatt	i	
resultaträkningen	

Redovisat			
mot	övrigt		

totalresultat
Utgående	balans,	
(minus	är	skuld)

Uppskjuten	skattefordran

Aktiverade förlustavdrag 30 -11 - 19

Skatt på finansiella tillgångar - - 1 1

Uppskjuten	skatteskuld

Upparbetade intäkter -115 53 - -62

Obeskattade reserver -19 - - -19

Övrigt 0 -3 - -3

Netto,	koncernen 104 39 1 64

Årets förändring, moderbolaget

MSEK Ingående	balans
Uppskjuten	skatt	i	
resultaträkningen	

Redovisat			
mot	övrigt		

totalresultat
Utgående	balans,	
(minus	är	skuld)

Uppskjuten	skattefordran

Aktiverade förlustavdrag 30 -11 - 19

Skatt på finansiella tillgångar 0 - 1 1

Netto,	moderbolaget 30 11 1 20

Moderbolaget tillämpar färdigställandemetoden för entreprenaduppdrag. 
Vid taxering 2012 återstår 73 MSEK av det skattemässiga underskottet. 26,3 procent av beloppet har aktiverats som uppskjuten 
skattefordran. Det skattemässiga underskottet kan utnyttjas under obegränsad tid.
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkningsmetod för entreprenadavtal.
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Not 17  |   Material och varulager
																			Koncernen 																				Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Råvaror och förnödenheter 165 112 163 110

Färdiga varor och handelsvaror 9 10 2 -

Summa 175 122 165 110

Not 18  |   Entreprenadavtal
														Koncernen 												Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Fordringar	på	beställare	av	uppdrag	enligt	entreprenadavtal

Upparbetade intäkter/Nedlagda kostnader 1 455 3 115 2 169 2 777

Fakturering -1 318 -2 864 -1 869 -2 456

Summa	upparbetade	ej	fakturerade	intäkter 137 251 300 321

Skulder	till	beställare	av	uppdrag	enligt	entreprenadavtal

Fakturering 9 840 9 023 9 289 9 454

Upparbetade intäkter/Nedlagda kostnader -8 951 -8 248 -8 003 -8 170

Summa	fakturerade	ej	upparbetade	intäkter 889 775 1	286 1	284

Not 19  |  Kundfordringar

Entreprenadavtal intäktsförs i koncernen i takt med upparbetning av projekten. Under året upparbetad intäkt, som resultatförts 
över resultaträkningen, uppgår till 7 128 (7 662) MSEK i koncernen.
Moderbolaget tillämpar färdigställandemetoden, vilket innebär att vinstavräkning för entreprenadavtal knyts till slutredovisning   
av uppdraget.

													Koncernen 												Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Utestående obetalda kundfakturor 1 656 1 747 1 629 1 724

Avgår osäkra kundfordringar -6 -4 -4 -3

Summa 1	650 1	743 1	625 1	721

Osäkra	kundfordringar

Osäkra kundfordringar vid årets början -4 -23 -3 -20

Konstaterade förluster 1 4 1 2

Återföring av tidigare reserveringar 3 23 3 22

Årets reserveringar av osäkra kundfordringar -6 -8 -5 -7

Utgående	balans -6 -4 -4 -3

Åldersanalys	förfallna	kundfordringar

1–30 dagar 60 98 56 93

31–60 dagar 100 8 99 7

61–90 dagar 0 5 0 5

>90 dagar 34 24 33 24
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Not 20  |   Förutbetalda kostnader och  upplupna intäkter
													Koncernen 													Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Förutbetalda försäkringspremier 3 10 3 10

Förutbetalda hyror 6 6 3 3

Förutbetalda leasingavgifter 3 4 - -

Upplupna intäktsräntor 2 2 2 2

Övrigt 20 44 18 38

Summa 34 66 26 53

Likviditetsöversikt

Positivt belopp visar förväntad inbetalning och negativt belopp förväntad utbetalning, beräknad från balansdagen.

Koncernen 2011-12-31

MSEK 0–30	dagar	 31–60	dagar 61–90	dagar 3–12	mån 1–5	år >5	år Summa

Tillgångar

Andra långfristiga värdepappers-
innehav 35 - 46 - 311 64 456

Derivatinstrument, tillgång - - - 0 - - 0

Kundfordringar 1 288 194 17 151 - - 1	650

Kortfristiga placeringar - - - - - - 0

Likvida medel 138 - - - - - 138

Skulder

Leverantörsskulder -648 - - - - - 648

Koncernen 2010-12-31

MSEK 0–30	dagar	 31–60	dagar 61–90	dagar 3–12	mån 1–5	år >5	år Summa

Tillgångar

Andra långfristiga värdepappers-
innehav - - - 107 254 141 502

Derivatinstrument, tillgång - - - 0 0 - 0

Kundfordringar 1 379 215 20 129 - - 1	743

Kortfristiga placeringar - 51 - - - - 51

Likvida medel 29 - - - - - 29

Skulder

Leverantörsskulder -634 - - - - - 634

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag 
av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i 
företagets resultat och kassaflöde till följd av likviditets-, ränte-, 
valuta, råvaru-, motparts-, och finansieringsrisker. 

Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har 
utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och 
regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. 
Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker han-
teras centralt av moderbolagets finansenhet.

Grundläggande princip för finansenheten bygger på en cen-
traliserad finansenhet med internbank, som hanterar de finan-
siella riskerna på koncernnivå och ansvarar för koncernens age-
rande på de finansiella marknaderna. All upplåning och alla 
placeringar av överskottslikviditet, liksom valuta-, och råvarusäk-
ringar och valutaväxlingar, hanteras av finansenheten enligt 
fastställd finanspolicy.     

Likviditetsrisk     
Likviditetsrisk är risken för att koncernen inte har tillräcklig 
betalningsberedskap för förutsedda och oförutsedda utgifter. 
Med betalningsberedskap menas likvida medel eller möjlighe-
ten att omsätta placerade medel i god tid för att kunna möta 
sina betalningsåtaganden. För att säkra likviditetsrisken tillhan-
dahåller koncernen en likviditetsbuffert och upprättar fortlö-
pande likviditetsprognoser för att säkerställa den.

Likviditeten bedöms vara god och likviditetsrisk låg.
Beviljad checkräkningskredit uppgår till 450 (300) MSEK, 

varav utnyttjad 0 (0) MSEK.
   

Not 21  |   Finansiella instrument och finansiell riskhantering
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Forts. not 21

Ränterisk 
Ränterisk definieras som risken att koncernen ådrar sig ökade 
kostnader eller minskade intäkter till följd av förändrade ränteni-
våer. Exponeringen för ränterisk är i allt väsentligt förknippad 
med räntebärande tillgångar/skulder.

För att styra ränterisken sätts en målduration på 3 månader 
med tillåten fluktuation mellan 0 och 9 månader.

Vd har möjlighet att förlänga durationen upp till maximalt ett år. 
Koncernen använder räntederivat, framförallt ränteswappar, 

för att hantera ränterisken och tillämpar säkringsredovisning för 
räntederivat. 

Moderbolaget 2011-12-31
MSEK 0–30	dagar	 31–60	dagar 61–90	dagar 3–12	mån 1–5	år >5	år Summa

Tillgångar

Andra långfristiga värdepappers-
innehav 35 - 46 - 311 64 456

Derivatinstrument, tillgång - - - 0 - - 0

Kundfordringar 1 271 186 17 151 - - 1	625

Kortfristiga placeringar - - - - - - 0

Likvida medel 129 - - - - - 129

Skulder

Leverantörsskulder -591 - - - - - 591

Moderbolaget 2010-12-31
MSEK 0–30	dagar	 31–60	dagar 61–90	dagar 3–12	mån 1–5	år >5	år Summa

Tillgångar

Andra långfristiga värdepappers-
innehav - - - 107 254 141 502

Derivatinstrument, tillgång - - - 0 0 - 0

Kundfordringar 1 364 208 20 129 - - 1	721

Kortfristiga placeringar - 51 - - - - 51

Likvida medel 9 - - - - - 9

Skulder

Leverantörsskulder -587 - - - - - 587

Ineffektivitet av befintliga räntesäkringar är 0 och deras verk-
liga värde på balansdagen uppår till -0,2 MSEK. Känslighets-
analys avseende koncernens räntebärande tillgångar och skul-
der visar att en höjning av marknadsräntan med 1 
procentenhet, skulle innebära en ökning av koncernens resultat 
med 4,2 (3,75) MSEK. En sänkning av marknadsräntan med 1 
procentenhet skulle medföra en sänkning av resultatet med 4,2 
(3,75) MSEK. Se även nedanstående tabell över förfallostruktur 
för ränterisk.

Förfallostruktur för ränterisk
Koncernen		20111231 Koncernen	20101231

MSEK Obligationer
Certifikat		

&	FRN Räntederivat
Skuld	till		

kreditinstitut Obligationer
Certifikat		

&	FRN Räntederivat
Skuld	till		

kreditinstitut

Inom ett år - 454 65 - 55 469 - -

1-2 år - - - - - - 65 -

2-3 år 3 - - - 15 - - -

3-4 år - - - - 14 - - -

4-5 år - - - - - - - -

Om 5 år eller mer - - - - - - - -

Summa 3 454 65 0 84 469 65 0
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Forts. not 21
Valutarisk 

Svevia är valutaexponerat för både transaktionsrisk och balans-
exponeringsrisk. Med transaktionsrisk avses effekten av valuta-
kursförändringar på koncernens resultaträknng, dvs effekten av 
valutakurser på förväntade framtida kassaflöden.

Balansexponeringsrisk avser risken att fluktationer i valuta-
kurser påverkar värdet av koncernens tillgångar och skulder i 
utländsk valuta. Balansexponeringen minskas genom att finan-
siera tillgångar och skulder i samma  valuta, när det är ekono-
miskt fördelaktigt och möjligt. Eftersom koncernens verksamhet 
nästan uteslutande bedrivs i Sverige är denna mycket begrän-
sad med undantag för den nyetablerade verksamheten i Norge 
samt ett antal valutakonton (NOK, DKK, EUR, USD) som  han-
teras av finansenheten.

Då koncernens verksamhet nästan uteslutande sker i Sverige 
och faktureras i svenska kronor är transaktionsrisken begrän-
sad. Osäkrad valutariskexponering ska aldrig överstiga 50 
MSEK på rullande tolv månader för koncernen.

Vid utgången av året uppgick transaktionsrisken till -74 (-91) 
MSEK, varav 100% (88%) härstammar från EUR. 

Vid utgången av året uppgick balansexponeringen till -18 
(-4) MSEK, varav 90% (5%) härstammar från EUR. 

Av den totala valutaexponeringen var 49 (48)procent säkrad. 
Koncernen använder valutaderivat, framförallt valutaterminer, 

för att hantera valutakursrisken och tillämpar säkringsredovis-
ning för valutaderivat. 

Ineffektivitet av befintliga valutasäkringar är 0 (0) och deras 
verkliga värde på balansdagen uppgår till -0,4 (-0,5) MSEK.

Känslighetsanalys avseende valutafluktationer visar att en 
föstärkning av den svenska kronan med 1 procentenhet skulle 
medföra en resultatförstärkning med 0,7 (0,9) MSEK. På mot-
svarande sätt skulle en kronförsvagning medföra ett minskat 
resultat med 0,7 (0,9) MSEK.

Råvarurisk
Med råvarurisk avses effekten av förändringar i priset på råva-
ror som påverkar koncernens resultaträkning. 

Konsumtionsprognoser tas fram för de viktigaste råvaror.
Prognos görs per råvara för de kommande 15 månaderna.
För att minimera volatiliteten är så kallad naturlig säkring 

önskvärd, dvs i första hand koppla projektens intäkter till relate-
rade kostnader via avtalsarrangemang såsom indexering eller 
"påslag".

Målet för säkringsandelen, beräknad i procent av nettoposi-
tionen, ska normalt motsvara 50% av de följande 12 månader-
nas exponering. Säkringsandelen får dock inte överstiga 100%.

Vid utgången av året var råvaruriskexponeringen 363 (349) 
MSEK, varav 184 (165) MSEK var osäkrad.

Känslighetsanalys för prisfluktationer avseende osäkrad risk-
exponering visar att en ökning av priset med 1 procentenhet 
för Svevias viktigaste råvaror bitumen, salt, eldningsolja och die-
sel skulle minska resultatet med 1,8 (1,7) MSEK. På motsva-
rande sätt skulle en minskning av priset med 1 procentenhet 
för dessa råvaror medföra en resultatförbättring med 1,8 (1,7) 
MSEK.

     
Motpartsrisk

Med motpartsrisk eller kreditrisk avses risken att koncernens 
finansiella motparter inte kan fullfölja sina skyldigheter, vilket 
kan påverka koncernens resultat negativt.

Motpartsrisker begränsas genom att utföra transaktioner 
med finansiella institutioner och industriföretag med god kredit-
värdighet, samt genom att investera likvida medel i ekonomiskt 
trygga institutioner och företag.

Likvida medel  ska investeras i motparter vars rating är lika 
med eller bättre än A1/P1/K1 kort sikt (dvs < 12 månader) eller 
A- på lång sikt (dvs >12 månader).  Likvida medel får även 
investeras i av styrelsen godkända bolag. 

För att begränsa motpartsrisken ska placeringar spridas mel-
lan flera motparter. Den högsta totala exponeringen gentemot 
en enskild motpart får inte överstiga det lägsta värdet av 
antingen 50% av samtliga koncernens finansiella investeringar 
eller 500 MSEK (nominellt belopp).

Finansieringsrisk/Projektfinansierng
Finansieringsrisk är risken för svårigheter att finansiera sysselsatt 
kapital med extern finansiering vid varje given tidpunkt.

Målet är att större delen av det löpande finansieringsbehovet 
ska täckas genom entreprenadkontrakt och betalningsflöden i 
projekten. Koncernen eftersträvar att undvika lämnande av 
säkerheter vid finansiering.

Värderingsmetod för finansiella tillgångar och skulder
Följande tabell visar vilken värderingsmetod som använts vid 
bestämning av verkligt värde. 
Koncernen använder följande definitioner av värderingsmetod:
Nivå 1: Värdering avgörs av marknadspris utifrån priser på en 
noterad aktiv marknad.

Maximal exponering för kreditrisk vid årets utgång 																Koncernen 																			Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Andra långfristiga värdepappersinnehav 456 502 456 502

Kundfordringar 1 650 1 743 1 625 1 721

Kortfristiga placeringar - 51 - 51

Likvida medel 138 29 129 9

Summa 2	244 2	325 2	210 2	283

Koncernen och moderbolaget 20111231 20101231

MSEK Nivå	1 Nivå	2 Nivå	3 Summa Nivå	1 Nivå	2 Nivå	3 Summa

Andra långfristiga värdepappers-
innehav - 456 - 456 - 385 - 385

Derivatinstrument, tillgång - 0 - 0 - 0 - 0

Summa finansiella tillgångar 456 456 - 385 - 385

Summa finansiella skulder - - - - - - - -

Nivå 2: Verkligt värde bestäms utifrån direkt eller indirekt  
observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: Ej observerbara marknadsdata: Signifikanta antaganden 
av värderingen gör att inte endast observerbara marknadsdata 
kan användas. Denna post värderas normalt till upplupet anskaff-
ningsvärde.  
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Not 22  |  Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Koncernen 2011-12-31 

MSEK
Innehas		

till	förfall

Tillgångar	
som		

kan	säljas

Säkringar	
redovisade	
till	verkligt	

värde

Låne	och	
kundford

ringar
Finansiella	

skulder

Summa	
redovisat	

värde

Summa	verk
ligt	värde	på	

finansiella	
tillgångar/

skulder

Andra långfristiga värdepappersinnehav - 456 - - - 456 456

Derivat - - 0 - - 0 0

Kundfordringar - - - 1 650 - 1 650 1 650

Kortfristiga placeringar - - - - - - -

Likvida medel - - - 138 - 138 138

Summa	tillgångar 0 456 0 1	788  2	244	 2	244

Leverantörsskulder - - - - 648 648 648

Summa	skulder     648 648 648

Koncernen 2010-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav 118 384 0 - - 502 502

Kundfordringar - - - 1 743 - 1 743 1 743

Kortfristiga placeringar 51 - - - - 51 51

Likvida medel - - - 29 - 29 29

Summa	tillgångar 169 384 0 1	772  2	325 2	325

Leverantörsskulder - - - - 634 634 634

Summa	skulder 0 0 0 0 634 634 634

Moderbolaget 2011-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav - 456 0 - - 456 456

Kundfordringar - - - 1 625 - 1 625 1 625

Kortfristiga placeringar - - - - - - -

Likvida medel - - - 129 - 129 129

Summa	tillgångar  456 0 1	754  2	210 2	210

Leverantörsskulder - - - - 591 591 591

Summa	skulder     591 591 591

Moderbolaget 2010-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav 118 384 0 - - 502 502

Kundfordringar - - - 1 721 - 1 721 1 721

Kortfristiga placeringar 51 - - - - 51 51

Likvida medel - - - 9 - 9 9

Summa	tillgångar 169 384 0 1	721  2	283 2	283

Leverantörsskulder - - - - 587 587 587

Summa	skulder     587 587 587
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Not 23		|  Eget kapital   
     

KONCERNEN
Aktiekapital
Antalet aktier uppgår till 399 166 667.
Tillskjutet kapital
Avser tillskjutet kapital överstigande kvotvärde vid nyemission. 
Reserver
Reserv verkligt värde
Avser finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat.

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska 
verksamheter som har upprättat sina rapporter i en annan 
valuta än den valuta vilken koncernens finansiella rapporter 
presenteras. Moderbolaget och koncernen presenterar sina 
finansiella rapporter i svenska kronor.
Balanserade vinstmedel och årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade 
vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. 

Specifikation reserver 20111231 20101231

MSEK
Reserv		

verkligt	värde Omräkningsreserv
Reserv		

verkligt	värde Omräkningsreserv

Belopp	vid	årets	början 1  1 

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde:

Redovisat i rapport över totalresultatet -6 1

Uppskjuten skatt 2 -1

Valutakursdifferenser:

Dotterföretag  0  -

Belopp	vid	årets	utgång 3 0 1 0

MODERBOLAGET
Aktiekapital
Antalet aktier uppgår till 399 166 667.
Bundet kapital
Bundet kapital består av aktiekapital. Bundet kapital får inte 
minskas genom vinstutdelning. 

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital utgörs av överkursfond, fond för verkligt 
värde, balanserade vinstmedel och årets resultat. Överkursfon-
den består av inbetalt kapital överstigande kvotvärde vid 
nyemission.

Specifikation fond för verkligt värde 20111231 20101231

MSEK Verkligt	värdefond Verkligt	värdefond

Belopp	vid	årets	början 1 1

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde:

Redovisat i rapport över totalresultatet -6

Uppskjuten skatt 2 -1

Belopp	vid	årets	utgång 3 1
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Not 26  |   Upplupna kostnader och  förutbetalda intäkter

											Koncernen 												Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Upplupna personalrelaterade kostnader 281 290 280 289

Förutbetalda intäkter 9 11 - -

Övrigt 136 171 129 162

Summa 426 472 409 451

Not 25  |  Checkräkningskredit

											Koncernen 												Moderbolaget

MSEK 20111231 20101231 20111231 20101231

Beviljad kreditlimit 450 300 450 300

Utnyttjat belopp - - - -

Outnyttjat belopp 450 300 450 300

 
Avsättningar redovisas i enlighet med IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Se redovisningsprinciper, 
not 2. 
Garantiåtaganden
Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden enligt entreprenadkontrakt, som innebär en skyldighet för 
entreprenören att åtgärda fel och brister som upptäcks inom en viss tid efter att entreprenaden överlämnats till beställaren. Avsätt-
ning för framtida garantiåtaganden sker med en schablonavsättning som baseras på kostnaden för garantiutgiften föregående år 
samt vad som beräknats enligt individuell bedömning i enskilda projekt innevarande år. 

Återställning	av	grustag
Avsättning för återställandekostnader avseende berg- och grustäkter sker normalt först vid tidpunkten för substansuttagen. 

Omstrukturering
Omstruktureringsreserven avser varslad men ej uppsagd personal. Avsättning för omstruktureringskostnader redovisas när en 
detaljerad omstruktureringsplan har fastställts och omstruktureringen antingen har påbörjats eller annonserats offentligt. 

Övrigt
I posten för övrigt ingår utestående tvister. Avsättning sker för tvister avseende avslutade projekt om det bedöms som troligt att 
tvisten kommer att medföra ett utflöde av resurser från koncernen. Tvister avseende pågående projekt är beaktade i värderingen 
av projektet och ingår således inte i redovisade avsättningar. 

Not 24  |  Övriga avsättningar

Årets förändring 2011 

MSEK
Omstruk

turering
Garanti	

åtaganden
Återställning		

av	grustag
Övriga	

	avsättningar Summa

Redovisat värde vid årets ingång, moderbolag 5 24 52 114 195

Under året gjord avsättning 20 16 3 121 160

Omklassificering -2 - - 1 -1

Omklassificering inom avsättningar - -2 - 2 0

Belopp som tagits i anspråk -2 -4 -4 -19 -29

Outnyttjat belopp som återförts -1 -15 -7 -58 -81

Redovisat	värde	vid	årets	utgång,	moderbolag 20 19 44 161 244

Redovisat	värde	vid	årets	utgång,	koncernen 20 19 44 161 244

Åtaganden för avsättningar förväntas regleras inom:

Inom ett år 16 14 - 106 136

1–5 år 4 5 2 55 66

Om 5 år eller mer - - 42 - 42
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Not 27  |  Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor 
och all verksamhet är konkurrensutsatt. Med närstående avses 
de företag där Svevia kan utöva ett bestämmande inflytande 
över operativa och finansiella beslut. Närståendekretsen omfat-
tar dessutom de företag och personer som har möjlighet att 
utöva ett bestämmande eller betydande inflytande över Svevias 
operativa och finansiella beslut.

Svevia är ett helstatligt bolag. Alla transaktioner med staten, 
som skatter, sociala avgifter m.m. har undantagits i denna not. 
Svevias produkter och tjänster erbjuds staten, statliga myndig-
heter och statliga bolag i konkurrens med andra likvärdiga leve-
rantörer på kommersiella villkor. På motsvarande sätt förvärvar 

Svevia produkter och tjänster från statliga bolag och myndighe-
ter. Transaktioner med statliga bolag sker i begränsad omfatt-
ning, mindre än 1 procent av total omsättning och avser sed-
vanliga affärstransaktioner. 

Säkerheter och ansvarsförbindelser har ej utfärdats.
Inga transaktioner eller fordringar/skulder från Svevia till 

ledande befattningshavare/styrelse har förekommit. För infor-
mation om ersättningar till ledande befattningshavare och sty-
relseledamöter hänvisas till not 6

Koncernbidrag erhölls 2011 från Svevia Fastighet AB om 90 
MSEK. Utdelning om 108 MSEK (60) har betalts ut under året 
till moderbolagets aktieägare.

Koncernen	

MSEK 20111231 20101231

Försäljning	av	varor	och	tjänster

Dotterföretag	(avser	moderbolaget)

Svevia Fastighet AB 17 156

Svevia Maskin AB 133 -

Grundar´n VRECO Anläggning AB 3 1

Wennerström i Järna AB 1 -

Svevia Norge AS 2 -

Övriga	närstående	företag

Trafikverket 4 625 4 725

Summa	försäljning	av	varor	och	tjänster 4	781 4	882

Inköp	av	varor	och	tjänster

Dotterföretag	(avser	moderbolaget)

Svevia Fastighet AB 36 584

Svevia Maskin AB 514 -

Grundar´n VRECO Anläggning AB 17 1

Wennerström i Järna AB 1 1

Svevia Sp. z o.o 1 -

Övriga	närstående	företag

Trafikverket 9 15

Summa	inköp	av	varor	och	tjänster 578 601

Utestående	fordringar	till	närstående

Dotterföretag	(avser	moderbolaget)

Svevia Fastighet AB 215 382

Svevia Fastighet Holding AB 212 -

Svevia Maskin AB 371 -

Grundar´n VRECO Anläggning AB 1 -

Wennerström i Järna AB 1 -

Svevia Norge AS 10 -

Övriga	närstående	företag

Trafikverket 816 1 041

Summa	utestående	fordringar: 1	626 1	423

Utestående	skulder	till	närstående

Dotterföretag	(avser	moderbolaget)

Svevia Fastighet AB 12 86

Svevia Maskin AB 81 -

Grundar´n VRECO Anläggning AB 17 -

Wennerström i Järna AB 5 7

Övriga	närstående	företag

Trafikverket 6 3

Summa	utestående	skulder 121 96
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Not 28  |  Kassaflöde
																											Koncernen 																									Moderbolaget

MSEK 2011 2010 2011 2010

Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflöde

Avskrivningar 126 142 15 14

Nedskrivningar 2 - 2 -

Förändring avsättningar 49 -28 49 -27

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -39 -11 -11 -

Förändring i värdet av finansiella instrument -4 -4 -4 -4

Koncernbidrag - - -90 -112

Övrigt 1 -6 - 1

Summa 135 93 39 128

Betalda	räntor

Erhållen ränta 24 18 42 23

Erlagd ränta -4 -2 -6 -2

Likvida	medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 138 29 129 9

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel - - - -

Summa 138 29 129 9
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Svevia har tidigare tillämpat årsredovisningslagen samt Redovis-
ningsrådets rekommendationer och uttalanden. Från och med 
1 januari 2011 upprättar Svevia sin koncernredovisning enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolk-
ningsuttalanden från International Financial Reporting Interpre-
tations Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EU för till-
lämpning inom EU.

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 
2010. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 
Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att 
ett bolag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fast-
ställande av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från 
den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. Svevia har valt att 
tillämpa följande:  
-  Reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv, tillämpas framåtriktat på 

rörelseförvärv som genomförts från och med övergångsdatum 
1 januari 2010.

Not 29  |  Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS

Nedan redovisas en genomgång av de mest väsentliga effek-
terna som övergången ger upphov till.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Intäkter och kostnader som tidigare redovisades mot eget kapi-
tal och som inte avsåg transaktioner med ägarna presenteras 
nu i en rapport över totalresultat direkt efter resultaträkningen. 
Svevia redovisar förändringar i verkligt värde avseende kassaflö-
dessäkringar i eget kapital. I rapport över förändringar i eget 
kapital presenteras poster i totalresultatet skilt från transaktioner 
med ägarna.

IAS 38 Immateriella tillgångar
Enligt tidigare redovisningsprinciper ska goodwill skrivas av 
över bedömd nyttjandeperiod. Enligt IFRS ska goodwill inte 
skrivas av utan testas för nedskrivning vid övergången till IFRS 
samt årligen eller när det finns indikationer på nedskrivningsbe-
hov. Avskrivningar om 24 MSEK som redovisats under 2010 
har återförts vid övergången till IFRS.

Koncernens resultaträkning 2010 

MSEK Not

2010	enligt	tidigare	
redovisnings	

principer

IFRS	38		
Immateriella		

tillgångar 2010	enligt	IFRS

Nettoomsättning 8 093 8 093

Kostnader för produktion -7 446 -7 446

Bruttoresultat 647 647

Försäljnings- och administrationskostnader -443 24 -419

Rörelseresultat 204 24 228

Finansiella intäkter 23 23

Finansiella kostnader -2 -2

Finansnetto 21 0 21

Resultat	före	skatt 225 24 249

Skatt -56 -56

Årets	resultat 169 24 193

varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,42 0,48

Antal aktier är 399 166 667 stycken

Koncernens rapport över totalresultatet

MSEK Not

2010	enligt	tidigare	
redovisnings	

principer

IFRS	38		
Immateriella		

tillgångar 2010	enligt	IFRS

Årets resultat 169 24 193

Övrigt totalresultat:

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde 1 1

Skatt -1 -1

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0 0

Summa	totalresultat 169 24 193

varav moderbolagets aktieägares andel, % 100% 100%
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Koncernens balansräkning per den 31 december 2010

MSEK Not

1	jan	2010	
enligt	tidigare	
redovisnings

principer

IFRS	38	
Immateriella	

tillgångar
	1	jan	2010	
enligt	IFRS

31	dec	2010	
enligt	tidigare	
redovisnings

principer

IFRS	38	
Immateriella	

tillgångar
31	dec	2010	

enligt	IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 210 210 189 24 213

Byggnader och Mark 404 404 413 413

Maskiner och Inventarier 388 388 372 372

Andra långfristiga värdepappersin-
nehav 445 445 502 502

Summa	anläggningstillgångar 1	447 1	447 1	476 24 1	500

Omsättningstillgångar

Material och varulager 141 141 122 122

Upparbetade ej fakturerade intäkter 174 174 251 251

Kundfordringar 1 599 1 599 1 743 1 743

Övriga kortfristiga fordringar 23 23 3 3

Förutbetalda kostnader och upp-
lupna intäkter 39 39 66 66

Kortfristiga placeringar 440 440 51 51

Likvida medel 190 190 29 29

Summa	omsättningstillgångar 2	606 2	606 2	265 2	265

SUMMA	TILLGÅNGAR 4	053 4	053 3	741 24 3	765

EGET	KAPITAL

Aktiekapital 399 399 399 399

Övrigt tillskjutet kapital 798 798 798 798

Reserver 1 1 1 1

Balanserade vinstmedel inklusive 
årets resultat 118 118 227 24 251

Summa	eget	kapital	hänförligt	till	
moderbolagets	ägare 1	316 1	316 1	425 24 1	449

SKULDER

Uppskjuten skatteskuld 40 40 104 104

Övriga avsättningar 224 224 195 195

Summa	långfrisitiga	skulder 264 264 299 299

Kortfristig skuld till kreditinstitut 310 310 - -

Fakturerade ej upparbetade intäkter 956 956 775 775

Leverantörsskulder 596 596 634 634

Skatteskulder 7 7 3 3

Övriga kortfristiga skulder 140 140 133 133

Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter 464 464 472 472

Summa	kortfristiga	skulder 2	473 2	473 2	017 2	017

SUMMA	EGET	KAPITAL		
OCH	SKULDER 4	053 4	053 3	741 24 3	765

Forts. not 29
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Kassaflödesanalys koncernen 2010

MSEK Not

2010	enligt	tidigare	
redovisnings

principer

IFRS	38		
Immateriella		

tillgångar 2010	enligt	IFRS

Resultat före skatt 225 24 249

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 93 -24 69

Betald skatt 2 2

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före	förändring	i	
rörelsekapitalet 320  320

Ökning(-)/minskning(+) av material och varulager -55 -55

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -144 -144

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -151 -151

Kassaflöde	från	förändring	i	rörelsekapital 350  350

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 30  30

Förvärv av rörelse -6 -6

Investeringar i Byggnad och Mark -16 -16

Investeringar i Maskiner och Inventarier -93 -93

Försäljning av Byggnad och Mark 9 9

Försäljning av Maskiner och Inventarier 8 8

investeringar i finansiella tillgångar -414 -414

Försäljning av finansiella tillgångar 751 751

Kassaflöde	från	investeringsverksamhet 239  239

Utdelning till aktieägare -60 -60

Amortering av lån -310 -310

Kassaflöde	från	finansieringsverksamhet 370  370

Årets	kassaflöde 161  161

Likvida medel vid årets början 190 190

Likvida	medel	vid	årets	slut 29 29

Forts. not 29
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Intygandemening samt styrelsens  
och verkställande direktörens underskrifter

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med de internationella redovisnings-

standarder som avses i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder res-

pektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild 

av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning 

och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moder-

bolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och 

moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt 

beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står 

inför.

Solna den 29 mars 2012

Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 mars 2012.

Christina	Rogestam
Styrelsens ordförande

Christer	Bådholm
Styrelseledamot

Ola	Salmén	
Styrelseledamot

Martin	Harr
Styrelseledamot, 

arbetstagarrepresentant

Deloitte	AB

Tommy Mårtensson

Auktoriserad revisor

Pia	Gideon
Styrelseledamot

Jan	Salkert
Styrelseledamot, 

arbetstagarrepresentant

Patrik	Jönsson
Styrelseledamot

Johan	Trouvé
Styrelseledamot

Torbjörn	Torell
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Intygandemening samt styrelsens  
och verkställande direktörens underskrifter

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovis-

ningen för Svevia AB för år 2011. Bolagets årsredovisning 

och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av 

detta dokument på sidorna 44-82.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-

visningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en kon-

cernredovisning som ger en rättvisande bild enligt inter-

nationella redovisningsstandarder IFRS, såsom de antagits 

av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kon-

troll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-

cernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe-

ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 

koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har 

utfört revisionen enligt International Standards on Au-

diting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 

kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och ut-

för revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-

ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsent-

liga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-

dovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 

vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 

beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 

är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 

och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i 

syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamåls-

enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 

att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 

använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en ut-

värdering av den övergripande presentationen i årsredo-

visningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-

sentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets fi-

nansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-

visningslagen, och koncernredovisningen har upprättats 

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-

sentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finan-

siella ställning per den 31 december 2011 och av dess 

resultat och kassaflöden enligt internationella redovis-

ningsstandarder, såsom de antagits av EU, och årsredovis-

ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-

dovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen för moderbolaget och kon-

cernen.

Till	årsstämman	i	Svevia	AB	(publ.),	organisationsnummer	5567689848

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R



8 4 	 S V E V I A  Å R S R E D O V I S N I N G  2 011

Stockholm den 29 mars 2012 

Deloitte	AB

Tommy Mårtensson

Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-

dovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositio-

ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning för Svevia AB 

för år 2011. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-

sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om  

förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 

vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 

vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-

redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-

ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 

sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat enligt ovan 

är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

 uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 

 förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.
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Detta är Svevia Ledande inom infrastruktur

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi 

är specialiserade på att bygga och sköta om 

vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medar-

betare finns på 129 fasta etableringar i hela 

 Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. 

Svevia är ett renodlat entreprenadföretag 
Svevias kärnverksamhet är att bygga och 

 underhålla vägar och infrastruktur. 

Svevia är den största aktören i Sverige på 

marknaden för drift och underhåll och sköter 

vägar i hela landet. Under 2011 gjorde bola-

get även en inbrytning på den norska mark-

naden för vägunderhåll. 

Svevia bygger allt från motorvägar till 

 enskilda vägar samt cykel- och gångvägar.

Trovärdighet och omtänksamhet 
Svevias ambition är att vara det trovärdiga 

och omtänksamma entreprenadföretaget som 

vågar vara nytänkande. 

Förenar styrka med lokal närvaro 
Svevia förenar det stora företagets styrka och 

kompetens med god kännedom om lokala 

förhållanden. Svevias styrkor är branschledan-

de kompetens och konkurrenskraftigt prissat-

ta produkter och tjänster.

Integrerar hållbarhet och affär
Svevia ska bedriva en ekonomiskt, miljö-

mässigt och socialt hållbar verksamhet. 

 Bolaget har en helhetssyn där lönsamhet går 

hand i hand med hänsyn till medarbetare, 

miljö, trafikanter och samhälle. 

Utmanande vardag 
Svevia erbjuder varierande och utmanande 

arbetsuppgifter. Bolaget ska vara en föregång-

are i rollen som arbetsgivare. Genom medar-

betarutveckling på alla nivåer strävar Svevia 

efter att öka medarbetarnas kompetens och 

bolagets konkurrenskraft. Jämställdhet och 

mångfald ökar förutsättningen för nytänkan-

de och dynamik.

Infrastruktur är vår kärnaffär. Vi bygger och 

underhåller vägar, broar, järnvägar, offentli-

ga platser, vatten-, avlopps- och fjärrvärmenät, 

 sanerar mark, leder om trafik med mera. Våra 

kunder är stat, kommun och privata uppdrags-

givare. Antalet pågående projekt uppgår till fler 

än 3 000. 

De flesta projekt är unika och lokala liksom 

de aktörer som engageras. Varje projekt ska 

vara lönsamt och utföras i enlighet med våra 

värderingar: Affärs mässighet, Omtänksamhet, 

Nytänkande och Trovärdighet. 

Utmaningar hör till vardagen. Vi erbjuder 

våra medarbetare möjlighet att bidra med nya 

lösningar på områden som är centrala för sam-

hällsutvecklingen.

På Svevias webbplats, svevia.se, hittar du mer 

information.

Vi ger även ut tidningen På Väg med nyheter 

och reportage om Svevia och om utvecklingen i 

branschen. Tidningen kommer ut i pappersform 

sex gånger per år. Den går även att läsa på pavag.

nu som uppdateras dagligen. Prenumeration är 

gratis och kan beställas på pavag.nu/prenumerera 

eller på nedanstående adress:

Svevia AB

Tidningen På Väg

Box 2025

422 02 Hisings Backa

Du kan också skicka beställningen per e-post 

till pren@pavag.nu

Ange namn, adress och postadress samt att du 

vill prenumerera på På Väg.

Årsstämma
Årsstämma i Svevia AB (publ) hålls 27 april 2012 

kl 13.00 i Svevias lokaler på Hemvärnsgatan 15, 

Solna.

Kalendarium
Koncernens delårsrapporter kommer att  

publiceras följande datum:

Första kvartalet 27 april 2012

Andra kvartalet 20 juli 2012

Tredje kvartalet 31 oktober 2012

Bokslutskommuniké februari 2013

Kontakt
Huvudkontor

Svevia

Box 4018

171 04 Solna

Besöksadress: 

Hemvärnsgatan 15

Telefon: 08-404 10 00

Fax: 08-404 10 50

Produktion: Wildeco
Tryck: Edita 2012
Foto: Svevia, Patrick Trägårdh,  
Håkan Lindgren, Hanna Teleman,  
Ricke Johansson, Sören Håkanlind och 
Joachim Nywall.
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Alltid på väg
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