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[Eva Wiksten, Ulf Wiksten, Björn Wiksten, Karin Wiksten] 

Generationsskifte på RAWI 
Björn Wiksten tar över rollen som VD på Fastighets AB RAWI fr o m idag, den 17 september. Björn 

har arbetat på RAWI i snart 9 år i olika roller och innan dess som konsult på EY.  

VD-bytet sker inom familjen och slutför en överlämning av det operativa ansvaret från den andra till 

den tredje generationen Wiksten. Syskonen Eva, Björn och Karin är alla aktiva i olika roller i företaget 

och även kusinen Tomas arbetar nära företaget. 

Avgående VD, Ulf Wiksten, kommer att finnas tillgänglig som seniorrådgivare inom främst 

projektverksamheten och som en aktiv styrelseledamot framöver. 

Strategin mot nöjda kunder och medarbetare samt en hållbar tillväxt ligger fast även framåt, säger 

Björn Wiksten 

Jag är väldigt nöjd över att ha tre duktiga barn som valt att engagera sig i företaget och har stort 

förtroende för att de kommer att utveckla företaget på ett bra sätt, säger Ulf Wiksten 

 

  



Historik 
RAWI står för Ragnar & Anny Wiksten och startades 1962 av bondsonen, entreprenören och 

sedermera byggmästaren Ragnar Wiksten. Bolaget startade som en avknoppning av 

byggverksamheten med affärsidén att äga, förvalta och utveckla centrumfastigheter i främst 

Piteå. Grundvärderingarna, att bygga hus med hög kvalitet med lokala entreprenörer för 

långsiktigt ägande och förvaltning, har varit med från början och gäller fortfarande. 

Sönerna Ralf och Ulf Wiksten tog över företaget 1978 och drev RAWI tillsammans fram till 2006. Efter 

detta har Ulf fortsatt att utveckla RAWI och Tomas, Ralfs son, förädlat sitt privata fastighetsbestånd i 

nära samarbete med RAWI. Fastighetsbeståndet har sedan sönerna tog över företaget fyrdubblats 

och RAWI är idag Piteås största privata fastighetsägare.  

Sedan 2012 har tredje generationen Wiksten börjat arbeta i företaget. Syskonen Eva, Karin och Björn 

arbetar idag i företaget och de har ett fortsatt nära samarbete med sin kusin Tomas. 

 

Fakta 
RAWI verkar längs Norrbottenskusten och förvaltar ca 1 200 lägenheter och 200 lokaler i Piteå, drygt 

200 lägenheter och 25 lokaler i Kalix och är under etablering i Luleå. 

RAWI är en långsiktig ägare som kontinuerligt köper, säljer och förädlar fastighetsbeståndet genom 

nybyggnationer samt om- och tillbyggnationer av befintligt bestånd. RAWI är nu i en kraftig tillväxtfas 

med bl a ett nyproduktionsprojekt på Malmstranden i Luleå om 270 bostäder, tillbyggnadsprojekt i 

Piteå och förädlingsprojekt i Kalix och Piteå. RAWI letar också kontinuerligt efter möjliga 

fastighetsförvärv för att komplettera vårt bestånd längs Norrbottenskusten. 
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