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Barnevik tar rodret i otät skuta 

 

Av THOMAS LERNER - DN.se 

ABB-chefen Percy Barnevik tar över ordförandeklubban i byggjätten Skanska. 

Detta sedan bolaget förlorat över en miljard kronor på valutaspekulationer och den 

senaste tidens extremt höga ränteläge. 

På tisdagen avgick Lars-Ove Håkansson som styrelseordförande och koncernchef i Skanska. 
Samtidigt tog han på sig ansvaret för bolagets stora förluster. 

- Som ordförande och koncernchef personifierar jag Skanskas ledning och styrelse. Därför 
lämnar jag med omedelbar verkan mina befattningar, sa Lars-Ove Håkansson. 

Hans efterträdare blir alltså Percy Barnevik, i dag vice ordförande i Skanskas styrelse. Han 

tror inte att det blir några problem att kombinera det nya uppdraget med jobbet som chef 

för svensk-schweiziska ABB. 

- När det tidigare var aktuellt att tillsätta en ordförande i Skanska hade jag svårt att sätta av 
tid. Då höll vi just på med ABB-fusionen, säger Percy Barnevik. 

Ordförandeskapet i Skanska ser han inte som ett tillfälligt inhopp i en svår situation. 

- Bolaget har en sund verksamhet och det har inte hänt något som försämrat förmågan att 
tjäna pengar. De förluster vi drabbats av är extraordinära. 

Förlusten växer 

Ledningen för Skanska trodde tidigare på ett positivt reultat, runt en miljard kronor, i år. 

Men valutaspekulationerna i amerikanska dollar och de höga räntekostnaderna har nu ätit 
upp hela den förväntade vinsten. 

Skanska har tidigare redovisat valutaförluster på 500 miljoner kronor och att den senaste 

tidens rättekaos kostat koncernen 400 miljoner kronor. 

- Nu visar det sig att räntekostnaderna uppgår till 500 miljoner kronor. Dessutom har vi 
upptäckt nya ränteutgifter på 200 miljoner kronor, berättar Percy Barnevik. 

Under våren placerade Skanska mångmiljardbelopp i svenska statsobligationer. En stor del 

av innehavet finansierades med kortfristiga lån och räntekostnaderna exploderade i 
samband med riksbankens chockhöjning av marginalräntan. 

Tömmer portföljen 

- Vi har visserligen inte längre en ränta på 500 procent. Men även om den ligger på 40 

procent kostar det pengar, säger Percy Barnevik. 

Han berättar att Skanska nu successivt försöker sälja av sina stora obligationsportfölj och 
att "den här typen av finansverksamhet inte hör hemma i koncernen". 

Kände inte styrelsen till dessa affärer 

- Vi informerades den 17 september. Om några enskilda ledamöter kände till 
obligationsköpen vill jag inte kommentera. 

Men borde det inte finnas regler som förhindrar att sådant här kan inträffa 

- Bara för att något inte är förbjudet är det inte tillåtet. Vi har inga regler för köp av 
sojabönor eller koppar. 

Skanskas nuvarande VD Sven-Erik Hersvall stannar kvar på sitt jobb och övertar dessutom 
de uppgifter som Lars-Ove Håkansson tidigare ansvarade för. 



- Håkansson skötte Skanskas fastighetsbolag och finansbolag medan Hersvall ansvarade för 

koncernens byggverksamhet, konstaterar Percy Barnevik. 

Thomas Lerner 

 

 


