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Structor ser möjligheter 
Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är 
specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges 
ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare 
i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor 
är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter.  

Structor har sedan starten 1999 vuxit organiskt till en av Sveriges största konsultgrupper 
inom samhällsbyggnadsområdet. Tillväxten fortsätter och under 2017 startade två nya 
bolag. Ett bolag inom vatten och miljö i Uppsala och ett bolag inom mark och VA i 
Södertälje. Under första kvartalet 2018 startade ytterligare två nya projektledningsbolag 
i Värmland, ett med säte i Karlstad och ett i Uppland, med säte i Uppsala. Under 2017 
friköpte aktiva delägare i Structor Mark Stockholm AB bolaget och lämnade därmed 
Structorgruppen. Försäljningen innebar en extraordinär intäkt om cirka 6 miljoner 
kronor.  

Första kvartalet 2018 består Structorgruppen av sammanlagt 35 partnerägda specialist-
bolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder. 

Utöver den svenska gruppen finns också, sedan ett antal år, en fristående Structorgrupp i 
Norge som vid halvårsskiftet 2018 består av åtta bolag med totalt ett 80-tal medarbetare. 

 

Ett nytt framgångsrikt år 
Resultatet för Structorgruppen uppgick 2017 till drygt 111 miljoner kronor, inklusive 
reavinst på värdepapper, efter 25 procents vinstdelning till bolagens medarbetare. 
Nettoomsättningen uppgick till 727 miljoner kronor. Vinstmarginalen är den bästa 
hittills. Gruppens soliditet uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till drygt 50 procent och 
kassalikviditeten till drygt 200 procent. 

 2017 Jämfört 2016 
Omsättning 727 mkr + 7 procent 
Resultat 111 mkr +13,2 procent 
Vinstmarginal 15,3 procent + 9 procent 
Anställda 450 + 4 procent 

 
Första kvartalet 2018 visar på en fortsatt stabil utveckling. Resultatet uppgick till drygt 
34 miljoner kronor efter 25 procents vinstdelning med medarbetarna. Omsättningen var 
cirka 216 miljoner kronor, vilket var i paritet med samma period föregående år. 
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Väsentliga händelser 
Structorgruppen anställde under 2017 en verkställande direktör i det av gruppens 
delägare gemensamt ägda bolaget Structor AB vars ansvar är att samordna och 
verkställa gemensamma och övergripande satsningar inom gruppen samt finansiera start 
och bistå vid utvecklingen av nya enskilda Structorbolag. Under 2017 och 2018 har 
gruppen gemensamt satsat på att utveckla och synliggöra varumärket och startat ett 
vidareutbildningsprogram inom ramen för den så kallade Structorakademin.  

Framtiden 
Teknikkonsultbranschen i Sverige har starkast tillväxt i hela Europa. Marknadsläget för 
Structorgruppens verksamhetsområden är fortsatt starkt inom de flesta områden. Det 
finns i grunden ett stort behov av investeringar i nya bostäder, industri, kontor, 
infrastruktur, skolor och annan samhällsservice. Fortsatt urbanisering och digitalisering, 
risk- och säkerhetsfrågor, klimatförändringar samt ett ökat fokus på hållbart 
samhällsbyggande innebär ständig utveckling av nya tjänster och kompetenser inom 
gruppen. 

Structorgruppens målsättning är att fortsätta växa organiskt utifrån sina framgångsrika 
grundprinciper för bolagsstyrning, delägande och vinstdelning. Dessa bidrar till en anda 
av delaktighet och engagemang vilket lägger grunden för en i alla avseenden positiv 
utveckling. Gruppen kommer stärka sin närvaro på de orter gruppen finns idag. Inom 
varje region ska gruppen kunna erbjuda sina kunder ett brett kompetensutbud. För att nå 
dit kommer Structor fortsätta att rekrytera engagerade och duktiga medarbetare som ser 
möjligheter samt utveckla nya kompetenser och specialistbolag.  

Hållbarhet 
Structorgruppens hållbarhetspolicy grundar sig på ett långsiktigt förhållningssätt till 
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande och lönsamhet.  

Structorgruppens hållbarhetspolicy 

Kvalitet 
 

Structor uppfyller eller överträffar kundens förväntningar. Vi 
uppträder med hög kompetens och yrkesskicklighet. 

Miljö Structors lösningar är miljömässigt sunda och långsiktigt 
hållbara. Bra miljöval och begränsad miljö- och klimatpåverkan 
präglar även vår egen verksamhet. 

Arbetsmiljö Structor erbjuder sina medarbetare en god, stimulerande och 
säker arbetsmiljö. I våra uppdrag skapar vi lösningar som kan 
genomföras och användas på ett effektivt och säkert sätt. 

Socialt 
ansvarstagande 

Structors arbetsklimat kännetecknas av öppenhet och delaktighet. 
Vi uppträder på ett etiskt och professionellt sätt och möter alla 
människor med respekt.  

Lönsamhet Structor har en god lönsamhet. Det ger oss möjlighet att utveckla 
vårt kunnande samt vara en trygg arbetsgivare och attraktiv 
samarbetspartner för våra kunder. 

 


