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LEDAREN

JOHAN BARTH 
VD, GEOTEC

Årets sista nummer av Borrsvängen 
sätter fingret på något som är viktigt för 
borrföretagen. Nämligen företagandet 
och inte minst utvecklingen av företagen. 
Inom vår bransch har vi exempel på företag 
som har gått från ett fåmansföretag till 
en koncern med flera hundra miljoner i 
omsättning. Fantastiska resor!

Även om det inte är en målsättning för alla, 
visar det ändå att med vilja och struktur, 
går det att vara med och utveckla en av 
de viktigaste instanserna i ett samhälle – 
nämligen småföretagen. Det är ni som bygger 
Sverige! Det är ni som stora skattebetalare 
och fundamentala arbetsgivare som smörjer 
maskineriet vi alla är en del av.

Och i takt med att samhället i stort utveck-
las och växer, bör företagen följa med. Att då 
satsa på kärnan i företaget – styrelsen – och ge 
den en möjlighet att planera och lägga strate-
gier, kan vara ett sätt. Det är en av anledning-
arna till att Borrsvängen tittar lite extra på 
styrelsearbete och ledarskap!

Som av en händelse hade Geotec samma 
fokus när årsstämman gick av stapeln i 
november. Att få inspirationsföreläsningar 
av den karaktären i ett nätverk bestående av 
andra duktiga företagare, kan vara just den 
spark i sidan som krävs för att ta steget och 
faktiskt göra det som behövs!

Året 2018 kommer gå till historien som ett 
av de torraste åren på länge. Belastningen 
hos borrentreprenörerna är hård och vad 
2019 har att erbjuda, vet vi ju naturligtvis 
inte. Men inom organisationen vet vi att 
det innebär en utbildningsomgång av 
borrtekniker i Uppsala och att vi tillsammans 
med Avanti ytterligare fördjupar arbetet med 
att bilda en organisation. Det senare är ett 
intressant och lovvärt projekt. Mycket talar 
för att den årsstämma som Geotec nyss hade, 
var den sista i organisationens drygt 40-åriga 
historia. Nästa gång kommer det troligen att 
vara en årsstämma med en ny organisation 
som innebär f ler medlemmar, större nätverk, 
starkare organisatoriskt och kraftigare 
påverkansmöjlighet. Med all sannolikhet 
kommer vi också att ha det dubbelt så roligt!!

Det ser vi fram emot! Men först en välbe-
hövlig julledighet efter ett intensivt år. 

God jul!

SATSA PÅ KÄRNAN
FÖR ATT UTVECKLAS
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AKTUELLT

KUNSKAP, UTVECKLING – OCH LITE LEK
Ledarskap, säkerhetstänkande, aktiva styrelser – och så 
Fångarna på Kastellet. Det var som vanligt ett mycket 
varierat program med både kunskap och upplevelser som 

erbjöds när Geotec samlades för årsmöte på konferensanläggningen 
Bergendal vid Edsviken i Stockholm.

GRUSE, HELENA NYGREN

Helena Nygren beskriver 
Gruses styrelsearbete som 

en smula oregelbundet. Ofta 
påkallas styrelsemöten av att 
något problem behöver lösas. 
Styrelsen består av Helena och 
Stefan Nygren.

– Men vi har tagit in extern 
kompetens, i form av en erfa-
renföretagsledare i bekantskaps-
kretsen. Han har en informell 
roll som bollplank sedan tre år 
tillbaka och tillför utifrånper-
spektiv och en fräsch blick. Det 
är väldigt givande, även om vi 
inte alltid är överens.

TSB, TORGNY SVENSSON

– Jag gick för tre, fyra år sedan en sty-
relseutbildning, som arrangerades av 

Almi. Det var en bra och intressant kurs och 
vi företagare som gick den var inte konkur-
renter till varandra, så vi kom på idén att vi 
skulle kunna sitta i varandras styrelser och 
bidra med lite nya tankar och infallsvinklar.

Idén sattes i verket och arrangemanget 
fungerade en tid – men rann sedan ut i san-
den, berättar Torgny:

– Det var synd att det blev så och jag skulle 
gärna vilja ta upp den tråden igen. Det är lätt 
att bli hemmablind och jag skulle gärna få in 
fler synsätt på verksamheten. Den är ju ganska 
omfattande, med 25 anställda plus ledning, så 
det är viktigt att ha bra möjligheter att bolla 
strategiska frågor och komma till beslut.

TEXT OCH FOTO: JÖRGEN OLSSON 

Jobbar ni med aktivt styrelsearbete 
– och i så fall hur? 
Frågan gick till tre medlemsföretag.

Styrelseveteranen Christer Ridström 
inledde med en föreläsning om 
bolagsstyrning och företagsutveck-
ling. Han tog upp en rad viktiga 
frågor, som blir aktuella under de 
olika faserna från idé till mognad. 
Han belyste en del av de faror och 
fallgropar som lurar längs vägen och 
satte fokus både på möjligheterna 
med en aktivt arbetande styrelse och 
på styrelsens ansvar. Christer gav en 
hel del handfasta råd kring före-
tagande och styrelsearbete. Bland 
annat att prata framtid i styrelsen, 
att uppmärksamma sina eventuella 
svagheter och risker, att regelbundet 
se över erbjudandet och att inse att 
man alltid kan lära sig mer, för att 
bli en bättre företagare. 

Läs en längre intervju med Chris-
ter Ridström på sidorna 16-17.

Michael Malm på Försvarshög-
skolan talade om ledarskap, utifrån 
sin bakgrund i f lygvapnet och med 
en rad engagerade exempel från 
den verksamheten. Han talade 
om hur ett bra säkerhetstänkande 
kräver en god säkerhetskultur som 
grund – och om de oskrivna regler 
som kan utgöra hinder för detta.

– Att inte våga berätta när man 
har gjort fel eller när någon annan 
har gjort det är kanske de vanli-
gaste oskrivna reglerna, oavsett 
verksamhet. Det är ingen bra 
säkerhetskultur att bygga på, sa 
Michael bland annat.

Också Michael Malm betonade 
det kontinuerliga lärandet som en 
förutsättning för all förändring 
och utveckling. Möt honom i en 
stor intervju på sidorna 20-21.
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KUNSKAP, UTVECKLING – OCH LITE LEK

FBB FINSPÅNGS 
BRUNNSBORRNING, 
DAVID JOHANSSON

– Hos oss är det i dagsläget ägarna som utgör 
styrelsen. Vi har nyligen gått ett tillväxtledar-

program in regi av Almi. Det gav mycket bra input och 
har bland annat fått oss att starta en process kring att 
ta in extern kompetens.

Arbetet har dock inte landat ännu. David beskriver 
frågan som ”under behandling”.

– Vi vet ännu till exempel inte riktigt om den externa 
kompetensen ska vara i form av en styrelsemedlem 
eller en mentor. Det finns flera vägar att gå, men helt 
klart är att om man har bestämt sig för att man vill 
utvecklas och växa, så är det generellt bra att ha med 
någon utomstående.

Det finns också faktorer som kan bromsa och hindra 
företag från att blanda in utomstående, menar David:

– Det kan finnas en tveksamhet kring att blotta sin 
verksamhet så mycket som man måste göra. Och har man 
fullt upp att göra med det produktionsmässiga så är det 
lätt att skylla på tidsbrist och därför skjuta upp beslutet.  S

Michael Malm, tidigare jaktpilot och nu 
samordnare på Försvarshögskolan höll en 
engagerande föreläsning om säkerhetskul-
tur och ledarskap. Han missade inte heller 
chansen att lägga in ett gymnastikpass.

Det Christer Ridström inte vet om styrelsearbete är inte 
värt att veta. Han var hett villebråd för småprat och goda 
råd i kaffepausen.
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AKTUELLT

Under årsmötesdagarna på 
Bergendal välkomnade Geotec 

två nya avtalsleverantörer, Qmatec och 
Drilltech. 

Det norska ingenjörsföretaget Qma-
tec utvecklar, producerar och säljer 
borr- och grundläggningsriggar under 
varumärket Nemek.

Drilltech Scandinavia är distribu-
tions- och servicepartner för Nemek 
och säljer även annan borrutrustning 
och system av olika fabrikat.

Båda företagen och dess representan-
ter. Kjell Arild Grönås på Qmatec och 
Örjan Haag på Drilltech, är välkända 
i den svenska borrningsbranschen och 

– Det känns förnämligt att få 
det här priset. Vi jobbar vidare 

med nya innovationer som ska förbättra 
brunnsborrarnas miljö, säger Bosse 
Sjöberg till Borrsvängen.

Motiveringen lyder: Hardab AB får 
priset som Årets leverantör för att de 
envetet under många år utvecklat ett 
rörhanteringssystem som underlättar 
vardagen för borrarna och som bidrar till 
en bättre arbetsmiljö och god ekonomi.

– Ja, vi har jobbat hårt i många år 
och då känns väldigt bra att få den 
här bekräftelsen. Vi såg tidigt arbets-
miljöproblemet med att lyfta borrör, 

Under stämmomiddagen presenterades mottagaren av det presti-
gefyllda priset Årets leverantör. Det blev Hardab som fick det, och 
vd Bosse Sjöberg tog emot det tillsammans med sonen Anton.

Bosse och Anton Sjöberg, nöjda mottagare 
av priset som Årets leverantör.

Örjan Haag och Kjell Arild Grönås.

Nya avtalsleverantörer

uppfann och patenterade vårt rörhan-
teringssystem. Nu, när borrningarna 
blir djupare och rören tyngre, märks 
det att systemet har fått genomslag.

Uppåt 90 procent av Hardabs produk-
tion av borriggar går utomlands, främst 
till övrig Europa, Nordamerika och 
länder på den afrikanska marknaden.

– Vi hoppas såklart att vi ska få sälja 
f ler maskiner i Sverige. Just nu arbetar 
vi med nästa generation, som ska lan-
seras nästa år. Där räknar vi med att 
komma med nyheter som ytterligare 
förbättrar brunnsborrarnas arbets-
miljö, säger Bosse Sjöberg.  S

HARDAB ÄR ÅRETS LEVERANTÖR

tar nu alltså steget att bli avtalsleveran-
törer till Geotecs medlemmar.

– En stor fördel med att vara av-
talsleverantör är att man får tillfälle att 
möta en samlad bransch, som vid den 
här typen av möten, och kan få gemen-
samma svar från de samlade borrarna. 
Det är viktigt för oss och gör oss till en 
bättre leverantör.

Örjan Haag instämmer:
– Inte minst är det värdefullt att ta del 
av de tekniska diskussionerna. Det är 
utvecklande. Sedan är det naturligtvis 
också så att vi förväntar oss att af-
färerna ska växa i och med att vi blivit 
avtalsleverantör.  S

Vinnande samarbeteVinnande samarbete
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Ett viktigt budskap är att det finns 
utvecklingspengar – upp till 50 

000 kronor – att söka för den som har 
en idé om en teknisk förbättring och vill 
göra försök och utvärdering.

TK påminde också medlemmarna om 
att komma in med frågor och arbetsupp-
gifter man vill att TK ska ta itu med. 

Ett av årets större arbeten har gällt 
brandklassning av kollektorslang, där 
det nu finns nya och fastslagna riktlinjer. 

– Vi ser kraftigt minskade antal 
skador och kostnader i maskin 

beroende på bränder. Vad som däremot är 
oroande är att fordonsskadorna ökar. Inte 
i antal, men i reparationskostnad. Överlag 
blir fordonen mer och mer komplicerade 
och därmed dyrare att laga.

– Framför allt är det kostnaderna för 
att laga glasskador på fordon som ökar 
lavinartat. Det beror dels på att glasen 
blir tunnare och därmed skörare, dels 
på att de innehåller allt mer teknik.

En varning för den ökande risken 
att drabbas av någon form av cyberat-
tack utfärdades, och en försäkring mot 
detta ligger sedan 1 december i år med 

Kostnaderna för fordonsskador, särskilt glasskador, rusar i höjden. 
Och många företag borde se över sitt skydd mot cyberattacker. Det 
är något av det Martin Lindberg på Försäkringskompetens rappor-
terade om i samband med årsmötet.

Dyra bilrutor och lömska cyberattacker

i det försäkringpaket Försäkringskom-
petens erbjuder Geotecs medlemmar.

En cyberattack kan se ut på olika sätt. 
En variant är ”malware”, kanske mer 
känt som virus. En annan är DDoS-
attacker, där till exempel en hemsida 
utsätts för enorma mängder trafik, blir 
överbeslastad och sluta fungera.

– Det nya är så kallad ”ransomware”, 
alltså utpressningsvirus. Får man in det 
så låser det datorn och man måste be-
tala en summa pengar för att få tillgång 
till sina filer igen.

Martin Lindberg drog några oroväck-
ande fakta kring cyberattacker:

– De har ökat med 300 procent sedan 

2015. Nu sker cirka 4 000 cyberattacker 
dagligen i EU-området och man räknar 
med att 80 procent av alla europeiska 
företag har drabbats på något sätt.

Vanliga tecken på att man drabbats av 
någon form av virus är bland annat att 
datorn blir långsam, att muspekaren börjar 
röra sig av själv och att man får konstiga 
meddelanden från okända program.

I försäkringsvillkoren ställs bland 
annat krav på att man har brandvägg 
och regelbundet gör säkerhetskopie-
ring. Dessutom krävs att de mobila 
enheterna är hårdvarukrypterade. Men 
hur ska man veta om de är det?

– Alla Apples produkter har 
automatiskt hårdvarukryptering 
aktiverat. Läget när det gäller Android-
enheter är lite mer oklart, det kan skilja 
sig mellan märke och modell, säger 
Martin Lindberg.  S

Vinnarna! Fr v Fredrik Johansson, TSB; Pelle Wessman, 
Wessman Drilling; Annika Carlsson och Tord Carlsson, 
Mullsjö; Sören Frosth, fd Vatten och Borrteknik, numera 
Geo-gruppen och Per Swartling, Sörmlands Brunnsborrning. 
Sittande: Johan Andersson, Geotec.

På Vaxholms Kastell 
kämpade sju lag med 
tapperhet, vighet och list 
för att hitta ledtrådar och 
lösa gåtor. Att samarbete 
lönar sig bevisas kanske 
av det faktum att det 
vinnande laget var 
det enda som hade en 
medlem från Avanti.

Geotecs tekniska kommitté, TK, höll en genomgång av vad som diskuterats och studerats 
under det gångna året. 

Sök pengar för teknisk utveckling

Arbetet har inneburit en hel del diskus-
sioner och samverkan med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Enligt de nya riktlinjerna kan vi göra 
övergången från plast till metall inomhus, 
som längst en halv meter innanför väggen, 
berättade Joakim Hjulström, ledamot i TK 
och teknisk kommunikatör på Geotec.

Anders Jonsson redovisade två 
försök. Han har bland annat provkört 
Sandviks nya hammare.

– Den är fullt i paritet med alla andra. 
Notervärt är att jag inte har haft några 
spolstopp, berättade Anders, som inte heller 
observerat några skillnader vare sig han an-
vänt 115-, 120- eller 140 millimeterskronor.

Ett annat experiment gäller ett 
specialkonstruerat flak, med sedimen-
teringsfack och en särskild beläggning 
som väsentligt underlättar tömningen av 
kaxet. De första erfarenheterna är goda, 
men mer utvecklingsarbete behövs.  S

Vinnande samarbeteVinnande samarbete
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Djupgeotermiprojektet som en-
ergibolaget St1 genomför i finska 

Espo, ett stenkast utanför Helsingfors, 
har väl knappast undgått någon. Att med 
konventionell hammarborrningsteknik 
ta sig ner till 6 100 meters djup (med en 
6 400 meter lång brunn), får anses vara 
ett ovanligt och utmanande projekt. 
Därmed ett givet besöksmål för FABs 
medlemmar.

En kulen eftermiddag i november sam-
lades medlemmarna på Viking Lines ter-
minal i Stockholm. Väl ombord inleddes 
FABs höstmöte i konferensanläggningen. 
Värt att notera var att under punkten ”Ny-
heter från medlemmar”, berättade Jan Erik 
Rosberg från LTH och Henning Lorentz 
från Uppsala Universitet om Riksriggens 
aktiviteter och kommande planer. Det 
finns all anledning att komma tillbaks till 
detta i senare nummer av Borrsvängen.

Efter mötet genomfördes en workshop 
bland medlemmarna som gick ut på att ta 
fram så mycket underlag som möjligt för 
den kommande webbutbildning i arbets-
miljö som föreningen är med i att ta fram.

Tryck kvar i berget
Efter en stillsam seglats över Östersjön, 
vaknade vi upp i Helsingfors och trans-
porterade oss till borrplatsen, där Tero 
Saarno från St1 tog emot oss.  Med stor 
kunskap kunde Tero förmedla hur pro-
jektet hade förflutit och om de tekniker de 
använt. Kvar på borrplatsen finns idag ett 
brunnshuvud med tillhörande ”Blow out 
preventor”. Eftersom man har injekterat 
vatten med nära 700 bar för att spräcka 
upp berggrunden, finns där ett visst tryck 
kvar, samtidigt som trycket försiktigt 

ökat när det injekterade vattnet gradvist 
har värmts upp på det stora djupet. Vid 
besöket var det ”bara” 150 bar…

Ny borrning nästa höst
När alla tester är klara och de tillstånd de 
har sökt beviljats, avser projektet att åter 
starta borrning av ytterligare en brunn till 
ungefär samma djup. Beräknad borrstart 
blir någon gång under senhösten 2019.

Det intressanta i sammanhanget är att 
man från St1:s sida lyckas göra borr-

ningar i en gammal, kall och kristallin 
berggrund. Bara anläggningen i Espo 
beräknas kunna försörja cirka 20 000 
villor med värmeenergi och de återbetal-
ningstider som projektet har kalkylerat 
på är också ytterst intressanta.

Samma förhållanden i Sverige
Till saken hör att de geologiska och ter-

miska förhållanden som finns i Espo, har 
vi även i stora delar av Sverige. Fjärrvär-
men är också mer utbyggd i Sverige. På 
det hela taget gör det att kartan till stora 
delar ritas om när det gäller vilka möj-
ligheter vi har att utnyttja geotermin i 
Sverige också. Räkna med att vi kommer 
att följa projektet noga!

Besök hos Robit
Efter besöket var det transport till St1:s 
huvudkontor där medlemmarna fick en 

beskrivning hur man från bolaget också 
arbetar med geoenergiinstallationer med 
brunnar ner till 600–800 meter.

Avslutningsvis besöktes borrstålstill-
verkaren Robit, som höll en förevisning 
av sitt produktsortiment.

Efter en intensiv dag, skildes man åt på 
Helsingfors flygplats, och ännu ett FAB-
möte var avslutat.  S

AKTUELLT

HÖSTMÖTE I FAB 
– är Finlands sak vår?

FAB, Föreningen för Aktiva i 
Borrbranschen har historiskt 
haft två möten per år. Vårmötet 
som samtidigt är årsstämma, 
samt höstmötet som inbegriper 
att föreningens medlemmar tit-
tar på intressanta projekt.
FAB är en intresseorganisation 
som i första hand skall fungera 
som nätverkande mellan borr-
branschens alla aktörer och 
som samtidigt kan stötta olika 
projekt, viktiga för företagen.

TEXT OCH FOTO: JOHAN BARTH   

Tero Saarno beskriver hur man med hjälp av sensorer och seismiska mätningar kan få en 
överblick av vad för slags strukturer som kan finnas framför borrkronan.
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Linus är årets borrare
Varje år delar FAB, 
Föreningen för Aktiva i 

Borrbranschen, ut ett pris till en 
borrtekniker som utmärkt sig 
lite extra. Under en ceremoni i 
Göteborg och på företaget Tautec, 
korades "Årets borrare 2018" – 
Linus Möllgaard. 

Pristagaren erhöll i vanlig 
ordning en osedvanligt vacker 
statyett, ett diplom och en 
möjlighet att, för FAB:s räkning, 
spendera 20 000 kronor  till 
utbildning, mässor eller dylikt.

Det var en värdig mottagare 
som sken i kapp med sin arbetsgi-
vare, Daniel Rönnängsgård, även 
han Årets borrare en gång i tiden!

Vi lyfter på hjälmen och säger 
grattis!

Johan Barth
Ordförande i FAB

Glöm inte att nominera era duktiga 
borrare till Årets borrare 2019. Skicka in 
era förslag med tillhörande motivering till: 
johan.barth@geotec.se

Linus Möllgaard tilldelas priset ”Årets borrare” med 
motiveringen att han har utmärkt sig i sitt arbete 
som borrtekniker inom grundläggningsbranschen. 
Linus anses vara en mycket kompetent yrkesmän-
niska och uppskattas högt av både kollegor och 
kunder för sin förmåga att kunna lösa problem och 
slutföra svåra uppdrag.

Fusion Sweden AB Härdgatan 28 432 32 Varberg      0340 599 110     info@fusionsweden.se

Vi har mer än 20 års samlad erfarenhet av utveckling och 
tillverkning av produkter för geoenergi. Vi erbjuder ett brett 
utbud av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Produkterna 
tillverkas i vår välutrustade verkstad där vi även har möjlighet 
att anpassa dem helt efter era önskemål och krav.

SAMLINGSBRUNNAR & FÖRDELNINGSRÖR

Det är vägledningen för vattenför-
valtning av grundvatten som har fått 

digital kostym och dessutom utökats med ett 
avsnitt om grundvattenberoende ekosystem. 

Digitaliseringen av vägledningen, som 
tidigare endast funnits i tryckt form, har bland 
annaat gjorts för att öka tillgängligheten, för 
att underlätta uppdateringar och för att enklare 
kunna länka samman information. I det nya 
avsnittet om grundvattenberoende ekosystem 
har SGU samlat information om kartläggning, 
riskbedömning, övervakning och miljökvali-
tetsnormer. Detta avsnitt togs fram under 2017 
och 2018 och publiceras nu för första gången. 

Vägledningen har också uppdaterats med 
aktuella föreskrifter. Det har också tillkom-
mit ett avsnitt som heter ”Om vägledning-
en” där du bland annat kan hitta ordlista, 
ändringslogg och en översikt av webbplat-
sen. Den digitala vägledningen ersätter 
SGU-rapport 2014:31.  S

SGU guidar 
digitalt
Sveriges geologiska undersökning, 
SGU, har lanserat sin första digitala 
guide på webben.
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Branschorganisationen 
Schaktfritt, BOS är in-
volverad i ett forsknings-
projekt tillsammans med 
bland andra Luleå tekniska 
universitet.

– Det handlar om att göra 
en statusbedömning på alla 
ledningskorsningar under 
järnvägsspår, säger BOS ord-
förande Mattias Höglund.

AKTUELLT

12

Studien gäller alla de platser där 
rör eller ledningar av något slag 

går under järnvägen.
– Det är ofta dag- eller dricksvat-

tenledningar men kan egentligen vara 
vilken typ av ledningar som helst. De 
utgör risker, bland annat eftersom de 
utsätts för så stora krafter ovanifrån. 
Om de brister kan konsekvenserna bli 
stora, både ur säkerhets- och ekonomiskt 
perspektiv, säger Mattias Höglund.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  

Forskningsprojektet heter PipeXRail 
och dess syfte är bland annat att bedöma 
problemets omfattning och att ta fram 
metoder för övervakning av ledning-
arna, samt teknik för att bättre kunna 
förutspå deras livslängd.

Vill förbättra upphandling
I övrigt på agendan för BOS står ett antal 
löpande projekt och arbeten, som styrel-
sen nyligen fattat beslut om.

Men vill underlätta upphandlingar ge-
nom att utforma ett komplett och av bran-
schens parter överenskommet förfrågnings-
underlag för schaktfria rörentreprenader.

– Det ska ge snabbare och enklare 
upphandlingsprocesser och dessutom 
öka transparensen, säger Höglund.

Man har också beslutat att ställa sig 
till förfogande som remissinstans när det 
gäller utbildningar i schaktfritt led-
ningsbyggande.

– Vi vill att de utbildningar som ges 
ska vara uppdaterade i de tekniker som 
omfattas av BOS medlemmar, kommen-
terar Höglund.

Ger kurser
BOS har också startat en kurs i entre-
prenadjuridik, särskilt anpassad för 
schaktfria metoder. Mattias Höglund, BOS.

BOS DELTAR I 
FORSKNING

Utöver detta pågår arbete med att re-
krytera f ler medlemmar. På marknads- 
och kommunikationssidan jobbar 
man aktivt dels med att göra BOS mer 
välkänt för branschens intressenter 
och aktörer, dels med att driva frågan 
om ökad förnyelsetakt och ökad andel 
nyttjande av schaktfri teknik.

– Vi vill gärna påverka både politiker 
och instanser som Trafikverket och läns-
styrelserna, säger Mattias Höglund.  S
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– Vi har haft väldigt stort fokus 
på utbildningar den senaste 

tiden, säger Leena Haabma Hintze på 
Svensk Grundläggning.

– Dels har vi genomfört ovanligt 
många utbildningar för våra medlem-
mar, men vi har även gjort en en stor 
genomlysning av hela utbildningsde-
len. Vi ser över programmet, koordi-
nerar nya föreläsare med de befintliga, 
uppdaterar materialet och proven. 
Varje genomförd kurs utvärderas 
och genomgående får vi höga betyg. 
Enligt kursledare och föreläsare har vi 
duktiga yrkesmän, emellanåt blir de 

Vad är senaste nytt hos våra 
”grannar”; Svensk Grund-
läggning och Branschorgani-
sationen Schaktfritt, BOS?
Borrsvängen kollade läget 
med företrädare för de båda 
organisationerna.

TEXT: JÖRGEN OLSSON 

mycket imponerade över deltagarnas 
engagemang och kunskapsnivå.

Validera kompetens
Besläktat med utbildningsverksam-
heten är arbetet med att klargöra hur 
branschen ska kvalitetssäkra kom-
petensen och validera maskinförare, 
framför allt de som saknar svenskt 
yrkesbevis. 

– Här arbetar vi nära Byggindu-
strins Yrkesnämnd, BYN, där arbetet 
med validering kommit igång för 
mobilkranar. För grundläggningsma-
skiner finns det annan problematik 
när det gäller operatörerna. Proble-
met har f lera dimensioner – det finns 
team av ”grundläggningsrallare” 
som reser runt i världen. De har lång 
erfarenhet och är specialiserade på 
en viss metod, en metod som vi själva 
kanske har mindre erfarenhet av. I an-
dra änden har vi oseriösa företag med 
en operatörsbemanning som saknar 
tillräcklig yrkeskunskap i grundlägg-
ning och inte heller har den säker-
hetskultur som krävs på en svensk 
arbetsplats.

– Kravet på tillräcklig kompetens 
bör omfatta samtliga aktörer, men 
yrkesvalideringen måste samtidigt 
anpassas för att vara relevant, säger 
Leena Haabma Hintze.

Ny hemsida
Ambitionen är ett konkurrensneutralt 
och effektivt system som omfattar både 
nya svenska operatörer som ska få sitt 
yrkesbevis, och utländska medarbetare 
som söker så kallat erkännandeintyg 
för svenska byggarbetsplatser.

– Men det är en svår balansgång, 
eftersom vi ska ha samma krav oavsett 
operatörens bakgrund, konstaterar 
Leena Haabma Hintze, som också 
berättar att Svensk Grundläggning ska 
lansera en ny hemsida efter årsskiftet.

– Vi vill att hemsidan ska fungera 
bättre för att presentera korta, snabba 
nyheter och att sidan ska vara vår 
primära informationskanal. Målet är 
att våra medlemmar och intressenter 
själva söker information på hemsidan, 
eller går in och anmäler sig för utskick 
av information och nyheter de faktiskt 
är intresserade av.  S

GRUNDLÄGGARNA 
utbildar och validerar
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AKTUELLTAKTUELLT

Årets Geoenergidagar följde 
tidigare års upplägg: En inledande 

dag med en workshop, i år med bland 
annat kollektorriktlinjer och brand-
klassning i fokus, och en efterföljande 
seminarie- och utställningsdag.

– Det kokar i branschen. Det instal-
leras geoenergisystem i en aldrig tidigare 
skådad omfattning, där det är stora 
anläggningar som driver branschen, 
konstaterade Johan Barth, vd för Svenskt 
Geoenergicentrum när han hälsade 
välkommen till dag två.

Signhild Gehlin, teknisk expert på 
Svenskt Geoenergicentrum, redovisade 
energistatistik för Sverige från 2016.

– En tydlig trend är att borrdjupen 
ökar. I större anläggningar med mer än 

Solhybrider, högtempe-
ratur-lager, riktigt djup 
geotermi och geoenergi i 
akademins tjänst. 
Som vanligt erbjöds både 
bredd och djup när Geo-
energidagen genomfördes 
för sjätte året i början av 
oktober i Stockholm.

Höga temperaturer 
på Geoenergidagen

tio borrhål ligger medeldjupet idag på 
250 meter och det djupaste borrhålet i 
Sverige når 600 meter. 

Tjugo år med geoenergi
Johan Tjernström, affärsutvecklare på 
det statliga fastighetsbolaget Akademis-
ka hus, delade med sig av 20 års erfaren-
heter av geoenergi.

– Där det är möjligt vill vi producera 
förnybar energi lokalt med hjälp av sol-
celler och småskalig vindkraft för el och 
geoenergi för värme och kyla. Cirka tio 
procent av vårt behov av värme och kyla 
täcks idag av geoenergi. 

Leif Rydell, energiansvarig på Xylem 
i Emmaboda som tillverkar dränk-
bara pumpar, berättade om företagets 
högtemperaturlager, där spillvärme från 
framför allt det värmealstrande gjuteriet 
säsongslagras. Högtemperaturlagret 
består av 140 borrhål som är 150 meter 
djupa. Det sattes i drift 2010 och värmer 
en 320 000 kubikmeter stor bergvolym. 
Det laddas med 3,8 GWh värme per år 
och ger en verkningsgrad på 70 procent. 

Solhybrider laddar borrhål
Geoenergisystem kan idag kombineras 
med solhybridsystem, det vill säga pa-
neler med både elproducerande solceller 
och värmeproducerande solfångare. 
Nelson Sommerfeldt, doktorand på 
KTH, har i sin forskning studerat system 
där värmen från solfångare laddar borr-

hålen. Det gör det möjligt att lagra det 
överskott som produceras på sommaren 
då efterfrågan på värme är låg.

– Solhybridsystemet kan minska den 
totala borrhålslängden och/eller av-
stånden mellan borrhålen och därmed 
minska kraven på markyta.

Exemplet Vårlöken
Jessica Benson från forskningsinsti-
tutet Rise anslöt till ämnet genom att 
redovisa erfarenheter från verkliga 
förhållanden. Bostadsrättsföreningen 
Vårlöken i Kungälv investerade 2013 
i en kombination där 11 borrhål à 220 
meter är sammankopplade med 330 
kvadratmeter solhybridpaneler.

– Systemet fungerar bra med en 
årsvärmefaktor på tre. Man har gjort 
en del åtgärder för att minska behovet 
av tillsatsel och har lyckats öka egenan-
vändning av solelen med elva procent.

Sist ut på årets upplaga av Geoenergi-
dagen var Tero Saarno från det finska 
energibolaget St1. Han berättade om fö-
retagets djupgeotermiska projekt i Esbo. 
Där har man borrat ner till 6 400 meters 
djup för att pumpa ner vatten som tar sig 
in i sprickor i berggrunden, värms till 
130 grader av berget och sedan tas upp 
genom ett närliggande borrhål för dist-
ribution ut i Esbos fjärrvärmenät. Läs 
mer om det projektet och Tero Saarno i 
profilintervjun på sidan 26-28.  S

TEXT: LARS WIRTÉN

FOTO: ANETTE PERSSON

”Det brukar vara bra ämnen på program-
met på Geoenergidagen. I år var fram-
för allt solhybriderna intressanta, vi får 
mycket förfrågningar på det”, säger Sara 
Östberg på Sweco.

Finspångs Brunnsborrning, FBB, har deltagit som utställare alla sex åren på Geoenergidagen. 
”Det är ett väldigt bra forum som kopplar ihop alla aktörer i näringen med forskningen. Det är en 
av de viktigaste mässorna vi är med på under året”, säger vd David Johansson.
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I FOKUS: FÖRETAGANDE

Styrelseproffset Christer 
Ridström har drivit utbild-
ningar för StyrelseAkademien 

i många år och han är en flitigt anlitad 
föreläsare, som vid Geotecs årsmöte. 
När han står på scenen är budskapet 
glasklart: slarva inte med din bolagsstyr-
ning! 

Med andra ord: följ praxis och regler 
för hur bolag ska ägas och styras. Lägg 
därtill vikten av ett aktivt styrelsearbete, 
uppmanar han. 

– Styrelsens viktigaste uppgift är att 
hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg 
framåt, så att de kan skapa tillväxt och 
ekonomiskt värde på ett hållbart sätt, 
slår Christer Ridström fast.

Det finns mer än en definition på aktivt 
styrelsearbete, men generellt handlar det 
om att skapa strukturerade möten med på-
lästa ledamöter. Ledamöterna ska vägleda 
företaget att utvecklas enligt de strategier 
och planer man beslutat att följa.

– Med det inte tvunget sagt vem som 
ska sitta i en styrelse. Jag vill främst peka 
på att det är värdefullt med ett aktivt 
styrelsearbete.

Styrelsen står till svars
Han belyser olika former av bolagsstyr-
ning, lagar, former för styrelsemöten, 
riktlinjer vid styrelsearbete och kvalifi-
kationer för styrelseuppdrag.

– Konsten att äga, styra och leda är det 
absolut mest centrala för att utveckla ett 
företag, menar Christer Ridström.

Publiken är inte svårflörtad. Intresset 
för att höra om olika vägar att gå, och 
om regler och lagar, är stort.

– Oavsett bolagsform måste du styra 
och kontrollera din verksamhet. Ett aktivt 
styrelsearbete är viktigt för det företag som 
vill växa, det är styrelsen som ansvarar för 
att det går rätt till och de har aktiebolagsla-
gen att följa. Det kan få rättsliga följder om 

VÄGEN TILL FRAMGÅNG 
GÅR VIA STYRELSEN
Rätt man på rätt plats är viktigt för ett företags verksamhet – och 
ett aktivt styrelsearbete kan vara direkt avgörande för företagets 
utveckling. Det menar Christer Ridström, senior rådgivare inom 
StyrelseAkademien, som verkar för ett professionellt styrelsear-
bete i svenska företag.

arbetet görs på fel sätt. Intresset för att få 
veta vad man kan riskera fängelse för som 
styrelsemedlem brukar vara stort! 

Expansion kräver expertis
Styrelsen är huvudman för bolaget, men 
alla företag och entreprenörer har inte 
en styrelse att tala om. Detta gäller för 
delar av den publik Christer Ridström 
möter på Geotecs årsmöte.

– Det är inte ovanligt att entreprenö-
rer i enmans- eller små familjeföretag 
sätter sig själv och hustrun i styrelsen, 
oavsett kompetens. Och det är inget fel 
i det, det kan vara tillräckligt. Men ett 
aktivt styrelsearbete blir viktigare när 
man är tio-tjugo anställda.

– I stora bolag är det avgörande vem 
som väljs in, bland annat för att sty-
relsen har en så viktig roll i att tillsätta 
vd. I mindre bolag som expanderar 
kan det dock vara tryggt att även fort-
sättningsvis ha någon familjemedlem i 
styrelsen.

Vid fler än 25 anställda måste alla 
företag enligt lag ge plats åt arbetstagar-
representanter, tillägger han.

Viktig 
vd-instruktion
– Något som är jätteviktigt redan i ett li-
tet bolag är att skriva en vd-instruktion. 
Det kan gå illa annars, säger Christer 
Ridström med eftertryck.

Vd-instruktionen ska klargöra vad 
vd förväntas utföra och vilken budget 
som står till förfogande, för att säkra 
rätt insatser och att hon eller han inte 
gör vidlyftiga affärer. Det är minst lika 
viktigt som att skriva aktieägaravtal, 
om vad som gäller när någon vill sälja 
sina aktier. 

Övning kan ge färdighet
Kan jag som företagare dra nytta av 

TEXT: MIA ISING   FOTO: JÖRGEN OLSSON

När man är över tio anställda i företa-
get blir ett aktivt styrelsearbete viktigt, 
säger Christer Ridström.
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Sändarslinga med
sändarström Mottagarspolar

Markyta

Markström genast
efter strömavslag

Kort efter strömavslag

Långt efter strömavslag

VÄGEN TILL FRAMGÅNG 
GÅR VIA STYRELSEN

att engagera mig i ett aktivt styrelsearbete? Både ja och nej, 
enligt Christer Ridström.

– Det kan vara lockande och lärorikt att sitta i en styrelse, 
det är en erfarenhet som inte går att läsa sig till. Men den 
företagare som är fullt sysselsatt i dagligt entreprenadarbete 
kan få svårt att hinna utföra båda uppdragen på ett fullgott 
sätt. Och då bidrar inte styrelsearbetet till någon framgång.

Christer Ridström tvekar inte på vad som lockar honom till 
styrelserummet.

– Att få lära av andra och att se vad vi kan utverka tillsam-
mans. Det är så inspirerande att uppleva hur man kan driva 
olika bolag på olika sätt!  S

Ideell förening som vill sprida kunskap om styrelsearbetets 
betydelse för lönsamhet och utveckling. 16 lokalföreningar 
med 7 000 medlemmar bildar ett nätverk från Luleå till Malmö. 
Medlemmar är styrelseledamöter, ägare, mentorer, företagsle-
dare och entreprenörer. 

Utbildar årligen 2 000 personer i styrelse- och ägarfrågor 
samt driver styrelseförmedling och opinionsbildning. 

Arkitekten bakom StyrelseAkademiens nationella styrelseutbild-
ningar, idag senior rådgivare. Har ägt och drivit företag sedan 1977. 

På meritlistan: vd, styrelsemedlem och -ordförande i företag, 
organisationer och föreningar inom information, logistik, miljö och 
hälsa, däribland WSP, Linköpings universitet och Cicero- samt 
Dynamogruppen. Specialist på valberedningars arbete.

• Se din möjlighet som ägare, 
att få välja bolagsstyrning 
och styrelse!

• En kompetent ordförande är 
A och O för både styrelse 
och verksamhet.

• Erfarna styrelsemedlemmar 
är särskilt viktiga när du vill 
expandera.

StyrelseAkademien

Christer Ridström

Ridströms råd

• Välj medlemmar med erfa-
renhet från din egen eller en 
angränsande bransch.

• I borrbranschen väljer du en 
styrelse som förstår borr-
ning, bygg och entreprenad!

• Avstå aktivt styrelsearbete 
om du samtidigt är fullt sys-
selsatt i ett dagligt arbete.

Vilken betydelse har styrelsen för företaget, hur gör man bäst 
skillnad i styrelserummet? Christer Ridström får många frågor i 
ämnet och är inte sen att ge goda råd:
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AKTIV STYRELSE 
GJORDE ROLF TILL VINNARE
Han har gjort en resa från maskinen i det lilla företaget, via styrelserummet 
till en lyckad försäljning av det sedermera 250 man stora företaget.
Styrelsearbetet var en utmaning – och en framgångsfaktor, summerar han.
Möt Rolf Borrås. TEXT: MIA ISING  FOTO: PRIVAT 

Idag driver Rolf Borrås en verk-
samhet i ungefär samma storlek 

som där karriären en gång började. Då 
handlade det om dagligt entreprenörs-
arbete och nu om styrelseuppdrag och 
mentorskap på konsultbasis. Rolf Borrås 
och kompanjonen Sven Styrud startade 
borrföretaget som sedan blev Styrud-
koncernen. Under 34 år hann Rolf 
Borrås med att prova ledarskapets alla 
roller och att arbeta aktivt i styrelsen. 

– När jag lämnade uppdragen och 
sålde min del i företaget hade vi kontor 
på tio platser i Sverige och dotterbolag 
i Finland. Jag kunde inte vara mer nöjd 
med affären och hur företaget utvecklats.

Det var en direkt följd av att han och 
kompanjonen gjorde sin läxa när det 
gällde att driva ett aktivt styrelsearbete 
och att ta in kompetenta ledamöter, 
menar Rolf Borrås.

Styrelsen visade vägen
– Det är viktigt som ägare och ledare att 
ha en styrelse att luta sig mot, någon som 
stöttar och driver utvecklingen av företa-
get. Jag tycker det var värdefullt att ha en 
styrelse att stämma av mina beslut med.

Men det tog några år innan det lilla 
företaget drog igång ett aktivt styrelsear-
bete. Efter starten rullade det på ett tiotal 
år i mindre skala.

– Min kompanjon var VD och jag var 
arbetsledare. Vi jobbade ute i fält på da-
garna och i styrelserummet på kvällarna, 
vi satt på alla stolar. 

Länge var de bara några få anställda, 
men så togs beslutet att växla upp. 

– Man måste verkligen bestämma att 
nu ska vi växa och bli fler, och vi hade 
förmånen att ha ett bolag i en bransch 
där det fanns uppdrag. Men det räcker 
inte, det var avgörande att vi omgav oss 
med bra rådgivare.

Utbildning första steget
Resan mot en proffsig styrelse började 
med att de båda kompanjonerna gick 

utbildningar i styrelsearbete. Sedan star-
tade jakten på rätt personer för att utöka 
personal, ledning och styrelse.

–Visst var det jobbigt, men när vi 
började anställa folk och vågade släppa 
kontrollen av det dagliga arbetet blev 
det lite lättare att fokusera på styrel-
searbetet. Vi tog in externa personer i 
styrelsen, personer som inte var med 
på släktmiddagarna!

Det var inte helt lätt att rekrytera, tycker 
Rolf Borrås, men de fick en bra start. 

– Vi började med att ta in en person i 
styrelsen som hade gjort samma resa som 
vi sedan gjorde, vilket visade sig vara rätt 
väg att gå. Den erfarenheten var värdefull.

Attraktivt vid försäljning
Rolf Borrås tvekar inte om vikten av 
en kompetent styrelse även i mindre 

I FOKUS: FÖRETAGANDE

Rolf Borrås vet hur viktigt 
det kan vara att ha en kunnig 
styrelse att bolla med.
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företag. Det företag han byggde upp hade nytta av sin hand-
plockade styrelse redan i det lite mindre formatet. Styrelsen 
skapade ett driv och fick saker att hända. 

– Det kan fungera att ha en familjär styrelse och mötas 
vid köksbordet, men då krävs fler egna beslut av dem som 
äger och leder företaget. En bra styrelse blir som en mentor 
som både stöttar och ställer krav vid exempelvis investe-
ringar. Den tittar mindre på tekniken och mer på kalkylen.

Han tror på en mix av branschkompetens och någon form 
av dörröppnare i styrelsen, kanske ett ”affischnamn”. Styrelsen 

ska vara ifrågasättande och det 
finns risk att den inte är det om le-
damöterna har plockats i familjen. 
För den som någon gång funderar 
på att sälja sitt företag är det viktigt 
att kunna visa upp en professionell 
styrelse.

– Det var säkert viktigt för kö-
paren av mitt företag att jag hade 
ordning på styrelsearbetet, man 
tittade säkerligen på huruvida 
jag hade en extern styrelseordfö-
rande och VD.

Våga satsa!
Många utmaningar, hårt arbete 
och tuffa år till trots, ångrar Rolf 
Borrås inte den resa han tog sitt 
lilla företag på. 

– Det var jättenervöst att ex-
pandera och ge sig in i ett aktivt 
och professionellt styrelsearbete. 
Men jag tvekade aldrig, det var 
så givande.

Till och med så givande att 
han fick blodad tand och vågade 
ge sig på externa styrelseupp-
drag. Som att vara ordförande 
för Geotec i sex år. Han uppma-
nar gärna småföretagare att våga 
pröva sina vingar.

– Jag skulle gärna göra om det, 
det var det helt klart värt. Men 
man ska ha rätt ålder och se styrel-
searbetet som en långsiktig sats-
ning. Under de förutsättningarna 
kan jag rekommendera andra att 
våga ta lite större styrelsekliv.  S

– Vi började med att ta in en per-
son i styrelsen som hade gjort 
samma resa som vi sedan gjorde. 
Den erfarenheten var värdefull.

Er leverantör av DTH Produkter 

För mer information ring eller skicka mail 

  Falun       Stockholm        Landvetter       Norsjö   

Huvudkontor Falun 
023-790 560 / info@lifa.se / www.lifa.se 



20 BORRSVÄNGEN # 4/201820

Att borra kräver en hög nivå av 
säkerhet. De starka krafter som 

används är i rörelse och de tunga lyften 
är många. Klämskador är den kanske 
mest uppenbara risken vid själva borr-
ningen, men det finns även andra frågor 
att ta hänsyn till. 

Michael Malm har genom åren 

Kultur slår struktur. Den 
devisen kommer från 
Michael Malm, senior 
samordnare på Försvars-
högskolan med inriktning 
på säkerhetspolitik och 
krishantering.

– Har du en stark säker-
hetskultur är det inte säkert 
att du behöver så mycket 
reglementen och regler.

Prestige hotar säkerheten

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: JÖRGEN OLSSON

föreläst mycket om ledarskap i svåra 
förhållanden kopplat till säkerhet. 
Svenskans ord för säkerhet är dock 
ett väldigt vitt begrepp. I engelskan 
skiljer man på safety och security. 

Safety handlar om att förebygga olyckor 
där det inte finns något ont uppsåt, till ex-
empel om något går fel eller någon gör ett 
misstag. Security däremot är kopplat till 
ett ont uppsåt, till exempel terrorism eller 
andra former av brottslighet. Michael 
Malm fokuserar på den del av säkerhet 
som motsvarar engelskans safety.

– När man jobbar med de här 
frågorna ute i företag handlar det om 
att få människor att tänka, känna och 
handla utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
Kärnan i det arbetet är att kultur slår 
struktur. Du kan ha hur mycket regler 
och reglementen som helst, men har 
du inte en säkerhetskultur är det inte 
säkert att de fungerar.

Lärande flygvapen
Det är här ledarskapet kommer in, säger 
Michael Malm. Han har inte något en-
kelt svar på frågan hur en sådan kultur 
byggs upp. Men han tycker det är tydligt 

i vilken ände man ska börja: Bygg en 
lärande organisation. Det här har till 
exempel flygvapnet jobbat med under 
lång tid. Där rapporteras alla avvikelser 
och följs upp för att kunna justera för 
framtida händelser. Grunden är en stark 
kultur där normen är att anmäla sig själv 
när fel begås.

– Alla vet att man inte får fan för det. 
Och alla vet att om du inte anmäler egna 
fel, då får du fan.

Det här syftar till att medarbetarna 
och organisationen alltid ska lära sig nya 
saker för att ständigt öka flygsäkerheten.

– Ett lärande förhållningssätt finns in-
byggt i systemet. Det skulle jag vilja säga 
är grunden för att bygga en säkerhets-
kultur. Man måste jobba bort prestige 
och rädsla för att erkänna fel.

Flygvapnet har alltid debriefings 
efter varje f lygning. Michael Malm 
menar att det är direkt överförbart på 
borrningsbranschen.

– Sätt er ner och prata efter borrnings-
uppdragen. Hur gick det, vad gjorde vi 
bra, kan vi göra något annorlunda nästa 
gång? Då uppnår du ett brett föränd-
ringsarbete som genomförs av alla i 

I FOKUS: FÖRETAGANDE
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Prestige hotar säkerheten
organisationen. Den som säger att det 
inte finns tid för det, säger samtidigt att 
det inte finns tid för säkerhetsfrågor.

Rätt fokus
När olyckor eller andra dramatiska 
händelser uppstår krävs en hög nivå av 
situationsmedvetenhet. Denna kan delas 
in i tre nivåer:

• Fokus på det som har hänt.
• Fokus på det som händer nu.
• Fokus på vad som kommer att hända.
För att hantera en farlig situation 

krävs att fokus ligger på den tredje 
nivån, vad som kommer att hända, det 
vill säga konsekvenserna av det som 
har skett och sker.

– Det enda vi vet om livet är att vi 
ska dö. Allt annat är spekulation och 

det är svårt. Men du måste tvinga dig 
att göra en bedömning av framtiden i 
en pressad situation.

Om olyckan väl är framme händer allt 
väldigt fort. Skadade eller i värsta fall 
döda måste tas om hand, samtidigt som 
anhöriga ska underrättas och eventuellt 
måste även media bemötas. Alla företag 
som hanterar risker bör öva på ett värsta 
scenario, tycker Michael Malm.

– Man bör åtminstone ha tänkt 
igenom hur man ska agera om något 
händer. Det måste inte vara kopplat till 
borrningen, det kan vara en trafiko-
lycka där en medarbetare är inblandad. 
Det är bra att ha en dokumenterad 
krisplan att ta till i sådana situationer.

Elaka problem
Michael Malm beskriver hela proble-
matiken kring säkerhetsfrågor som 

”wicked problems”, elaka problem. 
Det är situationer där du inte vet vad 
som följer av ett visst agerande. Det 
finns ingen tydlig koppling mellan 
orsak och verkan.

– Du vet inte om du kommer att 
lyckas förrän du har prövat det i verk-
ligheten. Det är först när något händer 
som du testar kulturen. 

Det kan vara annat än olyckshändelser, 
som nedläggningar, omstruktureringar 
eller andra genomgripande förändringar. 

– Det är då du som ledare visar och 
bygger den kultur som råder och kommer 
att finnas kvar i företaget framöver.  S

Fotnot: Michael Malm talade på temat ledarskap 
i svåra förhållanden och säkerhet på Geotecs 
årsstämma i Stockholm den 22 oktober. Läs om 
stämman på sid 6-9.

– Sätt er ner och prata efter borrnings-
uppdragen. Hur gick det, kan vi göra 
något annorlunda nästa gång? 
Den som säger att det inte finns tid för 
det, säger samtidigt att det inte finns tid 
för säkerhetsfrågor.

Michael Malm föreläste för 
Geotec, bland annat om 

den viktiga skillnaden mel-
lan safety och security.
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oförutsedda kostnader läggas.
– Sist lägger du på den vinst du 

önskar få. Nu har du en grund för ditt 

I FOKUS: FÖRETAGANDE

SÅ BLIR DU BÄTTRE 
PÅ ATT TA BETALT

Råden kommer från Ulla-Lisa 
Thordén. Hon har jobbat i 35 år 

med försäljning och affärscoaching och 
sedan 2001 driver hon eget som förelä-
sare, författare och ledare av workshops 
inom försäljning. Ett område hon har 
fördjupat sig extra i är förmågan att ta 
betalt. Hon har bland annat skrivit bäst-
säljaren ”Sälj dig själv och ta betalt” som 
blev utsedd till Årets säljbok 2005.

Många tycker att det är jobbigt och 
genant att ta betalt för sitt arbete – oav-
sett bransch. Om det dessutom uppstår 
extra arbete i ett projekt, då blir det 
ännu jobbigare. Är priset för lågt redan 
från början och man dessutom bjuder 

Använd begreppet taxa istället 
för pris. Ha olika taxor för 
olika typer av uppdrag. Undvik 
rabatter. Och om det uppstår 
extra arbeten och borrmeter 
i ett projekt meddelar du 
kunden direkt – då kan du 
också ta betalt.
TEXT : LARS WIRTÉN   

ILLUSTRATION : MYRA STARKLINT SÖDERSTRÖM

på utfört arbete, då hamnar företagare 
snabbt i ett sluttande plan av bristande 
lönsamhet. Andra sidan av det myntet är 
att företagaren jobbar alldeles för mycket 
i relation till intäkten. 

Alla timmar ska täckas
Ulla-Lisa Thordén menar att alltför 
många endast räknar in tiden man är 
ute i produktion och levererar till kun-
den, i borrningsbranschens fall den tid 
som ligger i kalkylen per borrmeter. 
Men tiden som läggs utöver ordinarie 
arbetstid på administration, säljarbete, 
marknadsföring med mera, den räknas 
inte med. 

– Den är inte gratis utan måste också 
prissättas. Börja därför med att räkna 
fram det totala antalet årstimmar du 
lägger på ditt företag. Alla dessa tim-
mar ska täckas upp av ditt pris och 
ge dig lönsamhet och utrymme för 
pensionsavsättning.

Det totala antalet årstimmar ska för-
delas på företagets samtliga fasta och 
rörliga kostnader, som maskin- och 
personalkostnader, inklusive den egna 
önskade lönen. På detta ska en post för 

Det är vanligt att småföretagare bjuder 
på för mycket, säger Ulla-Lisa Thordén, 
författare till bästsäljaren ”Sälj dig själv 
och ta betalt”. 

Certifiering driver utvecklingen
Större effektivitet. Bättre 
lagefterlevnad. Ett sätt att 
både möta kundernas krav 
och få chans på fler jobb.

Det är de tre största 
principiella fördelarna med 
certifiering som en del av 
företagsutvecklingen, menar 
Alteas vd David Börjesson.
TEXT: JÖRGEN OLSSON 

Altea stöttar många av Geotecs 
medlemsföretag genom proces-

serna kring miljö-, kvalitet och arbets-
miljöcertifieringar.

– Alla gör förbättringar, flera får aha-
upplevelser och många uppger att de 
räknar hem kostnaderna för införandet 
redan under första året och definitivt 
efter tre år, säger David Börjesson.

Han utvecklar tankegångarna kring de 
mest uppenbara fördelarna.

– Effektiviteten i det vardagliga arbe-
tet brukar öka. Det beror på att certifie-
ringen medför att man tar fram rutiner, 
att man mäter saker och ting, sätter 

effektivitetsmål och följer upp dem. Då 
kan man också se var det eventuellt fal-
lerar och sätta in åtgärderna där.

– Genomgången av lagefterlevnaden 
brukar vara ett uppvaknande för många. 
Det är mycket man är skyldig att känna 
till och svara upp mot. Certifiering med-
för bland annat att man får information 
om när lagstiftning ändras och att man 
fortlöpande får hjälp med att tolka och 
följa lagstiftningen. 

Behålla kunder – och få nya
– Att leva upp till ökade krav från 
omvärlden är en viktig faktor i verksam-
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pris per borrmeter att stå på som skapar 
förutsättningar att bli lönsam.

Vem är kunden?
Men sedan finns en verklighet att ta hän-
syn till också. Hur ser priserna ut i bran-
schen? Vad accepterar marknaden? Här 
kommer Ulla-Lisa Thordén in på vikten 
av att veta vem som är kunden. Vem vill 
du ha som kund? Vilken plånbok har 
den kunden? Hur ser ditt företags förut-
sättningar ut, idag och imorgon?

– Stora företag som Skanska för-
väntar sig en viss organisation och 

styrka och är beredd att betala för det 
– medan en konsument har helt andra 
förutsättningar.

– Ibland måste du förmodligen gå 
ner i pris för att täcka kostnader och 
hålla maskiner igång. Det är när den 
situationen blir mer regel än undantag 
det gäller att tänka om.

Stäm av direkt
Att småföretagare bjuder på för mycket 
är ett vanligt fenomen, säger Ulla-Lisa 
Thordén, framför allt när det kommer till 
extra arbeten som uppstått i ett projekt.

– Skulle du tillåta att en kund tog med sig 
din kontorsstol efter ett besök bara för att 
den är fin? Det är såklart en absurd tanke. 
Men det är samma sak med borrmeter och 
oförutsedda komplikationer som innebär 
extra tid. Varför ska kunden få fler borrme-
ter eller ta av din tid utan att betala?

Ulla-Lisa Thordén ger rådet att om du 
ser att det krävs extra arbete på ett jobb 
utöver de borrmeter som är avtalade, 
stoppa arbetet och stäm av direkt med 
kunden att det är okej innan du utför det. 
Då har du också fått ett okej att ta betalt.

– Du måste våga ringa. Då visar du sam-
tidigt att du är seriös. Man kan tycka att 
en borrmeter här och där inte är så noga, 
men hur mycket blir det på ett år? Det slår 
direkt på sista raden i resultaträkningen.

– Det här handlar i grund och botten 
om rädsla för konflikter och att inte få fler 
jobb. Allt börjar i ditt eget psyke. Vågar 
du sätta värde och därmed rätt pris på dig 
själv och vågar du även ta ut det?   S

rabatter. Om du måste ge rabatt, begär en 
motprestation, exempelvis att kunden ger 
en rekommendation som du kan använda 
på din webbplats. Eller plocka bort något 
från din leverans som ingick från början. 

6. Sätt en högre taxa än den du har räknat fram 
– det ger dig förhandlingsutrymme.

7. Lämna garantier – det gör kunden mer 
benägen att acceptera en högre taxa.

8. Se över taxan varje år. Får du högre kostna-
der utan att höja taxan stjäl du av vinsten.

9. Var trevlig, håll rent runtomkring, städa 
efter dig, bjud kunden på fika, ge goda 

Tolv tips för bättre lönsamhet

1. Om du är skicklig på det du gör – ta betalt för 
det. Men du måste framhålla och kunna visa 
på din skicklighet, exempelvis med bilder, 
referenser och att du vågar tala om det.

2. Om jobbet är akut – ta extra betalt för det. 
Detta är i princip alla kunder beredda att 
betala extra för. 

3. Använd begreppet taxa – undvik termen 
pris. Vi är benägna att acceptera en taxa, 
medan vi gärna ifrågasätter ett pris.

4. Ha olika taxor för olika typer av uppdrag 
och kompetenser.

5. Bara trädgårdsmästare jobbar med 

Ulla-Lisa Thordén har många idéer och synpunkter på hur du kan bli bättre på att ta betalt. Här är 
tolv tips som kommer att få ditt företag mer lönsamt.

råd – ett gott helhetsintryck ökar betal-
ningsviljan och minskar samtidigt viljan till 
invändningar.

10. ”Det är dyrt” är en åsikt – inte ett faktum. 
Säg ”Tack! Jag har valt att inte vara billig 
för jag vill finnas kvar imorgon också om 
du behöver mig”. Bemöt genom att belysa 
vad kunden får för pengarna.

11. Ta betalt när kunden är som nöjdast, det vill 
säga direkt när jobbet är klart. Det är också 
viktigt för ditt kassaflöde.

12. Sist men inte minst: Du ansvarar inte för 
kundens plånbok – bara för din egen.
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Certifiering driver utvecklingen
hetsutvecklingen. Såväl privata kunder 
som myndigheter och organisationer har 
rätt att ställa krav på miljö- och kvalitets-
certifiering. Där innebär certifieringen 
två stora fördelar: Dels kan man behålla 
befintliga kunder som börjat ställa kravet, 
dels kan man delta i upphandlingar man 
annars inte varit kvalificerad för.

Nytt perspektiv på jobbet
Införandet innebär bland annat att man 
bryter ner företagets verksamhet i olika 
processer – bland annat marknadsfö-
ring, inköp, utförande och fakturering – 
och sätter mål och identifierar ansvariga 
personer för dessa. David Börjesson:

– Alla brunnsborrare kan givetvis 
sin egen verksamhet. Men arbetet med 
certifieringen gör att man genomlyser hela 
verksamheten, lyfter blicken och ser den 

ur ett nytt perspektiv. Bland annat får man 
en längre horisont. Vad ska vi vara för ett 
företag om tre, fem eller tio år? Vilka pro-
cesser behöver vi utforma för att nå dit?

Levande användbara system
Ett klassiskt motargument mot certi-
fieringar och andra typer av fastställda 
rutiner och processer brukar gå ut på 
att det ”bara blir en massa pärmar som 
ingen tittar i sedan”.

– Men så är det inte längre. De mo-
derna certifieringarna blir levande och 
användbara system, som medarbetarna 
jobbar i varje dag. Till exempel när det 
gäller etablering på en ny arbetsplats 
med den lagstadgade riskbedömningen.

Certifieringen hjälper till att skapa 
ordning och reda, i både lokalerna och 
i arbetsprocesserna. Och de mätbara 

målen kan på ett högst konkret sätt bidra 
till att förbättra lönsamheten, betonar 
David Börjesson.

– En del av miljömålen är ju direkt 
kopplade till ekonomisk vinning, till ex-
empel att pressa ner sin dieselförbrukning. 
Arbetsmiljömålen leder till en mer välmå-
ende personal och lägre sjukfrånvaro.

Undviker merkostnader
En annan effekt av tydliga och kommu-
nicerade rutiner, som alla följer, kan vara 
minskade reklamationer och ”backjobb”.

– Det brukar vara en aha-upplevelse 
för företagarna när de får svart på vitt vad 
det kan kosta att behöva skicka tillbaka en 
man till en arbetsplats för att hämta något 
man glömt eller fixa någon småsak. Det 
kan motsvara en hel dags jobb, som det 
aldrig går att ta betalt för.  S
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Almi Företagspartner AB är 
en statligt ägd koncern med 16 

regionala dotterbolag. Man erbjuder 
företagsutveckling och även lån till såväl 
befintliga företag som startups. Genom 
underkoncernen Almi Invest kan man 
gå in med riskkapital i tidigt skede.

Men det är rollen som rådgivare och 
bollplank vi ska fokusera på. Thomas 
Orrung är affärschef på Almi i distrikt 
Sörmland:

– Det ”typiska företag” som vi arbetar 
med är ägarlett och har mellan en och tio 
anställda, ofta ett entreprenörsföretag. 
Det finns olika skäl till att man vänder 
sig till oss i utvecklingsfrågor. Det kan 
handla om att man står inför ett genera-
tionsskifte, vill förbättra lönsamheten, 

eller att man vuxit så pass mycket att de 
”de mjuka” ledarskapsfrågorna kommit 
in och man vill ha hjälp med dem.

Inledningsvis gör Almi alltid en 
behovsanalys. Resultatet av den visar på 
vägen framåt.

– Det kan handla om finansieringsfrå-
gor eller om olika sätt att utveckla personal 
och ledning. Man kan se oss som en mäk-
lare – vi kan sätta ihop vd-grupper eller 

Färdiga utvecklingspaket 
eller skräddarsydda 
program – Almi har en 
hel del att välja på för den 
företagare som vill vidare.

bygga utvecklingsprogram, allt baserat på 
det unika företaget, säger Thomas Orrung.

Fyra program
Almi har fyra olika erbjudanden för 
företagsutveckling:

”Tillväxtbarometern” är en process 
som bygger på intervjuer med alla i 
företaget, såväl anställda som ägare. 

– Intervjuerna 
visar på företaget 
styrkor och svag-
heter och resulte-
rar i ett program 
för att gå vidare 
och arbeta med de 
svaga sidorna, för 
att öka lönsamhe-
ten, säger Orrung. 

”Business can-
vas” är en modell 
för att arbeta med 
sin affärsplan. 

– Det är ett 
modernt sätt, 
där man tar 

Workshops och mentorer på menyn

TEXT: JÖRGEN OLSSON     FOTO: ALMI

Thomas Orrung, affärschef Almi Sörmland.
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I KORTHET

Värmdö kommun och KTH Vattencen-
trum får 500 000 kronor från Vinnova 

för ett projekt med testbäddar inom vattenför-
sörjning. Testbädden syftar till att utveckla nya 
hållbara och småskaliga lösningar för trygg vat-
tenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.

Värmdö är en skärgårdskommun som omfat-
tar omkring 10 000 öar. Öarna, liksom flera 
områden på fastlandet, saknar anslutning till 
kommunalt vatten- och avloppsnät. Stora delar 
av kommunens invånare är beroende av lokala 
lösningar för sin vattenförsörjning. 

Testbäddsutvecklingen är ett led i ett lång-
siktigt arbete med syfte att utveckla lösningar 
för hållbar vattenförsörjning, som kan tillämpas 
i olika sammanhang med skilda förutsättningar. 
På så sätt ska testbädden bidra till att säker-
ställa tillgång till säkert dricksvatten. 

Projektet skall ge forskare, företag och entre-
prenörer möjlighet att testa småskaliga tekniska 
och organisatoriska lösningar i en verklig miljö. 
Inom projektet samverkar offentlig sektor, civil-
samhälle, akademi och näringsliv.

Värmdö och KTH 
forskar om 
vattenförsörjning

sig an affärsplanen i workshopform. 
Utgångspunkten är hur bilden av den 
perfekta kunden och den bästa affären 
ser ut. Genom att vrida och vända på de 
frågorna brukar det kunna uppstå nya 
insikter om var man egentligen tjänar 
sina pengar och vilka kunder som har 
den största utvecklingspotentialen, 
bland annat. Utefter det kan man modi-
fiera sin affärsplan och komma framåt. 

”Mentorsprogrammet” ger företaget 
tillgång till mångårig affärserfarenhet.

– Här är vi mäklare, med tillgång till 
erfarna personer som vill överföra sin 
kunskap. Företaget och mentorn, som 
ställer upp helt ideellt, jobbar ihop i ett 
år. Mentorn finns med som ett proak-
tivt bollplank, men går inte in och leder 
verksamheten, säger Thomas Orrung. 

”Vd-gruppen” är precis vad det 
låter som: 

– Här utnyttjar vi också vårt stora 
regionala kontaktnät och matchar ihop 
grupper med sex till åtta vd:ar från 
olika, icke konkurrerande företag och 
verksamheter men med ett ömsesidigt 
intresse för att lära sig mer. I vd-
grupperna träffas man regelbundet och 

varje gång har en vd huvudrollen, 
får lyfta sina frågor och lyssna på 
input från de andra.

Kretsar kring lönsamhet
Utöver detta kan Almi ta fram 
unika program för företaget.

– Väldigt ofta har det med lön-
samhetsfrågor att göra. Vi har lång 
erfarenhet av att jobba med lönsam-
hetsstyrning och att hjälpa företag 
att analysera hur de egentligen tjänar 
pengar, var de stora kostnaderna 
finns och hur de kan bli bättre.

Konkurrerar inte
Just nu arbetar Almi med att 
strukturera om sin egen verksam-
het, bland annat för att se till att 
samtliga tjänster ovan finns på plats 
i alla 16 regioner.

Att få hjälp av Almi kostar mellan 
2 000 och 10 000 kronor per insats. 
Thomas Orrung är noga med att på-
peka att man är icke-konkurrerande:

– Vi är statligt och regionalt ägda 
och är inte här för att konkurrera 
på en marknad. Finns det privata 
verksamheter som erbjuder det vi 
har, så backar vi.  S

Beställ före 14:00 så skickar 
vi dina varor samma dag. Fraktfritt.

044 242 242 
ems@emspump.se  
www.emspump.se

Lagerförda pumpar 

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.
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PROFILEN

– Jag borrar dju-
past i världen 
för geotermi, ut-
vecklar ny teknik 
och är faktiskt 
med och bygger 
framtiden. 
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2010 skedde en dramatisk gruvolycka i Chile – 33 gruvarbetare 
stängdes in 700 meter under jorden sedan gruvan rasat. Efter 69 

dagar i underjorden räddades samtliga, tack vare lyckosam borrning 
med lufthammare. Det gav Tero Saarno idén till vad som idag är 

världens djupaste borrhål för geotermisk värme.

TEXT: LARS WIRTÉN    FOTO: ANETTE LINDFORS PERSSON

Mitt i campus vid universitetet i 
Esbo, Finlands näst största stad 

belägen strax väster om Helsingfors, 
borrar det finska energiföretaget St1 vad 
som kommer att bli den djupaste geoter-
miska anläggningen i Skandinavien som 
levererar värme till fjärrvärmenätet. Det 
första av två 6 400 meter långa borrhål är 
klart. Det andra har kommit halvvägs. 
Med sin kapacitet på 40 MWh kommer 
den geotermiska värmen att stå för tio 
procent av Esbos värmebehov, en stad 
med drygt 250 000 invånare.

Idén till projektet kommer från Tero 
Saarno, produktionschef på St1 Deep 
Heat Oy. 2010 hade han en motsva-
rande befattning på ett kommunägt 
energibolag i Finland. 

– Vi var en liten grupp ingenjörer 
som började tänka att det inte var 
så klokt att fortsätta investera i 
fjärrvärmekraftverk som bygger på 
förbränning. Vi tänkte att värmen 
borde kunna alstras på annat sätt.

Full kontroll med hammare
Det var då olyckan i Chile inträffade. 
Den framgångsrika räddningsaktio-
nen byggde på att ett av flera borrarlag 
lyckades borra ett stort hål, 66 centime-
ter i diameter, de 700 meterna ner till de 
instängda gruvarbetarna.

– De borrade snabbt, djupt och hade 
full kontroll med hammarborrning. Det 
gjorde att jag började fundera på om vi 
skulle kunna använda samma teknik för 
att producera värme i Finland.

Men Tero Saarno är kraftverksin-
genjör och hade ingen kunskap vare 
sig om geologi eller borrning. Ingen 
annan i företaget hade heller de kun-

skaper som krävdes för att utveckla 
idén. Tero gav inte upp för det. Han 
kontaktade helt sonika ägaren till St1, 
ett av Finlands största energibolag – 
och sålde in idén. 

– Det gick ganska lätt. Vi hade jobbat 
länge med idén, etablerat kontakt med 
flera andra tänkbara samarbetspart-
ners och vi hade upprättat en budget. 
Ägaren är välkänd för sina investeringar 
i hållbara energilösningar. Vår idé 
passade väldigt bra in i deras strategi 
att producera energi utan koldioxidut-
släpp, förklarar Tero den lyckosamma 
införsäljningen.

Det var bara en hake – det där med 
geologi och borrning. Därför lyckades 
han övertyga St1 att anställa honom och 
börja med att skicka honom på en två-
årig utbildning inom geotermi i Schweiz. 

Stenhård borrning
2014 var Tero fullmatad med kunskaper 
kring geotermi och djupborrning och 
kunde börja projektera geotermian-
läggningen i Esbo. Två år senare var allt 
klart för produktionsstart. Grundtanken 
med projektet är att cirkulera vatten 
som håller cirka 130 grader på stort djup 
via borrhål. Sprickorna i berggrunden 
fungerar som en värmeväxlare och den 
geotermiska energin överförs från berg-
grunden till vattnet.

Det är borrning i nordiskt hårt urberg 
som gäller. Berget består i stort sett helt 
av granit och på det här djupet är det lite 
varmare. Även om graniten till största 
delen är massiv finns enstaka sprickor 
på djupet. Men inte tillräckligt stort för 
att hantera de stora mängder vatten som 
behövs. Man måste därför använda en 

teknik för att öka sprickfrekvensen och 
genomsläppligheten. Ungefär som vanlig 
hydraulisk spräckning vid vattenborr-
ning, fast med betydligt högre tryck. 

Här ligger en av de största riskerna 
med den här typen av djupgeotermiskt 
projekt. När vatten injekteras med upp 
till 700 bar för att öppna upp berget 
orsakas små jordskalv. Vattnet gör att 
bergmassorna rör sig något litet. Runt 
borrplatsen i en radie om någon kilome-
ter har därför 12 mäthål borrats för att 
göra seismiska mätningar och därmed 
kunna följa och mäta rörelserna i berget.

– Vi har skapat 44 000 jordskalv hit-
tills. Men inga av dem har varit kännba-
ra. Endast ett 30-tal har kunnat uppfat-
tas med hörseln, förklarar Tero Saarno.

Vattenhammare behöver utvecklas
Precis som i räddningsaktionen i Chile 
började borrningen med lufthammare. 
Men lufthammartekniken blev för dyr 
när projektet kom ner på några kilo-
meters djup då den kräver alltför stora 
luftmängder. Man provade då att övergå 
till vattenhammare, något som inte har 
provats tidigare på de här djupen. Det 
fungerade, men tekniken för styrd ham-
marborrning finns inte framtagen för 
den här applikationen än. När brunnen 
skulle böja av fick man därför använda 
konventionell rotationsborrning. Tero 
Saarno hoppas ändå att de ska kunna 
använda endast vattenhammare i hela 
borrningen i kommande projekt, inte 
bara av ekonomiska skäl.

– Under vissa förhållanden är rens-
ningseffekten bättre med hjälp av en 
vätska. Då är vattendriven borrning en 
bra lösning.
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Den största utmaningen med det här 
och framtida projekt ligger i att utveckla 
vattenhammartekniken, menar Tero. 

– I början borrade vi med en dia-
meter på 1,2 meter. Idag finns inte så 
stora vattenhammare varför vi måste 
börja med luftborrning. Även styr-
ningen behöver bli bättre liksom ham-
marnas livslängd.

Dyra borrkronor
Projektet har främst haft problem med att 
hammarna inte har hållit tillräckligt länge. 

– Vi har även haft borrkronor som 
har gått sönder av olika anledningar. 
Och det är inte så roligt. De här borr-
kronorna kan kosta 20 000 euro styck 
plus att man får stillestånd.

I snitt behöver borrkronorna bytas 
var 350:e meter. Det säger något om 
kostnaden i projektet.

– Men borrkronorna är inte det stora 
problemet, det är tekniken i sig. Det 
har varit mycket ”trial and error”, tes-

ter och att bygga ny utrustning. Men 
framtiden för djupborrning ligger i att 
använda någon form av vattenhamma-
re för att få ned kostnaden, tror Tero.

Drömprojekt
Just den höga borrningskostnaden vid 
geotermi- och oljeborrning driver på 
utvecklingen av nya tekniker som är både 
snabbare och billigare. Laser, plasma, 
elborrning och ”bullet-through-bit” är ex-
empel som det experimenteras med, men 
enligt Tero Saarno har man ännu inte 
lyckats med dessa tekniker i stor skala.

– Det kommer att ta några år innan de 
kan konkurrera med hammarborrteknik.

För Tero Saarno är geotermiprojektet i 
Esbo en dröm som har blivit verklighet. 
Han har gått hela vägen från den där 
idén han fick när han följde nyhetsrap-
porteringen från Chile.

– Jag borrar djupast i världen för geo-
termi, utvecklar ny teknik och är faktiskt 
med och bygger framtiden. Det här är 

Vem är 
Tero Saarno
Bor: Med fru och barn i en villa i 
utkanten av Helsingfors.

Fritid: Skidor på vintern, både längd 
och alpint. Annars gärna på gymmet. 
Umgås med familjen.

Lyssnar på: Allt möjligt. 
80-talsmusik, rock, elektroniskt – 
väljer utifrån dagsform och humör.

mitt drömprojekt. Och det är ett märk-
ligt sammanträffande att jag nu borrar 
bara 20 meter från den byggnad där jag 
studerade till kraftverksingenjör.  S
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Bli bergsäker på
GEOENERGI!

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se

Våra kurser:

Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

Sarholms Plåtdetaljer AB
Box 64, Hällebergsväg 46, 795 21 RÄTTVIK

tlf: +46-248-107 00
www.radonett.com
info@radonett.com

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

+  höjer pH-värdet  
till ca 7,5 på naturlig väg  
utan kemikalier

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

och samtidigt göra en lönsam affär? 
Välkommen att höra av dig till oss. 

RADON 
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Flera borrentreprenörer på 
västkusten har sitt ursprung i 
bolaget TGB, Tung Geoteknisk 
Borrning. Mikael Lilja, idag vd 
och huvudägare i Geo-gruppen 
i Göteborg AB, är en av dem. 
Sören Frosth på Vatten- och 
Borrteknik i Småland en annan. 

När Geo-gruppen förra året 
köpte upp Vatten- och Borrtek-
nik slöts därmed en cirkel. Och 
Geo-gruppen blev komplett.

Att anlända till Göteborg 
är att dimpa rakt ner i en 
gigantisk byggarbetsplats. 
Gamla industriområden 

vid centralstationen ska omvandlas till 
moderna kontorskvarter. Samtidigt har 
arbetet med Västlänken, åtta kilometer 
järnvägsspår i tunnel under staden, 
gått igång och vänt upp och ner på 
stora delar av staden. Både bokstavligt 
och bildligt. Ett stort motstånd har 
växt fram i Göteborg mot projektet. 
Mikael Lilja ställer sig både frågande 
till och förstår motståndet.

– Visst, vill man att Göteborg ska 
förbli den lilla storstaden förstår jag att 
man tycker det är onödigt, säger han 

samtidigt som han rycker på axlarna 
när han trasslar sig fram genom ron-
deller och omledningar.

Vi är på väg från Centralstationen 
ut till Geo-gruppens kontor i Marie-
holms industriområde i norra delen 
av staden i höjd med Kortedala. Han 
beskriver utvecklingen i Göteborg 
med kinesiska Geely som kommer att 
satsa stort för att stärka produktionen 
av Volvo. Han låter förstå att han inte 
tillhör länkmotståndarna utan bejakar 
utvecklingen.

– Vi har tur som ligger i en expansiv 
region med allt som händer i Göteborg. 
Vi kommer att få väldigt mycket jobb 
med både hammarborrning, kärnborr-

GEO-GRUPPEN 
VÄXER STRATEGISKT

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN
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svag. Det är snarare en strategisk tanke 
att få ett starkare erbjudande inom en-
treprenadborrning som gjorde affären 
intressant för Geo-gruppen.

– Tack vare våra geotekniska under-
sökningar kommer vi in hos konsult-
bolagen och ser behoven. Där finns 
väldigt bra affärer att göra, då det är 
en helt annan prisbild än vid brunns-
borrning. Jag hoppas kunna avsätta en 
av brunnsborrarriggarna för entrepre-
nadborrning.

Men det kan vara lättare sagt än 
gjort. Beläggningen i brunnsborrning-
en är det inget fel på just nu. 

– Sören har aldrig haft så mycket att 
göra som efter den här sommaren. De 

ning och rördrivningar i samband med 
Västlänken och övriga projekt. 

Hårda år
Det hela började med att Mikael 
Lilja redan som 17-åring började i 
borrningsbranschen. Efter ett antal 
hårda år på TGB med många och långa 
svängar runtom i världen, bland annat 
Grönland och Saudiarabien, fick han 
frågan 1998 om han ville bli en del av 
det då ganska nystartade bolaget Geo-
gruppen.

– Just då passade det mig väldigt bra 
att bli mer stationär så jag hoppade på 
det här, förklarar han.

Det gick bra några år men 2006 var 
företaget illa ute.

– Då delade vi upp företaget och jag 
fick det som jag såg att vi kunde bygga 
vidare på. Vi var fem personer som 
fortsatte under samma namn.

Ett par år senare ringde en gammal 
arbetskamrat och presenterade idén att 
starta kärnborrning. Mikael Lilja var 
inte sen att nappa på idén och därmed 
stod företaget på tre borrningsben: 
geoteknik, miljöundersökningar och 
kärnborrning. 

Kunde inte låta bli
2014 stärktes kärnborrningen upp 
genom att Olstam Borrteknik i Örebro 
och 2015 då Borrbolaget Entreprenad i 
Väst förvärvades. Men brunnsborrning 
lyste fortfarande med sin frånvaro. När 
öppningen kom med Mikael Liljas gamla 
kollega Sören Frosths bolag Vatten- och 
Borrteknik i Småland tvekade han inte.

– Jag har jobbat med alla discipliner 
inom borrning och var inte alls främ-
mande för att även ta in brunnsborrning 
i vårt koncept. Jag kunde inte låta bli, 
säger han med ett skratt som återkom-
mer ofta under Borrsvängens besök.

Entreprenad lockar
Det är inte lönsamheten i brunnsborr-
ning som lockade Mikael Lilja. Den 
bedömer han som generellt tämligen 

Kärnborrning är ett av tre ben i 
Geo-gruppen. David Scherman 
visar upp en borrkärna i granit.

f lesta privatpersoner vill inte chansa 
och överger nu sina grävda brunnar till 
förmån för borrade brunnar.

Geoteknik särskiljer
Få andra företag i Sverige, om något, erbju-
der såväl geoteknik och kärnborrning som 
brunnsborrning. Det är tre fundamentalt 
olika typer av borrning, där geoteknik 
särskiljer sig mest. 

– Geoteknik handlar om att mäta. Vi 
använder spetsar som är instrumente-
rade och har speciella provtagare som 
vi trycker ner och vrider i jordlagren. 
Spetsarna mäter till exempel portryck, 
lokal friktion och spetsmotstånd. I våra 
rapporter använder vi inte ens begrep-

– Jag brukar säga att jag är vaktmästare 
och diskare, så titeln är vd. 
Min största uppgift är att alla ska trivas.
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Mikael Lilja pekar på ett sonderingsdiagram efter utförd och 
uppritad tryck/slag-sondering.

Mikael Lilja gjorde sitt sista fältjobb för två år sedan. ”Ibland kan jag 
sakna det. Men egentligen inte. Min kropp har sagt ifrån, axlar och 
knän är slut. Ska jag få på mig en kavaj behöver jag ha hjälp.”

pet borrning, vi skriver att vi sonderar, 
förklarar Mikael Lilja.

Geoteknik används i första hand in-
för grundläggningar. Det ställer höga 
krav på noggrannhet.

– Vi har bara certifierade fältgeotek-
niker och kalibrerade instrument och 
maskiner. Kunden måste kunna lita på 
materialet som vi släpper ifrån oss.

Avslappnat
Geo-gruppen har vuxit snabbt de se-
naste åren. Idag är man 26 medarbetare 
och omsätter cirka 50 miljoner kronor. 
Nu tänker de lugna ner sig och låta allt 
sätta sig den närmaste tiden framöver.

– Det har kostat på, både mänskligt 
och ekonomiskt att växa så här. Den 
närmaste tiden behöver vi bygga en 
gemensam företagskänsla.

Mattias Magnusson är analytiker och har full koll på geoteknikproven.

Den känslan ska bygga på en så 
avslappnad arbetsmiljö som möjligt, 
menar Mikael Lilja.

– Jag lägger mig inte i, jag litar på det 
medarbetarna gör och rapporterar. De 
har stort eget ansvar och förtroende. 
Det skulle inte fungera annars, vi är ju 
väldigt utspridda på olika uppdrag. Nu 
är en maskin i Östersund och två är på 
Gotland och så har vi brunnsborrning-

Geo-gruppen 
Startade: 1997

Ägare: Mikael Lilja, delägare sedan 
1998, idag huvudägare med 45 
procent av aktierna. Tre medarbetare 
äger 25 procent. Extern ägare 30 
procent.

Anställda: 26 medarbetare, varav nio 
i brunnsborrningsdelen Vatten- och 
Borrteknik i Småland.

Antal uppdrag per år: Brunnsborr-
ning 400-500, geoteknik och kärn-
borrning cirka 300.

FÖRETAGET
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en i Stockaryd. Skulle jag inte lita på medarbetarna skulle 
jag inte få mycket nattsömn.

En på fem blir bra
Mikael Lilja lyfter fram människorna framför maskinerna 
som nyckeln till framgång.

– Maskiner kan du köpa, men människor slutar och går 
vidare om de inte trivs. 

Här ligger den stora utmaningen för branschen menar 
han: att hitta bra borr- och geotekniker. Tillgången på kom-
petens är ett stort problem. För det räcker inte att ha gått en 
borrteknikerutbildning för att platsa på Geo-gruppen.

– Om du anställer fem, stannar två och en blir bra. För 
många är det här yrket inte vad de tänkte sig. Det är hårt, 
skitigt och ensamt. Du måste både fungera i sociala sam-
manhang och trivas med att vara ensamvarg. Dessutom 
måste du visa intresse för ditt jobb och inte vara rädd för att 
rycka in när det behövs. 

 – Samtidigt ska vi som företag naturligtvis ta hänsyn till 
dagishämtningar och andra privata behov. Det är där förtro-
endet kommer in. Så länge det inte missbrukas gentemot 
mig, arbetskamrater och kunder erbjuder vi ett fritt arbete.

Mikael Lilja beskriver sin roll som vd som vaktmästare 
och diskare – en allt-i-allo helt enkelt.

– Min största uppgift är att få alla att trivas. Nu har vi haft en 
period med otroligt mycket att göra. Då måste vi skapa oss luft 
även för annat. Om det här blir en fabrik då är vi fel ute.  S

Sven Andersson har varit på Geo-gruppen sedan starten för 20 år 
sedan. När Borrsvängen är på besök har han just anlänt till verkstaden 
efter en geoteknisk undersökning i stadsdelen Majorna där det ska 
byggas hyresrätter på en tidigare fabriksfastighet.

011 - 15 83 48
Info@slangman.se
www.slangman.se

underlättar arbetet och 
minskar skaderiskerna 
För nedsättning och upptagning av 
kollektorslang och vattenpumpar.
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I KORTHET

Malmberg har fått uppdraget 
av PMJ Fastigheter att leverera 

en komplett produktionsanläggning 
för geoenergi som kommer att ge 
värme, varmvatten och komfortkyla 
till Ystads nya hotell- och kongress-
center, Fritiden Hotell & Kongress. 

Geoenergianläggningen levere-
rar, förutom värme och komfortkyla, 

Snabbväxande koncernen 
Rototec har gjort klart med yt-

terligare ett företagsförvärv i form av 
Stures Brunnsborrning i Stockholm, 
som drivs i tredje generationen av 
Jonas Jansson.

– Det sker en konsolidering i bran-
schen och det krävs större aktörer 
för att möta efterfrågan och kunna 
fortsätta utveckla geoenergimarkna-
den, säger Mikko Ojanne, vice vd och 
ansvarig för bolagsköp och utveckling 
på Rototec, till Borrsvängen.

Nytt hotell i Ystad får geoenergi
även varmvatten till fastigheten. 
Huvuddelen i anläggningen är ett 
borrhålslager. 

Malmberg levererar även en 
fabriksbyggd komplett teknikcentral 
enligt konceptet Malmberg EnerGeo, 
som placeras i befintliga lokaler. I 
maj 2020 ska den nya hotell- och 
konferensanläggningen öppna.  S www.robota.se

Hör av dig så 
berättar vi mer!

Rätt pump direkt, 
med PumpSoft.

Hör av dig så 
berättar vi mer!

Vattenrening 
med 100% nöjd 

kund garanti

www.bravavattenrening.se

• Brett sortiment
• Stor kunskap
• Hög servicenivå

VI UTFÖR 

SERVICE PÅ 

ALLA 
FILTER!

Rototec har förvärvat Stures Brunnsborrning
Rototec vill stärka sin kompetens 

och konkurrenskraft gentemot de 
stora fastighetskunderna.

– Med Stures får vi in mycket erfa-
renhet och kunnande. Det är ett bra 
gäng, som passar in hos oss.

Rototec köpte tidigare i år Rubens-
sons Brunnsborrning. Och fler förvärv 
är att vänta, enligt Ojanne:

– Ja absolut. Vi omsätter 500 miljo-
ner kronor i år och enligt planen ska det 
vara en miljard till år 2022. Vi vill växa 
både organiskt och genom förvärv. S
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Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Läs mer om Intressentskap och Stödjande Företag:

www.geoenergicentrum.se

SDF  |  Västra hamngatan 18, Göteborg  |  031 - 711 96 30  |  www.sdfab.se

SERVICESYSTEM - Enkelt och effektivt administrationsverktyg
SERVICEONLINE - Åtkomst till arbetsorder och protokoll ute på fält 
KUNDONLINE - Låter kunden ha full kontroll över sin anläggning
DU-INSTRUKTIONER - Underlättar arbetet med drift- och underhållsinstruktioner 

PROGRAMSERIEN

MAKCI - Förenklar arbetet med Kvalitetsystem
RISKBEDÖMNING - Hjälpmedel vid riskbedömningar
ENTREPRENADSYSTEM - När projekten börjar bli stora
BERÄKNING TRYCKAVSÄKRING - Säkerställer en hållbar installation

SDFServiceOnline
uNdERlättAR dIN vARdAG SOM bORRENtREPRENöR

Arbetsordersystem med protokoll bl.a. kopplade 
till brunnsarkivet. Används idag av över 2000 st 
tekniker i Sverige.

Fungerar för alla plattformar, oavsett om du  
sitter på kontoret eller arbetar ute på fältet.

Läs mer på www.sdfab.se
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●AHLQVISTS  
BRUNNSBORRNING AB
KLINTEHAMN
www.ahlqvistbrunnsborrning.se/

●ALVERDENS AB 
HUDDINGE
www.alverdens.se

●ARNE ZETHZON  
VATTENANLÄGGNINGAR AB
SÖDERTÄLJE
mobil 070-609 74 92

●ASKERSUNDS  
BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND
mobil 070-397 99 80

●BENGT JONSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
HJÄLTEBY
tel. 0304-66 07 77

●BENGT KARLSSONS  
BRUNNSBORRNINGAR 
I ALSTERBRO AB
ALSTERBRO
tel. 0481-580 06

●BERGUM 
BRUNNSBORRNING AB
OLOFSTORP
tel. 031-702 56 00
mobil 070-723 56 00

●BGE ENERGI &  
VATTENBORRNING AB
SALA
www.bge.se

●BOSTRÖMS  
BRUNNSBORRNING AB
MORA
mobil 070-621 82 52

●BPS BORR &  
PUMPSERVICE AB
TYRESÖ
tel. 08-770 18 25

●BREDAREDS 
BRUNNSBORRNING AB
mobil 0705-438613

●BRUNNSBORRARNA  
I ÖSTERSUND 
AB LIT
www.brunnsborrarna.nu

●BRUNNSBORRARNA 
REHN OCH SJÖBERG AB
HOLMSUND
tel. 090-401 33

●BRYNGELS AB 
HUDIKSVALL
tel. 0650-56 00 12, 060-66 88 55

●CHARLIES BRUNNS- 
OCH ENERGIBORRNING AB
VILHELMINA
mobil 070-373 28 17

●ENERGIBORRNING I  
LIDKÖPING AB
LIDKÖPING
mobil 070-260 06 62

● FBB FINSPÅNGS  
BRUNNSBORRNING AB
FINSPÅNG
tel. 0122-100 64

●FRENSBORG DRILLING AB
mobil 0705-241000

●GEOBORR GEOENERGI AB 
SALTSJÖ-BOO
mobil 070-747 07 30

●GRÄV OCH BORR  
I SVERIGE AB
JÖRLANDA
www.gobis.se

●GÖTE KARLSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
LAMMHULT
tel. 0472-26 50 75, 
0455-429 99

●HÅKANS VATTEN &  
ENERGIBRUNNAR AB
ANKARSRUM
tel. 0490-521 22, 
mobil 070-575 68 27

●HÖJDENS  
BRUNNSBORRNING AB
KARLSTAD
tel. 054-21 15 15

●ING. GUNNAR JONSSON AB 
KÅLLERED
tel. 031-795 40 10

●INPRO  
BRUNNSBORRNING AB 
SUND, ÅLAND
tel. +358 18 - 438 88

●JAN LUNDBLAD AB 
HJO
www.janlundblad.se

●JANNES  
BRUNNSBORRNING AB
BURSERYD
www.jannesbrunnsborrning.se

●JOHN NILSSONS 
BRUNNSBORRNING EFTR.
BILLESHOLM
mobil 070-590 27 19

●JW BRUNNSBORRNING AB 
KOVLAND
www.jwbrunnsborrning.se

●JÄMTBORR AB  
TANDSBYN
tel. 063-75 43 14

●KENNETH S  
BRUNNSBORRNING 
I HALLSBERG AB
HALLSBERG
mobil 070-671 69 59

●MAGNUSSON &  
PETTERSSON AB
LINDESBERG
tel. 0581-135 25

●MALMBERG BORRNING AB 
ÅHUS
tel. 044-780 19 20

●MASKINTJÄNST AB 
GÄLLIVARE
tel. 0970-162 80

●MORA BRUNNSBORRNING AB 
MORA
mobil 070-272 20 91

●MOTALA  
BRUNNSBORRNING AB
MOTALA
mobil 070-234 60 16

●MULLSJÖ  
BRUNNSBORRNINGAR AB
MULLSJÖ
www.mullsjobrunn.se  

●MÄLARÖARNAS   
BRUNNSBORRNING AB
SKÅ
tel. 08-56 02 43 48

●NIBU BORR AB 
GÄVLE
tel. 026-16 03 10

●NORRBOTTENS  
BERGTJÄNST AB
PITEÅ
tel. 0911-165 68

●PEEKAB BRUNNSBORRNING 
KUNGÄLV
www.peekab.nu

●ROBBANS VATTEN- OCH ENERGI-
ENTREPRENAD AB
FRÄNDEFORS 0708-353137

●ROSLAGSBRUNNAR AB 
NORRTÄLJE
tel. 0176-144 96

●ROTOTEC AB 
UPPLANDS VÄSBY
tel. 08-568 218 00 

●RUBENSSONS  
BRUNNSBORRNING AB
TRANÅS
www.rubenssonsbrunnsborrning.se 

●SKÅNSKA ENERGILÖSNINGAR AB 
SÖDRA SANDBY
Tel: 046-50700

●STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB 
SÄVEDALEN
www.styrud.se

●SÖRMLANDS  
BRUNNSBORRNING AB
FLEN
tel. 0157-107 30

●TA ENERGY SYSTEM AB  
KNIVSTA
www.tabrunnsborrning.se 

●TBL BRUNNSBORRNING AB 
MARIEHAMN, ÅLAND
tel. +358-18-320 63

●TEAM PTL AB 
VÄXJÖ
tel. 0470-211 90

●TS BRUNNSBORRNING  
OCH ENTREPRENAD AB
SOLLEFTEÅ
www.tsbab.se

●UBE BORRNING AB 
ÅSEDA
tel. 0474-170 20

●VADSTENA VILLAVÄRME AB 
MOTALA
tel. 0143-249 20

●VARA BRUNNSBORRNING AB 
VARA
mobil 070-796 25 82

●VATTEN OCH BORRTEKNIK  
I SMÅLAND AB
STOCKARYD
tel. 0382-205 14

●ZÜBLIN AB 
UPPSALA
www.zueblin.se

●JÄRVSÖ BORR AB
0651-411 10

●GVB I LJUNG AB
tel: 033-264180

●HÅKAN SJÖMAN AB
Rimbo 
0708-53 10 50

●ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING
Ullared 
0346-23 500

●ANDREASSON OCH LINDHS 
ENTREPRENAD AB

        Åled 
0703-12 42 15

●BR. JOHANSSONS SKOGSMASKINER KB/
EUROBORR KB

        Bjurholm 
0705-809 881

● BRUNNSBORRNING OCH STENLÄGGNING 
I BLEKINGE 
Kallinge
0768-757474

Borrande medlemmar verksamma i Sverige
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GEOTECS 
MEDLEMSFÖRETAG  77 medlemmar i Sverige, 5 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum

Övriga

●BGE  
VÄRMEPUMPAR AB
SALA
www.bge.se

●DRILLCON CORE AB 
NORA
tel. 0587-828 20

●KRISTIANSTAD WATER AB
KRISTIANSTAD
mobil 0761-80 20 00

●SVENSK GRUNDLÄGGNING
www.safegeo.se

●TERRA 
STORVRETA
mobil 070-527 91 40

●BRAINHEART ENERGY 
SWEDEN AB, 
0733-779900

●DRILLEX AB, 
BROMMA
070-2338070

●ENERGY MACHINES
070-766 70 10 Thomas Göransson alt. växel 
nr 010-475 43 40.

●SVENSKA KYL- 
OCH VÄRMEPUMPFÖRENINGEN
08-52227500

●PILFALKEN AB
ASKIM
0705-39 43 10

●VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB
VELLINGE
040-42 41 30

●HANS OLSSONS BRUNNSSERVICE AB
VARA
0704-942 474

●VI VÄRMER SVERIGE 
08-708 75 00
info@vivarmer.se
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Utländska  
medlemsföretag:

 
FINLAND:

●ROTOTEC OY 
TAMPE, FINLAND
tel. +358-10-422 33 00

●SKÄRGÅRDENS 
BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND
www.kaivonporaus.com

 
ISLAND:

●ALVARR HF 
REYKJAVIK, ISLAND
tel. +354-561-2460

 
LETTLAND:

●SIA LEONIDA LOBANOVA 
RIGA, LETTLAND
tel. +371-7 14 86 03

 
LITAUEN:

●KAUNO HIDROGEOLOGIJA 
KAUNAS REG.,LITAUEN
tel. +370-37 39 33 53

NORGE:

●HALLINGDAL BERGBORING A/S
ÅL, NORGE
tel. +47-320-859 00

●ROTOTEC A/S
Flateby, Norge
+47-952-206 65

Adressändringen gör du enklast genom  
att sända ett kort e-postmeddelande  
till redaktion@geotec.se 
Ange gärna det tre- alt. fyrsiffriga nummer 
som finns i adressfältet högst upp på sista 
sidan.

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

tel.: 075-700 88 20    
fax:  075-700 88 29 
e-post: redaktion@geotec. se   
webb: www.geotec.se

 77 medlemmar i Sverige, 5 i de övriga nordiska länderna och 2 i Baltikum Geotec bildades år 1977 och är idag Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. 

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller 
energiborrning har minst en (1) 
certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen på 
www.geotec.se

NORGE
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Sverige växer. Snart blir vi 
11 miljoner invånare. Det 
innebär hundratusentals 

nya bostäder, mer infrastruktur och 
fler offentliga lokaler. Men det finns en 
baksida: en del lycksökare som inte har i 
byggbranschen att göra. Sveriges Byggin-
dustrier har nolltolerans mot alla former 
av fusk och svartarbete. Det ska vara lätt 
att göra rätt, så att den sunda konkur-
rensen kan stärkas och fungera.

Sund konkurrens är ett prioriterat fo-
kusområde för Sveriges Byggindustrier. 
Vi har arbetat med frågan under lång 
tid. Vi har verkat för lagstiftning om 
personalliggare; lagregler om arbetsgi-
vardeklaration på individnivå; anmäl-
ningsplikt när man ska utföra arbete 
i Sverige; och att implementera bygg-
branschens eget system för kontroll av 
vilka personer som befinner sig på våra 
arbetsplatser - ID06.

DEBATT

Tillsammans för 
sund konkurrens

I våras påbörjade vi ett arbete med 
syfte att säkerställa att organisationens 
egna medlemsföretag lever upp till kri-
terierna för medlemskap. Kriterierna 
innebär bland annat att medlemmarna 
och dess medarbetare ska följa lagar 
och regler; att de ska verka för sund 
konkurrens såväl inom företaget som 
i förhållande till kunder och leveran-
törer; och att föra korrekt redovisning 
av ekonomiska transaktioner samt 
motverka svartarbete. 

Om ett medlemsföretag inte följer 
medlemskriterierna är den yttersta kon-
sekvensen att man utesluts. Beslut om 
uteslutning tas av Sveriges Byggindustri-
ers förbundsstyrelse. 

 
Utöver arbetet med att säkerställa 
att våra medlemmar följer Sveriges 
Byggindustriers kriterier för medlem-
skap, har vi under hösten sjösatt ett 
nytt projekt för att stävja den osunda 
konkurrensen. Tillsammans med 
fackförbundet Byggnads har vi sökt och 
beviljats 1.3 miljoner kronor i statsbi-

drag av Arbetsmiljöverket. Bidraget 
gör det möjligt för oss att arbeta 

med frågan på nya sätt. Med detta 
projekt ges vi förutsättningar att 

tillsammans med många aktö-
rer arbeta mer intensivt med 
att lyfta branschen till nästa 
nivå – en nivå där alla aktö-
rer kan arbeta ansvarsfullt 
och långsiktigt hållbart. 

Under 2019 kommer vi 
tillsammans med Byggnads 
att initiera ett brett samtal om 
var byggbranschen står idag 

och hur vi vill att den ska vara 
när vi verkligen har lyckats upp-

nå en sund konkurrens. Projektet 
kommer att involvera ett stort antal 

människor: från styrelsenivå till lo-
kala arbetsgrupper hos våra medlemsfö-
retag, fackliga organisationer, beställare 

och byggherrar, men även leverantörer, 
myndigheter, banker, försäkringsbolag 
och många fler. Den insamlade infor-
mationen blir en viktig del för att skapa 
en gemensam och meningsfull målbild 
utifrån många olika perspektiv. 

Det finns inte någon enskild quick fix 
när det gäller utmaningen att åstad-
komma en sund konkurrens. Arbetet 
med detta har pågått i flera årtionden, 
men nu upplever vi att det finns genuin 
vilja till ett brett samtal. Vi som vill 
agera på en marknad med schyssta 
spelregler är fler än de som tycker vin-
sterna med fusk är större än viljan att 
göra rätt. Tillsammans med Byggnads 
kan vi göra skillnad.

Idag finns det 100 000 bygg- och an-
läggningsföretag verksamma i Sverige, 
varav hälften har F-skatt. Drygt 3600 av 
dessa företag är medlemmar i Sveriges 
Byggindustrier. Ju fler små och medel-
stora företag som ansluter sig till oss, 
desto större möjlighet ges vi att verka för 
en sund bransch.

Bygg- och anläggningssektorn behöver 
50 000 nya medarbetare på fem års sikt, 
enbart till följd av åldersavgångar. Ska vi 
klara av att rusta Sverige måste bygg-
branschen vara lockande för nyrekry-
teringar – både för yrkesarbetare och 
tjänstemän. 

Sveriges Byggindustrier har nolltolerans 
mot fusk. Snedvriden konkurrens till 
följd av oseriös och kriminell verksam-
het drabbar hederliga företagare som 
följer lagar och regelverk. Behovet av 
bostäder och infrastruktur för att rusta 
landet är i grunden goda nyheter för oss 
samhällsbyggare – men de som utför 
jobbet ska vara attraktiva, sunda och 
säkra företag.

Catharina Elmsäter-Svärd, 
vd Sveriges Byggindustrier 

F
O

TO
:  R

O
S

IE
 A

L
M



HARDAB

HARDAB.COM BUILT YOUR WAY.

EN RIKTIG HARDAB JUL
Nu när det närmar sig jul, nyår och med det kalla arbetsdagar vid 
riggen så tänkte vi berätta om HARDAB riggar i kanske lite kallare 
förhållanden. Burrr...

I det karga Kanada nära polcirkeln där det är subartiskt klimat 
står det flera HARDAB 7000 RC riggar i en öpen gruva och pro-
spekteringsborrar efter mineraler. 
De står där och producerar, 20 timmar om dygnet, 6 dagar i veck-
an hela året, ibland i -40 grader kyla. Det har dom flesta gjort i ett 
par år nu. 

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på HARDAB 

ÅRETS LEVERANTÖR

HARDAB vill tacka Geotec för att vi bilvit utsedda till Årets Leve-
rantör. Vi vill också ta vara på chansen och tacka alla ni som köpt 
HARDAB under åren, det är ni som gjort detta möjligt.

Bo Sjöberg 
VD 
HARDAB
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NYHET!

KOLLEKTOR
4x32  2x40  2x45  2x50

Alla kollektorer är P-märkta.


