
Infracontrol: Vision 2012 

Redan när Infracontrol startades för snart 20 år sedan var visionen att göra samhällets infrastruktur 
lite smartare. Numera är ITS, Intelligenta Transportsystem, ett begrepp som är väl känt. De tekniska 
möjligheterna har utvecklats och hjälpt till att förverkliga visionen. Men det hade inte gått utan 
engagerade människor som är övertygade om att teknik ska hjälpa människan. 
 
Johan Höglund, VD, säger att inriktningen står fast och att Infracontrol ska fortsätta leverera användarvänliga 
och innovativa IT-lösningar för att skapa en mer intelligent infrastruktur, precis som man gjort sedan starten.  
 
- Anledningen till vår framgång är ett envist arbete av erfarna och engagerade människor som är övertygade 
om att teknik ska hjälpa människan istället för tvärtom. Det betyder att vi alltid sätter användarna och 
kundernas bästa framför tekniska begränsningar eller våra egna intressen. Det är lätt att säga, men vi gör det 
på riktigt, med en sann övertygelse i hjärtat.  
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Infracontrol: Vision 2012 

Inriktningen står fast 
 
Nu när ett nytt år precis har börjat funderar man ju lite på vad det kan ha i beredskap. Det finns en del som 
tror att jorden ska gå under i december senare i år, men det tror inte Infracontrols VD Johan Höglund. Hans 
framtidstro är större än någonsin. Och detta eftersom han tänker fortsätta göra samma sak som vanligt… 
 
- Vår inriktning står fast, säger Johan Höglund. Vi ska fortsätta att leverera användarvänliga och innovativa 

IT-lösningar för infrastruktur precis som vi gjort sedan starten 1993. Systemleveranser och systemintegration 
för anläggningar som tunnlar, broar och trafikledningssystem står fortfarande för den största delen av vår 
verksamhet och så kommer det att fortsätta vara. Men med ökade krav på förbättrat resursutnyttjande 
inom hela samhället finns också ett behov av mer småskaliga lösningar som även de innebär goda 
framtidsutsikter för oss. 
 

Det han då syftar på är möjligheten även för mindre anläggningsägare att skapa en intelligent infrastruktur 
med hjälp av företagets molntjänst Infracontrol Online.  
 
- Jag ser en ökad efterfrågan på att köpa den här typen av styr- och övervakningssystem i form av en tjänst, 

säger Johan Höglund. Många vill inte låsa pengar i omfattande IT-lösningar som också är dyra och 
komplicerade att förvalta. Kraven på funktionalitet, mobilitet och framtidssäkerhet gör det också svårt och 
dyrt att utveckla egna system. Då blir det betydligt enklare och billigare att köpa det som en molntjänst, 
eftersom den delas med många andra.  

 
 

Inga hemligheter bakom framgången 
 
Det är ju ingen tvekan om att det gått bra hittills, Infracontrols senaste bokslut visar på en omsättning på  
48 Mkr och ett resultat på 1.5 Mkr. Så vad är hemligheten bakom framgången och hur tänker man fortsätta 
förverkliga sina visioner? 
 
- Det finns inga hemligheter, säger Johan Höglund. Anledningen till vår framgång är ett envist arbete av 

erfarna och engagerade människor som är övertygade om att teknik ska hjälpa människan istället för 
tvärtom. Det betyder att vi alltid sätter användarna och kundernas bästa framför tekniska begränsningar 
eller våra egna intressen. Det är lätt att säga, men vi gör det på riktigt, med en sann övertygelse i hjärtat.  
 

 

Stor vision styr stegen 
  
Visionen framåt siktar på en omsättning uppåt 85 miljoner 2015, med internationella affärer och ännu fler 
smarta lösningar som förenklar och förbättrar vardagen. Hur ska den visionen bli verklighet? 
 
-  En vision är en vision, säger Johan Höglund. Den styr riktningen på våra steg framåt och sedan är det upp till 

oss och våra kunder att ta vara på de möjligheter som öppnar sig. Om man försöker göra exakta planer och 
rita upp hur framtiden ska se ut så lär man inte hamna rätt. En stark tro på det vi gör och en övertygelse om 
att visionen kan bli verklighet, men inte veta exakt hur, hjälper oss att följa rätt väg.  

Vill du veta mer?  
 

Kontakta Johan Höglund, 031 – 333 27 01, johan.hoglund@infracontrol.com   
eller läs mer om Infracontrol på www.infracontrol.com 

mailto:johan.hoglund@infracontrol.com
http://www.infracontrol.com/

