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Ann-Louise Lökholm Klasson ny vd för Sweco Sverige 

 
Ann-Louise Lökholm Klasson tillträder som ny affärsområdeschef för Sweco Sverige och 
blir en del av Swecos koncernledning. Hon har arbetat inom olika verksamhetsområden i 
Sweco sedan 2008 och efterträder Åsa Bergman som utsetts till vd och koncernchef.  
 
”I Ann-Louise får vi en resultatinriktad affärsområdeschef med ett starkt affärsdriv, en gedigen 
förståelse för våra kunder och ett stort fokus på medarbetarna. Jag är övertygad om att Ann-
Louise kommer att ha mycket att bidra med i koncernledningen”, säger Tomas Carlsson, vd och 
koncernchef.  
 
Ann-Louise har tidigare varit vd för Swecos installationskonsulter, där verksamheten under 
hennes fem år växte med 10-15 procent årligen och gick från 350 till 500 medarbetare. Hon 
ansvarade för integrationen av Grontmij 2015 och är för närvarande vd för Swecos 
anläggningsverksamhet.  
 
”Det känns väldigt spännande och jag är glad över förtroendet. Jag ser fram emot att fortsätta 
utveckla Sweco Sverige så att vi även framöver är förstahandsvalet för kunder och 
medarbetare”, säger Ann-Louise Lökholm Klasson. 
 
”Jag är otroligt glad över att Ann-Louise tar över som affärsområdeschef för Sweco Sverige. 
Hon är en mycket erfaren och uppskattad ledare och helt rätt person för att leda verksamheten 
mot fortsatt framgång”, säger Åsa Bergman. 
 
Ann-Louise tillträder som affärsområdeschef för Sweco Sverige den 20 april.  
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Tomas Carlsson, koncernchef Sweco, 08-695 6227 
Åsa Bergman, tillträdande koncernchef Sweco, 08-695 6403 

Ann-Louise Lökholm Klasson, tillträdande affärsområdeschef Sweco Sverige, 031-617 842 

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, Sweco, 070-273 4879  

 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara 
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi 
erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. 
Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 
16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, 
www.swecogroup.com. 
 

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 07:50. 
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