Årsrapport Structorgruppen 2020
Klicka här för att ange Datum.
2020-03-12 s 1 (4)

STRUCTORGRUPPEN
Årsrapport 2020

Årsrapport Structorgruppen 2020
9

2020-03-12 s 2 (4)

Structor ser möjligheter
Structor arbetar för att ställa om till ett fossilfritt Sverige, utveckla bostäder och
infrastruktur samt säkra samhällsviktiga funktioner.
Alla medarbetare i Structor är konsulter och drivs av vilja att se och skapa möjligheter.
Structor står för specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Varje bolag består av
maximalt en busslast med medarbetare, vilket skapar förutsättningar för delaktighet och
korta beslutsvägar. Nätverksmodellen ger kunderna det mindre bolagets fördelar i form
av kundfokus och engagemang, samtidigt som de har tillgång till gruppens samlade
kompetens, resurser och erfarenheter när det behövs. Sammantaget har detta gjort
Structor till en av Sveriges ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnad.
Structor består idag av cirka 35 specialistbolag i Sverige med sammantaget drygt 500
medarbetare. I Norge finns en fristående systerorganisation, som består av tio bolag.

Ett framgångsrikt 2020
2020 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Structorgruppen. Nettoomsättningen
uppgick till cirka 800 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 112,5 miljoner
kronor, efter att bolagen i gruppen delat på 25 procents med sina medarbetare. Gruppens
soliditet var vid årsskiftet 2019/2020 drygt 50 procent och kassalikviditeten vid samma
tidpunkt var drygt 200 procent.

Omsättning
Rörelseresultat
Vinstmarginal (procent)
Anställda konsulter

2020
800
112,5
14
540

2019
752
96
13
530

Väsentliga händelser under 2020
Bolagen i Structorgruppen arbetar i många samhällsviktiga och angelägna projekt för
både offentliga och privata beställare. Drivkraften att ställa om till ett mer hållbart och
robustare samhälle är stark både hos våra kunder och medarbetare.
Bolagsgruppen växte och ingen har permitterats eller varslats till följd av Covid-19
pandemin. Under året förbereddes även uppstarten av nya spännande bolag.
Bolagsgruppen har fortsatt och vidareutvecklat sina gemensamma satsningar inom
kommunikation samt kompetensutveckling inom den så kallade Structorakademin.
Bolagsgruppen har under 2020 vidareutvecklat sin tvärsamverkan inom bland annat
klimatanpassning, träbyggnation, energi och vatten/dagvattenfrågor.
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Bolagsgruppen har också gemensamt förbättrat och förstärkt funktioner, avtal och
strategiska partners som stödjer gruppens bolag och medarbetare.
Vd-gruppen har vidareutvecklat sin kompetens inom bland annat hållbarhet och klimat,
för att därefter arbeta vidare med frågan i de enskilda bolagen.
Monica Granberg, vd för Structor AB, kommenterar:

Vi är otroligt tacksamma över att vi kan stänga böckerna för 2020 som trygga
arbetsgivare till våra medarbetare och stabila samarbetspartners till våra kunder. Jag är
stolt över det stora engagemanget hos våra kunder och medarbetare för att hålla projekt
och verksamheter igång, under helt nya förutsättningar.
Dialog är vårt viktigast verktyg och ligger till grund för olika arbetssätt och lösningar
anpassade till varje individ, grupp, projekt och bolag. Vår dynamiska, decentraliserade
och nätverksbaserade organisation har visat sig vara en styrka, även i en exceptionell
situation med en global pandemi och en till delar vikande marknad.
Pandemin har ökat takten i omställning till ett mer hållbart och robust samhälle, både
hos våra kunder och medarbetare. Pandemin synliggör behovet av en god krisberedskap
och att vi behöver arbeta med helhetsperspektiv för att säkra våra samhällsviktiga
funktioner, inte minst livsmedels-, läkemedels-, och energiförsörjningen. Under 2020
rekryterade vi specialister inom krisberedskap och civilt försvar och vi fick bland annat
i uppdrag att bistå Svenska Kraftnät med kontinuitets- och krishantering.
Vi startade under 2020 flera stora uppdrag för att bistå kunder att ställa om till ett
fossilfritt Sverige, skapa bostäder och infrastruktur samt säkra upp samhällsviktiga
funktioner. Under året som gick var vi också med och grundade affärsnätverket Woman
Building Sweden, som skapar nya affärs- och innovationsmöjligheter och inspirerar fler
kvinnor att kliva in i byggbranschen. Vi inledde arbetet med att utveckla Sveriges första
koldioxidneutrala småhus, Villazero, med Mondo Arkitekter och Fiskarhedenvillan.

En god grund för framtiden
I inledningen av 2020 består Structorgruppen av sammanlagt 35 partnerägda
specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i
söder.
Structor har sedan starten 1999 växt organiskt till en av Sveriges största konsultgrupper
inom samhällsbyggnadsområdet. Bolagen inom gruppen är verksamma på olika
marknader med ett brett utbud av affärsområden och tjänster för olika offentliga och
privata kunder.
Marknadsläget för bolagsgruppen ser fortsatt stabilt ut i nuläget, även i ljuset av
pågående pandemi och dess möjliga påverkan på den allmänna konjunkturen. Det finns
i grunden ett stort behov av investeringar i nya bostäder, industri, kontor, infrastruktur,
skolor och annan samhällsservice.
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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.
Gruppens bolag är obelånade, solida och likvida. Sammantaget är bolagen i gruppen väl
rustade och ödmjuka inför framtiden.

Fortsatt organiskt tillväxt
Structorgruppens målsättning är att fortsätta växa organiskt utifrån sin framgångsrika
företagskultur och affärsmodell. Structor kommer att stärka sin närvaro på de orter där
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.
Utöver den svenska gruppen finns också, sedan ett antal år, en fristående Structorgrupp i
Norge som består av nio bolag med totalt cirka 100 medarbetare.

Hållbarhetspolicy
Structorgruppens hållbarhetspolicy grundar sig på ett långsiktigt förhållningssätt till
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande och lönsamhet.
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, trygg och
säker arbetsmiljö. Structor skall vara en arbetsplats fri från kränkande
särbehandling och fri från diskriminering.

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.

Datasäkerhet

Structor har en god datasäkerhet i syfte att säkerställa drift- och
leveransförmåga samt för att säkra personuppgifter som är lagrade i
våra IT-system.

