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Abstract 
 
This thesis work is about how technical consulting companies can adapt their organization 
before a coming recession. Technical consulting companies are together with the rest of the 
actors in the construction business constantly depended on the current economic situation on 
the market. How to adapt the organization depends on the current situation on the market.   
 
To adapt the organization in the best way possible the companies need to recruit and educate 
personal. It is then very important to find a solution on how the current change of generation 
in the companies will be handled. The large and very much competent group of 40-talists will 
in a few years retire. This means that recruiting of newly graduated among others are the next 
people who will be introduced to the market. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Tanken bakom detta examensarbete är att det skall kunna användas som ett kompletterande 
underlag för beslut, gällande teknikkonsultföretags framtida verksamhetsanpassning på 
marknaden. Genom att utföra examensarbetet på ett av Europas ledande teknikkonsultföretag, 
Grontmij AB, skapar jag bra förutsättningar till en rapport som speglar verkligheten. 
 
Jag vill tacka personalen på Grontmij AB, de aktörer jag intervjuat, Ekonomifakta samt min 
handledare och examinator från Linköpings universitet för all hjälp. Dessa människor har 
gjort examensarbetet till en mycket rolig och lärorik erfarenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Denna examensrapport handlar om hur teknikkonsultföretag kan anpassa sin verksamhet inför 
en kommande lågkonjunktur. Teknikkonsultföretag tillsammans med övriga aktörer inom 
byggbranschen är ständigt beroende av det aktuella konjunkturläget. Beroende på marknadens 
konjunkturläge anpassas respektive verksamhet därefter.  
 
För att anpassa verksamheten på ett så bra sätt som möjligt behöver företagen bland annat 
rekrytera och utbilda personal. Det är då mycket viktigt att hitta en lösning på hur den aktuella 
generationsväxlingen kan utföras. Den stora och mycket kompetenta årskullen av 40-talister 
kommer att inom några år gå i pension. Det betyder att nyrekrytering av bland annat 
nyutexaminerade människor står på tur att introduceras in på marknaden.  
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1 Inledning 
 
1.1  Bakgrund 
 
Jag har fått möjligheten att genomföra detta examensarbete på teknikkonsultföretaget 
Grontmij AB. Examensarbetet är utfört med handledning av en anställd från Linköpings 
universitet samt de anställda på Grontmij AB i Linköping. Anledningen till att detta arbete 
tagits fram är för att Grontmij AB är ett växande teknikkonsultföretag som står inför en 
kommande lågkonjunktur. Intresset för hur teknikkonsultföretag skulle kunna förbereda och 
anpassa sin verksamhet är stort på Grontmij AB. Vi kom snart på att en väl anpassad 
verksamhet beror mycket på hur den aktuella generationsväxlingen går till. Samtliga 40-
talister går inom kort i pension och ska då ersättas. Generationen av 40-talister är av stor 
betydelse för hela byggbranschen. Anledningen till detta är att det är en ovanligt stor årskull 
som innehar mycket bred kompetens. Byggbranschens aktörer har en stor uppgift framför sig 
då denna kompetens på något sätt ska överföras och bevaras.  

 
1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka teknikkonsultföretags möjligheter att anpassa 
verksamheten inför en kommande lågkonjunktur, samt hur de kan hantera 
rekryteringsprocessen inför framtidens marknad. 

 
1.3 Frågeställning 
 
Arbetet är utformat efter två huvudfrågor. Dessa frågor lyder enligt följande: 
 
1. Hur kan teknikkonsultföretag anpassa verksamheten inför en kommande lågkonjunktur 

inom byggbranschen?  
2. Hur kan teknikkonsultföretag hantera den generationsväxling där 40-talisterna går i 

pension och nyutexaminerade ska rekryteras? 

 
1.4 Målgrupp  
 
Arbetets främsta målgrupp är Grontmij AB och deras HR-avdelning samt övriga 
teknikkonsulter inom byggbranschen. 
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1.5 Angreppssätt 
 
Examensarbetet ska tas fram genom att: 
 
• studera litteratur för att skapa en teoretisk referensram  
• intervjua aktörer verksamma i byggbranschen 
• analysera, dra slutsatser och diskutera utifrån den teoretiska referensramen och 

intervjuerna 

 
1.6 Avgränsningar 
 
Rapporten avgränsas genom att betrakta Grontmij AB. Då företaget är mycket stort görs det 
en ytterligare avgränsning, vilket blir till divisionen Väst- & Mellansverige. Hit hör enheten 
Eskilstuna Bygg & Anläggning med tillhörande verksamhet på kontoret i Linköping.   
 
Arbetet är även avgränsat till att intervjua aktörer inom byggbranschen verksamma inom 
Linköpings närområde.  
 
Den teoretiska referensramen är främst baserad på den djupa ekonomiska krisen som 
drabbade Sverige under 1990-talets början samt den konjunktur som råder i dagsläget. 

 
1.7 Metod 
 
Arbetet påbörjas med att studera litteratur för att skapa en grund till en teoretisk referensram. 
Därefter genomförs intervjuer med olika aktörer inom byggbranschen samt personal på 
Grontmij AB.  
 
Den teoretiska referensramen samt intervjuerna bildar ett underlag till analysen. I analysen 
presenteras min tolkning av hur byggbranschens aktörer påverkas av den aktuella 
lågkonjunkturen.  
 
Rapportens frågeställningar kommer att besvaras i min slutsats och diskussion utifrån 
analysen.  
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1.8 Rapportens struktur  
 
Det första kapitlet består av en inledning, där bland annat arbetets bakgrund, syfte, mål och 
metod beskrivs. I kapitel 2 redovisas den teoretiska referensramen, som tillsammans med 
intervjuerna bildar underlaget till analysen. En beskrivning om Grontmij AB med dess 
organisation, visioner och mål finns i det tredje kapitlet. Därefter, i kapitel 4, redovisas en 
intervjusammanfattning av de utförda intervjuerna. Kapitel 5 innehåller rapportens analys. I 
följande kapitel redovisas arbetets slutsats och diskussion. Personliga reflektioner om 
examensarbetet redovisas i det sjunde kapitlet. I åttonde kapitlet återfinns källor och 
referenser. Nionde och sista kapitlet består av rapportens tillhörande bilagor. 
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2 Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel beskriver mycket sammanfattat och förenklat begreppet konjunktur. 

 
2.1  Konjunktur 
 
Det är allmänt känt att den ekonomiska aktiviteten på marknaden varierar med tiden. Ett annat 
namn på detta fenomen är konjunktursvängningar. De stadier som är mest utmärkande är hög- 
respektive lågkonjunktur. Perioden mellan dessa topp- och bottenlägen kallas för 
konjunkturcykel och varar ofta i fyra till fem år. Detta kan givetvis ändras snabbare beroende 
på olika oväntade händelser på marknaden, som till exempel plötsliga höjningar av oljepriset. 
(Svensk Samhällsekonomi, andra upplagan av Peter Andersson & Björn Elsässer) 

 
2.1.1 Vad är utmärkande för hög- respektive lågkonjunktur? 
 
Denna del i rapporten förklaras så enkelt och konkret som möjligt av Ekonomifakta, 
vilket är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. 
   

Under en högkonjunktur, när allt snurrar på som mest, så börjar produktiviteten 

ge vika. Det beror t ex på att lönerna och därför produktionskostnaderna ökar, 

och på att många som tidigare varit arbetslösa får jobb men inte är lika 

högpresterande som sina kollegor. Det är förstås inte negativt, men företagen har 

en utmaning i att hålla uppe produktiviteten även under dessa perioder för att 

undvika skenande kostnader. Detta medför ökande priser och tillsammans med de 

högre lönerna så brukar då inflationen sticka iväg, och därför stiger även räntorna. 

Det blir alltså onda spiraler som gör att både hushåll och företag till slut inte 

hänger med, eller har råd att hänga med. Hushållen får hålla i pengarna eftersom 

räntor och priser är höga, och då får företagen dra ned på sin produktion. I det 

läget vänder alltså konjunkturen till det sämre, och det hela brukar alltså börja med 

ett produktivitetsfall. 

  

Under en lågkonjunktur så skär företag i sina utgifter. Man tvingas göra sig av 

med personal, man drar ned på investeringar som kan vänta, etc. På så sätt så ökar 

man till slut effektiviteten. Hushåll agerar oftast på likartat sätt, man håller i sina 

pengar så att man känner att man har kontroll över dem. En sådan period är ofta 

den mest ekonomiskt effektiva i en konjunkturcykel. Efter ett tag finns det därför 

möjlighet för konjunkturen att vända, men det kan behövas en knuff i rätt riktning 

ibland, en vitamininjektion. Här handlar det alltså ofta istället om att effektiviteten 

och produktiviteten har förbättrats. 

  
(Malin Sahlén, Ekonomifakta) 
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INVESTERINGSSIGNALEN 
Pressmeddelande torsdagen den 19 februari 2009 
 
Tydlig nedgång för arkitekter och teknikkonsulter inom bygg och 
industri 
 
Den väntade avmattningen har nu inträffat även för teknikkonsulterna 
inom bygg och anläggning samt industrin. Arkitekterna kände av 
lågkonjunkturen redan i höstas. Teknikkonsulterna hade då generellt sett 
bra beläggning, även om farhågorna inför framtiden började hopa sig. 
Orderstocken var alltjämt god och beläggningen närmast fulltecknad. 
Avmattningen var ännu inte riktigt mätbar. Det är den dock nu, och 
framtidsprognoserna är dämpade. Företagen inom STD-sfären redovisar 
överlag lägre beläggning och kortare orderstock än på flera år och en 
fortsatt nedgång väntas. 2008 kan resultatmässigt mycket väl ha blivit 
ett ännu bättre år än 2007. Under våren 2009 får vi följa branschens 
bokslut, samtidigt som företagen arbetar med strategier för att klara av 
lågkonjunkturen. Med höga personalkostnader och låga marginaler har 
branschen små manövreringsutrymmen för att snabbt kunna anpassa sig 
till en avtagande debiteringsgrad och sjunkande priser. Enligt 
enkätsvaren redovisar alla tre delsektorerna signaler om försämrade 
nivåer. Utvecklingen under 2009 kommer nog att innebära en 
fortsättning på den trenden, då företagen får konkurrera på ett annat sätt 
än tidigare om de projekt som finns. Bilden är dock inte ensidig. Det 
finns företag som fortfarande redovisar goda siffror och positiva 
prognoser. De som arbetar med den offentliga sektorn visar en lite 
ljusare bild än de som arbetar med den privata sektorn. De sektorer som 
fortfarande växer är energi- och kraftprojekt för industriteknikkonsulter. 
För arkitekterna och teknikkonsulterna inom bygg och anläggning är det 
energi- och kraftanläggningsprojekt tillsammans med miljö och 
infrastrukturprojekt som fortfarande ser positiva ut. 

2.1.2 Tecken på en kommande låg- respektive högkonjunktur 
 
Nedan följer ett utdrag ur ett pressmeddelande, angående hur marknaden ser ut i dagsläget. 
Beroende på vilken marknad de olika aktörerna inriktar verksamheten mot, berörs de på olika 
sätt vid olika tillfällen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (www.std.se) 
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2.1.2.1 Konjunkturläget bestäms av BNP-nivån 
 
I följande stycke beskrivs hur konjunkturläget påverkas av den aktuella BNP-nivån (Brutto 
National Produkt-nivån). Beroende på vilken BNP-nivå det är befinner sig marknaden i olika 
konjunkturläge. 
 
Figur 1 är en schematisk bild av konjunkturförloppet. Den visar hur BNP:s nivå utvecklas i 
förhållande till potentiell BNP-nivå, eller BNP-trenden. Potentiell BNP definieras som den 
nivå på produktionen som skulle uppnås om vi hade fullt resursutnyttjande av de idag 
tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital. Den viktigaste faktorn är potentiell 
sysselsättning mätt med antal arbetade timmar. Potentiell sysselsättning är den nivå på 
sysselsättningen som är förenlig med stabil löneökningstakt och därmed inflation i linje med 
Riksbankens mål på 2 procent. Begreppet ”potentiell” avser alltså inte den tekniskt sett högsta 
möjliga nivån utan den högsta nivån som är förenlig med stabil inflation. 
 

 
Figur 1 - En stiliserad bild av konjunkturen 

(www.konj.se 1) 
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2.1.3 Historik 
 
Efter andra världskriget skedde en mycket snabb expansion för Sveriges del med tonvikt på 
industrin. Både konsumtion och investeringar ökade därmed snabbt. Två perioder som visade 
sig ha snabb tillväxt var på 1940-talet och 1960-talet. Först på 1970-talet vände marknaden till 
sämre tider. Orsakerna till nedgången var ökade råvarupriser, icke-synkroniserad 
internationell konjunkturcykel, konflikt inom den ekonomiska politiken samt behovet av att 
strukturomvandla produceringen av produkter.  
(Svensk samhällsekonomi av Johan A Lydbeck) 
 
Den mest kända anledningen till krisen på 1970-talet är efterföljderna av oktoberkriget mellan 
Israel och arabstaterna 1973. De oljeproducerande arabländerna beslöt att höja oljepriserna 
och att kraftigt skära ned på produktionsvolymerna. Prishöjningen och begränsningen på oljan 
gjorde att priserna i allmänhet blev dyrare. Internationellt sett steg inflationen, det blev 
underskott i bytesbalansen och instabilt valutasystem. Detta ledde till minskad tillväxt och 
stor arbetslöshet. 
 
Under 1983 och några år framåt förbättrades den svenska ekonomin. Orsakerna var 
internationell högkonjunktur, nedskrivningar av värdet av den svenska kronan samt den så 
kallade omvända oljechocken där oljepriserna sänktes. Perioden kallades för en uthållig 
högkonjunktur och varade i sex år. Den förbättrade marknaden innebar delvis ökad tillväxt 
och ledde till att arbetslösheten minskade. Mot slutet av 1980-talet var det brist på arbetskraft 
och konsumtionen var hög bland hushållen. Ett kvarvarande problem var dock utrikeshandeln. 
Trots att exporten expanderade, hade Sverige fortsatt underskott i de totala utrikes 
transaktionerna under hela den uppgående marknadsperioden. Tillväxten var alltså fortsatt 
låg, även om den ökat i högkonjunkturen, totalt sett. 
 
Början av 1990-talet inleddes med en mycket djup lågkonjunktur, beroende på olika 
samverkande orsaker. Svenska hushåll minskade konsumtionen kraftigt vilket ledde till 
fallande värde på aktier och fastigheter. Den ekonomiska politiken förvärrade läget på 
konjunkturen då den svenska kronan, som 1992 knutits till EU-valutan ecu, var tvungen att 
försvaras mot en internationell spekulationsvåg. Riksbanken tvingades till kraftiga 
räntehöjningar och regeringens åtgärd blev ekonomiska åtstramningar. Detta skedde när 
ekonomin redan var på väg nedåt. Arbetslösheten ökade markant samtidigt som kris i 
banksystem och fastighetsmarknaden var ett faktum. De offentliga finanserna drabbades av 
kraftiga underskott och de jämfördes med problemet rörande arbetslösheten. 
(Svensk samhällsekonomi av Peter Andersson & Björn Elsässer)  
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Tusental kronor i löpande priser 

 
Figur 2 - BNP per capita i Sverige (1950-2008) – (www.scb.se 2) 

 
Nedan följer ytterligare en förklaring angående historiken bakom 1990-talets lågkonjunktur. 
Denna text är medtagen för att förtydliga och stärka bilden av de många anledningarna till 90-
talskrisens uppkomst. 

 

1990-talskrisen var djup och långdragen, och Sverige drabbades mer än många 

andra länder. För att hitta orsakerna får vi se tillbaka några decennier extra. 

Följande faktorer var bakomliggande, bland andra: 

  

• Under 1970- och 1980-talen bedrevs en så kallad full-sysselsättningspolitik. 

Det innebar att man ville ha en arbetslöshet på max 2 procent - till varje 

pris. Alltså, även om ekonomin gick dåligt så var målet att pressa ned 

arbetslösheten, vilket när det görs på konstlad väg leder till ökade offentliga 

utgifter och därmed högre inflation. Under dessa årtionden var inflationen 

tämligen konstant uppe i mellan 5-10 procent. En så hög inflation gör att 

marknaden och omvärlden tappar förtroendet för den svenska ekonomin. 

 

• Oljekriserna under 1970-talet slog extra hårt mot Sverige, och svenska 

politiker försökte hjälpa situationen genom subventioner och bidrag. Det 

gjorde att ekonomin blev stel och innovations- och förändringstrycket 

minskade, vilket på lång sikt är förödande för ekonomin. 

 

• Sparandet var alltför lågt, både hos hushåll och hos den offentliga sektorn. 

Det innebar att investeringar uteblev i alltför stor mängd. Dessutom levde vi 

alltså till viss del på lånade pengar, vi levde över våra tillgångar. 
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Sammantaget så innebär detta en väldigt instabil ekonomi. En inflation som 

skenar samtidigt som man inte har pengar att investera i, gjorde att Sveriges 

konkurrenskraft föll. Det drabbade den svenska reala ekonomin, BNP och 

sysselsättning sjönk, människor slutade konsumera och fick svårt att låna. För att 

hjälpa detta devalverade man valutan två gånger (för att öka exporten). Detta 

hjälpte tillfälligt, men inte på lång sikt.  

  

Två bra åtgärder genomfördes, men följden blev inte lika positiv som man hade 

förutsett. Kanske kom de i fel ordning. 1991 kom en stor skattereform, som 

försvårade låntagande för konsumtion. Något år tidigare kom en avreglering av 

finansmarknaden. Detta gav tillsammans en överhettning och stor spekulation i 

fastigheter, och till slut orkade Sverige inte med längre, bubblan sprack. Vi gick in 

i en djup ekonomisk kris, med utgångsläget dåliga statsfinanser, hög skuld 

gentemot utlandet och en konsumtionsnivå som var högre än vad hushållen 

klarade av.  

 
(Malin Sahlén, Ekonomifakta) 

 
2.1.4 Konjunkturen i dagsläget 
 
Marknaden har under 2008 och framåt utvecklats till en global lågkonjunktur. Detta påverkar 
den svenska realekonomin mycket negativt. Den finansiella krisen medför hårdare 
kreditvillkor, högre räntor för både hushåll och företag samt fallande aktievärden. Dessa 
försämrade faktorer kallas tillgångspriser. Följderna av dessa negativa händelser gör att 
konsumtion och investeringar minskar kraftigt. Det som är speciellt med den aktuella 
lågkonjunkturen är att krediten strypts även till kreditvärdiga företag och hushåll. Företagen 
får svårt att möta löpande betalningar och genomföra önskade investeringar. Hushållen är mer 
försiktiga genom begränsad konsumtion. Då kreditvillkor blir hårdare höjs räntorna, vilket 
även detta försämrar investeringar och konsumtion. De höga räntorna gör att kostnader för 
bolån blir större, vilket påverkar bostadsindustrin negativt. Lågkonjunkturen idag, liksom vid 
tidigare tillfällen, skapar fall på börskurserna. Det uppstår stora svängningar på 
aktiemarknaden med ökad risk för arbetslöshet och försiktighetssparande hos hushållen. 
Företagens marknad försämras genom försämrade möjligheter till investeringar. En av de 
utlösande orsakerna till krisen är de fallande huspriserna. Hushållens förmögenhet minskar 
när värdet på hus faller. Utfallet av detta är minskad konsumtion på marknaden då hushållen 
ökar sitt sparande.  Negativt påverkade kreditvillkor, räntor och tillgångspriser i länder 
runtom i världen leder till en global lågkonjunktur. Till dessa länder räknas även Sverige, där 
exporten påverkas mycket negativt. ( www.konj.se 3) 
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2.1.4.1 En jämförelse med 1990-talskrisen och lågkonjunkturen i dagsläget 
 
Genom att jämföra början av 1990-talets finansiella kris med marknaden som råder i 
dagsläget, kan ytterligare insikt om framtidsutsikterna för Sveriges ekonomi skapas. 
 
Den stora skillnaden till vad som orsakade respektive konjunktur är följande:  
 
• Lågkonjunkturen som råder idag uppstod utomlands och spreds till Sverige via den 

globaliserade finansmarknaden. 1990-talets finanskris orsakades av olika inhemska 
störningar.  

• 1990-talskrisen liksom lågkonjunkturen i dagsläget har båda påverkat marknaden med 
faktorer som sjunkande sysselsättning samt konsumtionsbrist där möjligheter att ta lån 
försvåras.  

• Efter november 1992 upplevde svensk exportindustri positiva effekter genom god 
börsutveckling på marknaden. Dagens efterfrågan på marknaden har minskat i hela världen 
då finanskrisen är global. Detta gör att landets export utvecklas mycket svagt, även då den 
svenska kronan försvagats. 

• En annan aspekt att jämföra mellan de två konjunkturtillfällena är statsfinansernas 
ställning. Idag är finanspolitik ett verktyg som används för att mildra 
konjunkturnedgången. Det offentligfinansiella utgångsläget i Sverige är betydligt starkare 
idag än vid krisen på 1990-talet. Under större delen av 2000-talet har det funnits ett 
budgetöverskott och en minskande statsskuld, vilket medför ett starkare värde på BNP. 
Under 1980-talet fanns ett stort budgetunderskott med en växande statsskuld där landets 
BNP var lågt. ( www.konj.se 3) 
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3 Grontmij AB 
 
Grontmij AB är referensobjekt i denna examensrapport, vilket redovisas med en 
sammanfattad information om företaget i följande kapitel. 

 
3.1 Allmänt 
 
Grontmij AB och Grontmij International AB är helägda dotterbolag till Grontmij Sverige AB. 
Grontmij är ett av Sveriges största tekniska konsultbolag med ca 800 medarbetare på 25 orter 
runtom i landet. Företaget ägs sedan den 1 september 2006 av nederländska Grontmij NV, 
som idag är det femte största teknikkonsultföretaget i Europa med sammanlagt över 8000 
konsulter på 163 kontor världen över. Grontmij i Sverige arbetar inom energi, 
samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur, miljö och säkerhet.  
 
Grontmij’s vision och mål är att leverera intelligenta lösningar som maximerar affärsnyttan av 
kundernas investeringar. Målet är att utvecklas till det ledande teknikkonsultföretaget i 
Sverige genom att förena hög teknisk kompetens med bred förståelse för deras kunders 
affärer. (www.grontmij.se) 

 
3.2 Historik 
 
Hösten 2006 förvärvade holländska Grontmij det dansksvenska företaget Carl Bro, vilket 
bildades 1957 av den danske ingenjören med samma namn. Carl Bro förvärvade i början av 
2000-talet Sycon AB med ett flertal kända teknikkonsult- företag och bildade Carl Bro AB. 
Carl Bro-företagen har därefter bytt namn till Grontmij, för Sveriges del under våren 2007. 
Grontmij AB ingår nu i en av Europas största teknikkonsultkoncerner. Namnet Grontmij 
kommer från bokstäverna i de nederländska orden för markförbättring och 
återvinningsföretag, Grondverbetering och ontginningmaatschappij. Företaget har en historia 
som sträcker sig tillbaka till 1915, när verksamheten fokuserade på just dessa teknikområden. 
Under efterkrigstiden då Nederländerna behövde återuppbyggas utvecklades Grontmij även 
som byggnadsföretag. När tiderna förbättrades växte behovet av bättre vägar. Grontmij såg 
återigen en ny affärsmöjlighet och utvecklade sin verksamhet inom infrastruktur. 
Framgångarna ledde till att Grontmij expanderade utanför Nederländerna och att företaget 
fram till idag växt till en av de största teknikkonsulterna i Europa, med verksamhet i en rad 
Europeiska länder. (www.grontmij.se 4) 
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3.3 Organisation 
 
Grontmij’s organisation består av sex länder med en verkställande styrelse. Den verkställande 
styrelsen ansvarar för företagets policy, strategi, förvärv, investeringar, riskhantering, 
finansiering och företagets interna koordination. Varje land har sin egen strukturerade 
organisation. Se figur 3. 
 
 

 
Figur 3 - Internationell organisation, Grontmij AB – (www.grontmij.com 5) 

 
Den svenska organisationen består av en VD samt sju divisioner som ligger rakt under VD:n. 
De olika divisionerna är Energi, Elkraft, Samhällsbyggnad, Projektledning, Nord, Väst- & 
Mellansverige och Syd. Varje division består av flera enheter lokaliserade runtom i landet, där 
enhetskontoret i Linköping tillräknas Väst & Mellansverige. 
 
Då arbetet avgränsas inom division Väst & Mellansverige kommer de övriga divisionerna inte 
att beskrivas närmre.  
 
Division Väst- & Mellansverige är i huvudsak verksam inom husbyggnad som erbjuder 
tjänster inom el, VVS, konstruktion, miljö, säkerhet och projekt- och byggledning. I 
divisionen ingår enheterna Eskilstuna Installation, Eskilstuna Bygg & Anläggning, 
Konstruktion, Nässjö & Jönköping, Göteborg och Halmstad. 
 
Eskilstuna Installation, som har 25 medarbetare, har stor erfarenhet av anläggningar med 
speciella skyddskrav. Inom el finns 10 medarbetare som erbjuder rådgivning och 
projektledning av el- och telesystem, reservkraftsystem och säkerhetssystem. Inom VVS 
erbjuder 15 medarbetare rådgivning och projektering av VVS-system, kontroll och besiktning, 
brandskydd samt brandsläckning. Förutom detta erbjuder installationsenheten också teknisk 
due diligence i samband med fastighetstransaktioner, utredning och projektering av 
automationssystem, provning och validering av funktionssamband.  
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Enheten Eskilstuna Bygg & Anläggning har 19 medarbetare i Eskilstuna och sex stycken i 
Linköping. Teknikkonsulterna i Eskilstuna arbetar framförallt med bygg- och 
anläggningskonstruktioner. Här finns specialister inom mekankonstruktioner, hydraulik och 
dynamiska belastningar samt på anläggningar med speciella skyddskrav. På kontoret i 
Linköping bedrivs mestadels verksamhet inom bygg- och marksektorn. Kunskapsområdena 
innefattar bygg, mark och inomhusmiljö. Arbetsområdena är projektledning, byggledning, 
kontroll inom bygg, mark och el, rör och luft samt kalkylarbete. (www.grontmij.se) 
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4 Fältstudier 
 
4.1 Intervjuteknik 
 
Det finns olika sätt att samla information för att skapa ett underlag till en examensrapport. De 
vanligaste metoderna är enkät, intervju, observation och litterära studier.  
 
Det som utgör ett underlag i denna examensrapport är en teoretisk referensram och ett antal 
intervjuer. Den teoretiska referensramen består av sammansatt information angående 
begreppet lågkonjunktur. Informationen är anpassad efter examensarbetets frågeställning och 
är införskaffad från pålitliga och mycket kunniga personer och referenser inom det berörda 
området. Intervjuer har utformats för att se hur den verkliga bilden av respektive aktör inom 
byggbranschen ser ut. 
 
Intervjuteknikerna är många. Det finns långa, korta, par-, grupp- och panelintervjuer etc. 
En lång intervju brukar vara 20-60 minuter medan en kort intervju brukar pågå i 5-20 minuter. 
Det som kännetecknar en kort intervju är att informationen man får ut bara täcker en del fakta 
och man går bara på djupet inom ett mycket begränsat område. Under de långa intervjuerna 
blir fördjupningen betydligt större. Korta intervjuer är mer strukturerade, medan de långa 
intervjuerna är mer öppna. En strukturerad intervju kännetecknas av att det redan finns ett 
antal färdiga frågor. 
 
Parintervju innefattar en intervjuare och en som blir intervjuad. De två har i sin tur ett 
gemensamt ansvar för att det ska bli en bra intervju. 
 
Gruppintervju innefattar en som intervjuar och flera personer som blir intervjuade. Det man 
bör tänka på är att om det är fler än 3-4 personer som ska bli intervjuade, kan det vara bra att 
vara två som intervjuar. 
 
Panelintervju kännetecknas av att det är flera som intervjuar och en som blir intervjuad. 
Tanken är att de som intervjuar tillsammans ska kunna belysa olika nyanser. 
(Jan-Axel Kylen – Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning)  
 
Intervjutekniken i detta examensarbete är en kombination av kortvarig intervju och 
parintervju. Intervjuerna består av redan utformade frågor mellan två personer, aktören och 
examensarbetaren, och varierar tidsmässigt mellan 16 och 45 minuter. Frågorna är något olika 
utformade till respektive grupp av aktörer, men i det stora hela följer samtliga en röd tråd. 
Varje intervju har spelats in med hjälp av en diktafon för att ingen information ska förloras på 
vägen. Materialet har sedan skrivits ner och skickats tillbaka till respektive part för 
godkännande och eventuell korrigering.   
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4.2 Sammanfattning av intervjuer 
 
I detta kapitel kommer det att redovisas en sammanfattning av de intervjuer som utförts under 
examensarbetets gång. Den kursiva texten inom citattecken beskriver den intervjuades svar 
eller åsikter. 

 
4.2.1 Beställare 

 
4.2.1.1 Fortifikationsverket 
 
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. De är experter på skyddsteknik. 

Vissa av fastigheterna är byggda för att kunna stå emot alla typer av vapenverkan och angrepp 

av andra slag. Byggnaderna är anpassade för den alldeles speciella verksamhet som finns 

inom försvarssektorn. Den största kunden är Försvarsmakten. Fortifikationsverkets kompetens 

efterfrågas allt mer i det civila samhället. Här erbjuds stöd med skydds- och 

säkerhetsanalyser. Fortifikationsverket har ett internationellt samarbete och deras 

tjänsteexport växer sig allt starkare. Några av deras samarbetspartners finns i Kina, Indien och 

USA. Det finns också ett nära samarbete med våra grannländer i Norden.  

I fastighetsbeståndet ingår alla typer av lokaler, anläggningar och mark som försvaret och 

även det civila samhället behöver i både krig och fred. Totalt rör det sig om cirka 3,3 miljoner 

kvm lokaler, 8 000 byggnader, 7 700 befästningar, 11 flygfält och 380 000 hektar mark 

inklusive 100 000 hektar skog. Utöver det har de ett antal broar och hamnar med mera. 

 

Fortifikationsverkets vision är: 

 

Bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik. (www.fortv.se) 

 

Verksamhetsidén beskrivs enligt följande: 

 

Fortifikationsverket tillgodoser kundens behov av mark, anläggningar och lokaler på ett 

effektivt sätt. Vi stödjer även samhället med skyddsteknisk kompetens i syfte att stärka 

samhällets robusthet och krisberedskap. (www.fortv.se) 
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Figur 4 - Organisation, Fortifikationsverket - (www.fortv.se) 
 

Här följer en sammanfattning av intervjun med Patrik Salomonsson: 

 

På grund av den aktuella lågkonjunkturen kommer marknaden att påverkas under de 

kommande åren. Patric Salomonsson är projektledare på Fortifikationsverket. Han menar att 

den egna, precis som andra företags, verksamhet kommer att beröras under de kommande fem 

åren. 

 

”Fortifikationsverket är en statlig myndighet som är i samma tråkiga situation, 

kanske ännu värre än de flesta andra företag. Det är problem att rekrytera och 

kompetensväxla med den generation som går i pension. Det är redan ett antal 

personer som går på övertid som är mellan 65 och 67 år gamla. Det är mycket 

svårt att få tag i personal som inte är nyutexaminerad. Att få tag i personal 

med en branscherfarenhet med en ålder mellan 30 och 45 är i princip 

omöjligt.” 

 

Under en tioårsperiod har Försvarsmakten lagt ner sin verksamhet på vissa platser och 

expanderat den på andra. I dagsläget pågår nedläggningar av förband runtom i landet, 

samtidigt som verksamheten centraliseras mer och mer. Patric Salomonsson tror att detta 

kommer att generera fler framtida arbeten för Fortifikationsverket. 

 

”I statligt fastighetsägarperspektiv blir det mer effektivt i det långa loppet att 

ha färre bestånd med fler byggnader.” 
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När det ryktas om en kommande lågkonjunktur ändras ofta prisbilden på marknaden.  

Då Fortifikationsverket bygger för cirka en och en halv miljard kronor årligen finns det ett 

stort intresse av en lägre prisbild på marknaden. 

 

”... Fortifikationsverket är bundna av lagen om offentlig upphandling att alltid 

anta lägsta pris.”  

 

Vid sämre tider på marknaden har beställare bättre möjligheter att ställa krav på priset och 

utförandet av arbeten.  

 

”Det ser positivt ut för entreprenörbranschen om man beaktar prisbilden i 

dagsläget. Fortifikationsverket skulle kunna vara en statlig 

konjunkturutjämnare genom att gå ut på marknaden och handla nu när 

byggbranschen drar öronen åt sig och inte vet hur framtiden ser ut.” 

Om man betraktar den aktuella lågkonjunkturen i dag, måste det finnas försvarsbeslut från 

Försvarsmakten och finansieringsbeslut från Finansdepartementet för att kunna gå ut på 

marknaden och handla upp arbeten. 

”Tyvärr får vi inte göra det då det inte finns några påskrivna handlingar. Vi 

kan alltså inte utnyttja den aktuella lågkonjunkturen. Det är skillnaden mellan 

oss som statligt företag och ett privat företag.” 

Skulle en handling, rörande ett mycket stort projekt, skrivas på och utföras i dagsläget uppstår 

ett annat problem. 

”Det fanns rekryteringsplaner i våras där endast hälften genomfördes. Vi kan 

inte ha mer personal än vad det finns jobb. Om man däremot i dagsläget får ett 

OK på att starta arbeten och göra investeringar blir vi genast 

underbemannade.” 

Patric Salomonsson tycker att ett bra alternativ till de långdragna beslutstagandena skulle 

kunna vara att få tillgång till ett budgeterat kapital. 

”Om man hade budget för en tre-, fem- eller tioårsbudget skulle man kunna 

agera på ett helt annorlunda sätt på marknaden.” 
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Att sälja tjänster som helhetslösningar är ett optimalt alternativ för ett teknikkonsultföretag. 

Dessa tjänster kan bestå av så kallade partneringkoncept. Som projektledare tror Patric 

Salomonsson att det kan vara gynnsamt då parterna i projektet är med från första till sista 

skedet.  

”Jag tror att partnering är en bra metod i ett projekt när det är kort om tid. Då 

tjänar man mer genom att bestå av samma grupp där man slipper 

tempoväxlingar. Det finns däremot en fördel med att byta konsultkonstellation 

helt. Det kan starta med en teknisk eller en ekonomisk utredning som sedan går 

över till en generalentreprenör som gör ritningarna. Därefter går det över till 

en entreprenad som består av bygglednings- och kontrollgrupp. Det är en 

fördel om man har tre olika firmor. Orsaken är att man då får högre 

kvalitetskontroll på handlingarna än om ansvaret ligger inom samma företag. 

Därför växlar jag gärna företag i de olika faserna för att få en extra bra 

kontroll.” 

En av huvudfrågorna i detta examensarbete är hur ett teknikkonsultföretag ska hantera den 

generationsväxling där 40-talisterna går i pension och nyexaminerade skall rekryteras. Det är 

hög tid att bestämma sig för hur ersättningen av den stora kullen människor med så stor 

kompetens ska ersättas. Kommer förtroendet för teknikkonsulter att ändras av 

Fortifikationsverket om personalen byts ut till alltmer nyutexaminerade?  

”Som teknikkonsult skulle man behöva få tag i 50-talisterna i branschen för att 

stötta de yngre. De har lång branscherfarenhet och kan stötta de yngre. Det är 

inte tacksamt att komma direkt från skolan för att lära sig ett yrke som tagit 

mer eller mindre en livstid att lära sig. Att då lära sig detta på ett par år och 

sedan kunna axla det ansvaret är inte helt sjyst. Det är lätt att göra misstag 

och man behöver tillgång till personer att fråga och lära sig av. Det skulle 

vara 50-talisterna man skulle ersätta för att hinna lära sig och bli erfaren inom 

branschen.” 
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4.2.1.2 Norrporten 
 
Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Verksamheten bedrivs i Luleå, Umeå, 

Sundsvall, Gävle, Uppsala, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Köpenhamn 

samt Hamburg. 

Huvudkontoret är beläget i Sundsvall. Den uthyrningsbara ytan är 1,1 miljon kvm varav 80 

procent är kontor och 15 procent butiker. 

Norrportens målsättning är att ha en stark position på fastighetsmarknaden med:  

• Verksamhet i orter med långsiktig utvecklingskraft längs E4-korridoren 

• Kontor och butiker i bästa läge 

• En för varje ort, lokalt förankrad organisation 

• Stabila och långsiktiga kundrelationer 

 

Norrportens affärsidé är följande: 
 

Norrporten skall vara ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar, främst 
centralt belägna, kommersiella fastigheter med hög kvalitet. Fastighetsbeståndet skall finnas 
på orter med långsiktig utvecklingskraft längs E4-korridoren. (www.norrporten.se) 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 - Marknadsområden, Norrporten (www.norrporten.se) 
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Här följer en sammanfattning av intervjun med Mikael Forsberg: 

 
Mikael Forsberg, marknadsområdeschef i Linköping, menar att det är nästan omöjligt att veta 
hur branschen kommer se ut fem år framåt i tiden. 
 

”Sannolikt kommer lågkonjunkturen att ha försvunnit, det hoppas vi på i alla 
fall. Vi tror att det kommer att råda ett normalt konjunkturläge vilket innebär 
att i förhållande till dagens marknad kommer det att vara större efterfråga i 
byggbranschen. Priserna kommer att ha normaliserats och verksamheten 
kommer att ha blivit något större mot vad den kommer att vara de närmsta 
åren. Om fem år tror jag att vi har en relativt normal byggbransch igen.” 

 
Beroende på vilken verksamhet som bedrivs påverkas aktörerna olika av den aktuella 
lågkonjunkturen. Norrporten i Linköping är ett fastighetsbolag som hyr ut lokaler, tar hand 
om kunder, förvaltar hus, driver eventuella projekt i husen och skapar även nya projekt för att 
expandera verksamheten. 
 

”Hittills har vi inte sett några större effekter inom vår verksamhet. Vi märker 
däremot att efterfrågan minskar. På en kort sikt kommer även vi att bli 
påverkade av lågkonjunkturen.  Vi kommer att få mer tomma lokaler mot vad vi 
har idag. Möjligtvis kan hyresnivåer ändras beroende på hur länge denna 
lågkonjunktur varar.” 

 
 Det gäller att hantera de påverkande faktorerna som uppkommer vid en lågkonjunktur på ett 
bra sätt. Sämre tider genererar både för- och nackdelar för aktörerna på marknaden. 
 

”Vi försöker förbättra vår organisation till att bli bättre och mer effektiva på 
att bemöta nedgången på marknaden.”  
 
”Det kan leda till att vi expanderar verksamheten då att antalet konkurrenter 
nu kanske minskar på grund av marknadens nuvarande läge.” 

 
Vid uppstartande av nya projekt beaktas olika faktorer. På grund av hur det ser ut på 
marknaden idag kan det innebära att många aktörers framtida planeringar av att starta upp 
projekt påverkats negativt. När Norrporten planerar att starta ett projekt beaktas 
företagsekonomiska aspekter. 
 

”Det får inte innebära en stor risk som gör att man exponerar sig på ett icke 
marknadsmässigt sätt. Det kommer förmodligen att bli ett mindre antal nya 
projekt gjorda i vår verksamhet mot vad man planerat tidigare.” 
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När marknaden påverkas av en kraftig konjunktursvängning gäller det för varje företag att ha 
en väl förberedd och en stabil organisation. Vid lågkonjunktur brukar det finnas begränsad 
ekonomi till nyrekryteringar och utbildningar medans det under högkonjunktur finns så 
mycket arbeten att tiden istället blir en bristvara för utbildning av personal. Detta kan leda till 
att människor byter jobb för att klättra i karriären. 
Som privat beställare anser inte Mikael Forsberg att det är viktigast att hålla en jämn stabilitet 
i verksamheten inför en kommande lågkonjunktur. 
 

”Det viktigaste som beställare är att göra bra affärer. Vi är inte någon 
marknads- eller konjunkturutjämnare, det finns det andra aktörer som är.” 
 
”Vi tror egentligen inte att ett företag som Norrporten, med bra personalpolitik 
och bra anställningsvillkor, riskerar att förlora någon personal. Vid en 
lågkonjunktur kan företagens ekonomi vara begränsad vilket medför att man 
låter bli att nyrekrytera för att inte belasta företaget med nya och ökade 
kostnader.” 

 
För en beställare finns det många teknikkonsulter att välja bland. Några företag har stor 
bemanning med goda kompetenser inom byggbranschen. Dessa har möjlighet att erbjuda 
tjänster i form av helhetslösningar. Andra teknikkonsulter inriktar verksamheten inom ett eller 
ett fåtal områden. Tjänsterna som erbjuds består av allt från grundläggande kompetenser till 
spetskompetenser. Faktorerna som påverkar en privat beställares val av teknikkonsultföretag 
är många. 
 

”I första hand väljer jag den teknikkonsult jag har ett personligt förtroende 
för. Det ska även levereras en produkt eller en prestation som står i proportion 
till kostnaden. Det ska även vara ett seriöst företag vilket jag förutsätter från 
början.” 

 
Grontmij är ett stort teknikkonsultföretag som erbjuder helhetslösningar med goda 
kompetenser. Mikael Forsberg tror dock inte att detta är ett bra alternativ.   
 

”Jag tror inte på att en helhetslösning är ett bra alternativ. Det finns inte alls 
något intresse av att köpa en helhetslösning. Jag är endast intresserad av att 
köpa lösningar där Grontmij har spetskompetens inom området.” 

 
Mikael Forsberg tycker att den kommande generationsväxlingen är ett av de stora problemen i 
byggbranschen.  
 

”Det är mycket viktigt att överföra information och kompetens från de äldre till 
de yngre för att undvika att hamna i en stor kompetenssvacka i framtiden.” 
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4.2.2 Entreprenör 
 
4.2.2.1 Skanska AB 
 
Skanska är ett ledande, internationellt företag inom projektutveckling och byggrelaterade 
tjänster. Skanskas svenska affärsverksamhet är en av Skanskas nio hemmamarknader. 
Företaget utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, resa och 
arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Skanska 
skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, 
arbetsmiljö och etik. Skanska är ett Fortune 500 företag och medlemmar av FN Global 
Compact. 

Historiken om Skanska börjar 1887 då företaget grundades. Det första utlandsuppdraget fick 
Skanska redan 1897. Idag finns cirka 60 000 anställda i utvalda hemmamarknader i Europa, 
USA och Latinamerika, vilket gör företaget till ett av världens största byggföretag.  

Skanska är listat på OMX Nordiska Börs och huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm. 

Skanskas övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. Projekten är 
kärnan i koncernens verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma projekt 
(www.skanska.se) 

 

 

Figur 6 - Organisation, Skanska AB - (www.skanska.com) 
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Här följer en sammanfattning av intervjun med Anders Larsson: 

 

Anders Larsson på Skanska hus, distrikt Linköping, arbetar inom husbyggnadssidan och tror 
att de kommande fem åren blir svåra på marknaden. De stora kunderna som berörs är inom 
industrin och bostadsföretag. Nu när marknaden försämras tappar dessa kunder 
investeringsintresset. 

Industrikundernas påverkan beskriver Anders Larsson enligt följande: 

”På grund av minskade orderingångar har de blivit tvingade att säga upp 
personal och därmed minskat investeringsmöjligheterna.” 

Kunderna inom bostadsföretagen påverkas också negativt: 

”Denna marknad har legat på en mycket hög nivå de senaste fem till sex åren. 
Om man i dagsläget ser på finansmarknaden är bland annat ökning av räntan 
och företagens varslingar olika parametrar som gör att privatpersonerna inte 
vågar investera i bostadsrätter. Dessa faktorer påverkar även prisbilden i 
branschen. Priset är direkt kopplat till utbudet på marknaden . Vid tidigare 
tillfällen då marknaden gått nedåt har statsmakterna använt byggbranschen 
som ett verktyg för att få fart på den igen. Detta har vi inte märkt av på 
husbyggnadssidan i dag. Om man däremot tittar på väg- och anläggningssidan 
kommer det nu satsas på flera infrastrukturarbeten.” 

 
När det nu råder en aktuell lågkonjunktur på marknaden blir företagen tvingade att anpassa 
sin verksamhet därefter. 
 

”Det blir att man får se över sin personal och sin organisation i helhet. 
Därefter vidtas de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa sig till den 
framtida marknaden.” 
 
”Vi kommer med största sannolikhet gå ner omsättningsmässigt i vår 
verksamhet. Det kommer bland annat påverka vår personal. Frågan är bara 
hur mycket det kommer påverka verksamheten.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
24 

 

När en entreprenör avser att starta upp ett nytt projekt är det olika faktorer som beaktas innan. 
Några faktorer är vilken kund som ska väljas och sannolikheten för att projektet verkligen blir 
utfört etc. 
 

”Rent generellt hamnar personliga kontakter före i turordningen vid val av 
företag.” 
 
”Det spelar ingen roll vilken logotyp personalen bär utan det är personalen i 
sig som är betydande.” 

 
”En ny faktor som uppkommit på den aktuella marknaden är om man 
överhuvudtaget kan betala för arbetena.” 

 
Anders Larsson menar att den aktuella generationsväxlingen som väntas är ett generellt 
problem inom hela byggbranschen. Inom Skanska finns en stor kull 40-talister som har 
mycket stora kunskaper. 
 

”Byggbranschen går ut på att ha erfarenhet och kunna hantera människor. Det 
bästa är att man har varierad ålder på personalen i företaget så att de yngre 
får gå i lära hos de äldre. I en bransch där det är så mycket personliga 
relationer inblandade tror jag att det blir alldeles för tufft för en nyexaminerad 
att komma ut direkt på marknaden. Man behöver ha erfarenhet och skapa goda 
relationer för att veta vem man skall eller inte skall vända sig till.” 
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4.2.2.2 Åhlin & Ekeroth 
 
Åhlin & Ekeroth AB grundades 1987 av branscherfarna Leif Åhlin och Gösta Ekeroth. 
Företaget är genom sina dotterbolag en heltäckande koncern inom bygg-, byggservice-, och 
marksektorn i Östergötland. Ursprunget och basen finns i Linköping, men idag är även 
Norrköping, Motala, Åtvidaberg, Mjölby och Finspång viktiga utgångspunkter för deras 
verksamhet. Med stark lokal förankring, ett välutvecklat kontaktnät och en god samverkan 
mellan de olika enheterna har de sedan starten 1987 utvecklats till en konkurrenskraftig aktör 
på byggmarknaden i hela Östergötland. Med omkring 300 medarbetare och en årsomsättning 
över 500 miljoner kronor är de ett av landets största privatägda byggföretag och 
marknadsledande bland länets lokala aktörer. 
 
Företagets affärsidé är enligt följande: 
 

Åhlin & Ekeroth ska erbjuda tjänster inom bygg-, byggservice och marksektorn i 
Östergötlands län baserat på lokal närvaro och gemensamma resurser. 
 (www.ahlin-ekeroth.se) 
 

 
Figur 7 – Organisation, Åhlin & Ekeroth AB - (www.ahlin-ekeroth.se) 
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Här följer en sammanfattning av intervjun med Peter Rolander: 

 
Marknaden kommer att ändras under de kommande fem åren. Dess påverkan kommer att 
beröra faktorer som rekrytering, efterfrågan av arbeten, priser och exploatering av verksamhet 
etc. Peter Rolander, VD för Linköpings Byggnads AB, säger att företaget definitivt känt av 
den aktuella lågkonjunkturen på marknaden. Han tror det kommer att vara ostadigt ett tag 
framöver på marknaden och sedan gå neråt. Efter en tids nedgång tror han däremot att 
marknaden kommer att hämta upp sig igen. 
 

”Den förra riktiga lågkonjunkturen kom i början av 90-talet som då enbart 
berörde Sverige. Till skillnad från då är denna lågkonjunktur en global kris 
där det är svårt att förutse vad som kommer att ske. Jag kan tänka mig att 
branschen kommer att gå ner i omsättning ordentligt. Det är svårt att säga hur 
mycket. Om man gissar kring den närmsta framtiden kan det bli så att vår 
omsättning kommer att sjunka med cirka 20-30 procent. Vi gör inga 
nyrekryteringar om man inte hittar någon med speciella egenskaper. Vid 
efterfrågan av arbeten i entreprenader märks en prisnivå som inte fanns för två 
månader sedan. Den är rejält mycket lägre mot vad vi är vana vid.”   

 
Peter Rolander tycker det är givet att anpassa företagets verksamhet inför sämre tider på 
marknaden. När jobben minskar anpassar Åhlin & Ekeroth verksamheten därefter. 
 

”Vi måste öka vårt kundunderlag och satsa mer på marknadsföring. Vi ska 
gasa framåt och behålla den tjänstmannagrupp vi har idag.” 
 
”Det är inte alltid bostadsjobben eller industrijobben finns, men då måste vi 
vara ett företag som lätt kan omformas och anpassas till marknaden och dess 
aktuella konjunktur.” 

 
När Åhlin & Ekeroth har planer på att starta ett nytt projekt beaktas ett visst antal faktorer. 
Faktorerna baseras bland annat på vad det är för projekt det handlar om. 
 

”Först tittar man på om man skall räkna på projektet över huvud taget. Sedan 
tittar man bland annat på vilka möjligheter som finns för att starta projektet 
och vilka kalkyleringar som behöver göras.” 

 
Åhlin & Ekeroths största verksamhet, rent ekonomiskt, är inom bostadsindustrin.  
 

”Våra beställare är försäkringsbolag, privat, kommunal och statlig 
förvaltning, bostadsbolag etc. Vi utför många uppdrag på ramavtal genom vår 
byggservicegrupp.” 
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En entreprenör som Åhlin & Ekeroth kan påverka en teknikkonsults arbetsmarknad när det till 
exempel bedrivs samverkansprojekt, även kallat partneringprojekt. 
 

”Där kan entreprenören och teknikkonsulten i tidigt skede samarbeta och med 
hjälp av respektive spetskompetenser uppnå beställarens önskemål på bästa 
sätt.”  

 
Teknikkonsultföretaget Grontmij förbereder sin verksamhet inför den kommande 
generationsväxlingen genom att rekrytera nyutexaminerade människor till konsultbranschen. 
Åhlin & Ekeroth som företag upplever att det är stor spridning på teknikkonsulternas 
kunskapsnivå. 
 

”Det kan bero på att man tar åt sig för mycket arbeten och då inte får 
tillräckligt med tid för uppdraget. Det kan även vara att kunskapsnivån inte är 
tillräcklig helt enkelt.” 

 
Peter Rolander tycker att man ska skaffa sig tillräckligt med arbetserfarenhet genom att vara 
ute på projekten och delta aktivt i stället för att enbart läsa in kunskapen.  
 

”Det är ett bra sätt att skaffa sig kunskap inför rollen som projektledare.” 
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4.2.3 Teknikkonsult 
 
4.2.3.1 Ramböll Sverige AB 
 
Inom Ramböll arbetar ca 8 500 kunniga och engagerade specialister. Det är ett expansivt 
kunskapsföretag som arbetar i ett brett internationellt perspektiv. Idag har Ramböll kontor på 
127 orter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England och på ytterligare 31 platser runt om 
i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika.  
 
Ramböll har bred och djup kompetens för att hantera uppdrag inom infrastruktur och 
byggande. Företaget arbetar inom byggprojektens samtliga faser - från idé och analys över 
projektering till drift och underhåll. Företaget utför förstudier och utredningar samt 
projekterar anläggningar som sedan byggs av entreprenörer. Tjänsteutbudet innefattar 
dessutom projekt- och byggledning samt ett brett spektrum av specialisttjänster.  
I den svenska verksamheten ingår Ramböll Sverige AB, Ramböll Projektledning AB, 
Ramböll Natura AB, Ramböll Telecom AB samt Ramböll Management AB.  
 

 
Figur 8 – Organisation, Ramböll AB - (www.ramboll.se) 

 
Ramböll Sveriges huvudkontor finns i Stockholm. De erbjuder rådgivande ingenjörs- och 
konsulttjänster inom byggande, infrastruktur, industriella processer, energi, vatten och miljö, 
telekommunikation, management och IT. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark 
önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar förbättrade arbets- och 
levnadsvillkor för människor. 
 

 
Figur 9 – Organisation, Ramböll Sverige AB - (www.ramboll.se) 
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Företagets vision och mål är följande: 
 
”Rambölls vision är att vara en ledande internationell leverantör av kunskapstjänster genom 
närhet till kunderna oavsett var de finns. Ledande innebär att Ramböll uppfattas av sina 
kunder som det främsta företaget i branschen.” (www.ramboll.se) 
 
”Rambölls mål är en långsiktig lönsamhet som bygger på en hållbart stabil utveckling även 
inom organisationen. Ramböll är ett framgångsrikt företag, det mest lönsamma 
teknikkonsultföretaget i Norden.” (www.ramboll.se) 
 
Här följer en sammanfattning av intervjun med Tommy Berggården: 

 
En av huvudfrågorna i examensrapporten är hur ett teknikkonsultföretag kan anpassa 
verksamheten inför en kommande lågkonjunktur inom byggbranschen. 
 
Tommy Berggården, Affärsområdeschef, tycker att den frågan är mycket intressant. Han 
säger enligt följande: 
 

”Jag tror att vi kommer att klara den här lågkonjunkturen ganska bra i 
Sverige, därför att vi hade vår tuffaste finanskris i början på 90-talet. Vi 
kommer därför inte att lida lika svårt som andra länder.” 

 
I dagsläget påverkas inte Ramböll Sverige AB särskilt mycket av den aktuella 
lågkonjunkturen. De drabbade områdena på marknaden berör för tillfället inte verksamheten, 
varken lokalt eller runt om i regionen. Han tycker dock att det vore konstigt om företaget inte 
blev påverkat på sikt. Om nedgången på marknaden drabbar företaget tror Tommy 
Berggården att marknadsandelen kommer att vara lika stor om fem år som den är idag, men 
inte större. Han förklarar det på följande sätt: 
 

”Inom de närmsta två åren kommer det att rekryteras ett något mindre antal 
ingenjörer och efterfrågan av våra tjänster kommer kanske att minska något. 
Det kommer även att bli mindre ökningstakt vad gäller priser på marknaden. 
Om man beaktar expandering av verksamhet inom den närmsta tiden tror jag 
att de stora teknikkonsultföretagen kommer köpa upp de mindre som 
fortfarande finns kvar. Sammanfattat kommer vi alltså att tappa delar av 
marknaden en tid framåt. Hur mycket är svårt att avgöra men jag tror att vi om 
fem år är tillbaka på samma nivå som vi ligger på idag.” 
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Även om det råder lågkonjunktur på marknaden planeras förändringar i verksamheten. 
 

”Trots denna lågkonjunktur har Ramböll stora planer på att expandera sin 
verksamhet i Sverige de närmsta tre åren.” 

 
Då konjunkturläget förvärras uppstår eventuella hot mot verksamheten. Tommy Berggården 
tror att företaget kommer att bli påverkat inom kort. För att säkra företagets verksamhet i 
framtiden görs vissa åtgärder: 

 
”Även om vi inte märkt av lågkonjunkturen i dagsläget tror jag att vi kommer 
att märka av den. Därför anstränger vi oss mer för att hitta och behålla våra 
kunder i dagsläget. Vid högkonjunktur har jobben funnits tillgängliga utan att 
man behövt söka efter dem på marknaden. Nu kommer vi att anstränga oss mer 
genom att vara ute på marknaden för att aktivt uppvakta våra nuvarande 
kunder och även tänkbara nya kunder. Jag tror att man som teknikkonsult 
kommer att jobba mindre åt fastighetsbolagen och mer åt entreprenörerna 
under en tid framöver.” 

 
Under en lågkonjunktur utvecklas mer eller mindre gynnsamma områden på marknaden. 
Beroende på vilken verksamhet företagen bedriver kan detta betraktas positivt eller negativt. 
 

”Installation klarar alltid lågkonjunkturer bättre än de teknikområden som är 
beroende av nybyggnation.” 

 
När Ramböll blir en del av ett projekt är det oftast då en kund startar upp ett projekt och tillger 
dem uppdraget. Ramböll arbetar inom flera byggområden där man beaktar olika faktorer vid 
uppstartanden av projekt. Den största faktorn som beaktas när infrastrukturprojekt startas upp 
är prisbilden.  
 

”Beaktar man större projekt inom infrastrukturen tycker man att prisbilden 
börjar bli ganska tuff bland de stora teknikkonsulterna. För att få billigare 
timpenning börjar man köpa in timmar till kontoren i storstäderna utifrån 
övriga landet, framförallt i Stockholmsregionen. På detta sätt kan man 
projektera jobben billigare. Går vi in i ett projekt med ett fast pris och vi vet att 
det är sämre konjunkturläge lägger vi inte de högsta timpenningarna i vårt 
ekonomisystem. Då kan vi i stället lägga mer timmar i projektet.” 
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Det behöver inte alltid betyda att två företag i samma bransch är konkurrenter. 
Faktorer som avgör om företagen är konkurrenter eller kollegor är vilket arbetsområde man 
arbetar inom, geografisk placering av verksamheten och vilken sorts kund det är etc. 
Ramböll och Grontmij är två stora teknikkonsulter i Linköping och har till stor del kollegial 
verksamhet. 
 

”Vi har många gemensamma kunder, som till exempel Sankt kors och LKF, 
med gemensamma ramavtal där Grontmij har ramavtal på projektledning och 
vi har el-, och markprojektering. Då blir det ett bra samarbete.” 

 
”Vi har jobbat mycket bra ihop och kunderna känner till att vi är ett bra 
besiktningsgäng. Har dessutom kunden ett ramavtal med båda parterna är de 
lätta att handla upp och bilda en grupp av dem.” 

 
Ramböll i Linköping hanterar lågkonjunkturen bra vid jämförelse med tidigare gjorde 
prognoser av verksamheten. 
 

”Vi växer oss allt starkare inom infrastruktur och byggteknik, målet är att växa 
med 10 % inom samtliga teknikområden även under lågkonjunkturen, med 
bibehållen lönsamhet.” 

 
För att säkra verksamhetens framtid på marknaden som teknikkonsultföretag, anser Tommy 
Berggården följande: 
 

”Öka kompetensen inom respektive teknikområde för att kunna svara upp till 
kundernas framtida behov, dessutom bör man kunna erbjuda kunden 
helhetslösningar inom samtliga teknikområden, detta för att kunden endast ska 
behöva ha en part att prata med.” 

  
Tommy Berggården anser att generationsväxlingen är en ständig process. I fyra år har det 
pågått rekrytering av nyutexaminerade människor. Han tycker att det är mycket utvecklande 
för ett företag att få in ung personal. 
 

”Det fungerar särskilt bra med högskoleutbildade.” 
 
Rambölls tankar om att 40-talisterna snart pensioneras är något bekymrande. 
 

”Det kommer bli kris när 40-talisterna går i pension. Då det är få 50-talister 
inom branschen blir det vi 60-talister som får axla ansvaret och vara mentorer 
åt dessa unga människor.” 
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4.2.3.2 Grontmij AB Linköping 
 
(För information om företaget se kapitel 3.) 
 
Här följer en sammanfattning av intervjun med Nils-Åke Hedström: 

 
Nils-Åke Hedström, gruppchef på kontoret i Linköping, har 40 års branscherfarenhet. Trots 
lång erfarenhet är det svårt att säga hur marknaden kommer att formas med tiden. 
Betraktas en femårsperiod inom byggbranschen, ser han positivt på helheten i företagets och 
kontorets verksamhet. 
 

”Jag tror att byggbranschen kommer att växa, kanske inte de kommande två 
åren. Däremot tror jag att om fem år framåt i tiden, kommer det att ske en 
expansion som det varit de två senaste åren. För att vi skall klara en 
kommande expansion skall vi se till att få vår personal utbildad.”  
 
”Det gäller att vara förberedd när det börjar gå uppåt på marknaden igen och 
framför allt skall vi hitta fler kompetensområden. Jag tror att efterfrågan på 
arbeten kommer att vara ganska stor. Prisbilden är inte något vi styr utan den 
styrs av marknaden. Vi skall hålla den prisbild som krävs för att matcha de 
andra teknikkonsultföretagen. Om man ser på expandering av verksamheten 
fem år framåt i tiden är det tänkt att kontoret i Linköping skall vara ett 
regionkontor bestående av 25 anställda med spetskompetenser inom sina 
arbetsområden.” 

    
Marknaden i dagsläget befinner sig i en lågkonjunktur där många företag har det svårt. 
För tillfället är inte kontoret i Linköping påverkat överhuvudtaget, enligt Nils-Åke Hedström. 
 

”Vi blir inte berörda för att vi inte jobbar med lägenheter, villabygge etc. De 
fyra fastighetsägarna som vi arbetar med idag inriktar sin verksamhet mot 
kommersiella fastigheter. Därför är vi inte påverkade av den lågkonjunktur 
som råder just nu. Skulle lågkonjunkturen däremot breddas på marknaden och 
drabba våra kunder blir givetvis även vi berörda.” 
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Det finns områden på marknaden som är både mer eller mindre gynnsamma för en 
teknikkonsult. Det är då mycket viktigt att ständigt få förfrågningar om nya jobb. Det är 
teknikkonsultföretagets kunder, beställarna, som avgör om jobbtillfällen ges. 
 

”På det här kontoret har vi ett antal så kallade A-kunder som kontinuerligt 
förser oss med jobb. Vi får en förfrågan om vi kan anta olika jobb. 
Förfrågningarna kommer från olika företag som t. ex fastighetsägarna 
Norrporten, Linköpings kommunala fastighetsbolag, Diligentia och Sankt kors, 
vilka vi har ständiga kontakter med. Det som har blivit mindre gynnsamt för 
oss i dagsläget är att det finns dåligt med pengar hos A-kunden 
Fortifikationsverket. De får inte någon finansiering av staten för tillfället. Vi 
har ett stort projekt tillsammans med Fortifikationsverket som skall 
genomföras så fort de får finansiering.” 

 
Som en av de större teknikkonsulterna kan Grontmij anta mer omfattande jobb, exempelvis 
projekt inom infrastruktur. Det är upp till respektive enhet att leta uppdrag i och kring orten 
för att sedan ta hjälp av den totala verksamheten. Nils-Åke Hedström berättar om ett sådant 
exempel: 
 

”Det är det mycket stora projektet Ostlänken. Det innefattar även flytt av det 
nya resecentrum som i sin tur innebär att man skall bygga en järnväg ut till 
Linköpings flygplats. Detta är ett stort projekt som vi inte ensamma här på 
kontoret i Linköping klarar av. Om vi däremot tar hjälp av de kompetenser som 
finns i övriga företaget görs detta möjligt. Det är vårt ansvar att se till att detta 
kan bli ett Grontmijprojekt.” 
 
”Vi vet att vi har kompetensen till att utföra ett sådant stort projekt men i 
första hand måste vi se till att bli tilldelade projektet.” 

 
För ett stort och utvecklande teknikkonsultföretag är det ett mycket bra tillfälle att 
marknadsföra verksamheten då det ryktas om sämre tider på marknaden.  
 

”De kunder vi har i dagsläget på både entreprenörsidan och på beställarsidan 
vet vilka vi är, framförallt de kunder vi har idag på beställarsidan. Det är nog 
de som inte är våra kunder idag som vi är relativt anonyma för. För att skapa 
ett känt namn på marknaden måste vi kunna lägga mer tid på 
marknadsföring.” 
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Teknikkonsultföretagen, liksom andra aktörer på marknaden, har tidigare gjorda prognoser för 
framtiden. När det sedan sker en snabb vändning på marknaden, i form av en lågkonjunktur, 
blir oftast inte utfallet av prognoserna som planerat. 
 

”Lyckligtvis har vi haft sådan tur att det inte drabbat vår verksamhet i 
Linköping.” 
 
”De som har det väldigt svårt är våra installationskonsulter som är placerade i 
Jönköping, Växjö och Nässjö. De drabbas av småhusindustrin som tagit 
tvärstopp. Detta är ett problem som vi inte drabbas av.” 

 
För att säkra verksamhetens framtid bör man, som teknikkonsult, vara väldigt nyfiken och 
hämta information på många sätt vid olika platser, anser Nils-Åke Hedström. 
En annan metod är att hålla sin personal väl informerad om nuläget och framtiden. På så sätt 
undviker man onödig oro inom verksamheten. 
 

”Försöka hämta information på många sätt vid olika platser är ofta viktigt. Ett 
sätt kan vara att fokusera på vad som händer utanför den egna branschen. På 
så sätt kan man träffa och prata med olika människor som många gånger ger 
väldigt mycket. Det är även viktigt att försöka informera sin personal så 
mycket som möjligt.” 

 
Grontmij är ett företag som satsar på rekrytering av nyexaminerade människor. 
Då 40-talisterna är många och snart pensionerade måste ett generationsväxlande ske på något 
sätt. Nils-Åke Hedströms tankar om rekryterandet av nyexaminerade människor är höga. För 
ett och ett halvt år sedan blev kontoret av med ett antal människor. Efter en tids sökande av ny 
personal kom han på att man kunde vända sig till studenterna på högskolan.  
 

”Efter detta fick jag en egen idé om att titta efter studenter på universitetet. Vi 
var med på LARM-dagarna i fjol och skall även delta i år. Genom att delta i 
dessa evenemang får vi många tips om bra rekryteringar. Det finns många 
olika uppdrag i denna bransch vilket kräver personal därefter . En stor del av 
tanken bakom anställning av unga studenter är att de är så duktiga på datorer, 
vilket jag tror är framtiden.” 
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Vid marknadens svängande konjunkturer gäller det för teknikkonsultföretagen att hålla en 
jämn stabilitet i sin organisation. Företagen påverkas olika beroende på vilken marknad som 
råder. Vid högkonjunktur är det vanligt att personal byter jobb då det finns möjlighet att 
klättra i karriärstegen. Vid lågkonjunktur har företagen begränsad ekonomi till 
nyrekryteringar etc. 
 
Nils-Åke Hedströms tankar om en framtida stabilitet i Grontmij’s organisation är mycket 
tydliga. 
 

”När vi rekryterar för framtiden gäller det att anställa rätt personer. Vi ser till 
att rekrytera personal till verksamheten som bedrivs i dagsläget och även till 
den kommande verksamheten. Det är viktigt att anställa människor till de olika 
områdena i företaget. Den orsak som gör att en del personer lämnar företaget 
är för att tjäna mer pengar, verksamheten är i grund och botten densamma i 
hela branschen. Jag tror inte det är svårt att behålla sin personal, även i en 
högkonjunktur, om företaget är tydlig genom att hålla personalen väl 
informerad om vad som händer i den egna verksamheten. Det är viktigt att inte 
kommunikationsbrist uppstår inom personalen. Vid en lågkonjunktur har 
företag begränsad ekonomi till nyrekryteringar och utbildningar. Här finns det 
kanske olika meningar om hur företagen bör gå till väga. Vi har nyligen kostat 
på våra två nyanställda utbildningar och anser att detta bara är positivt. 
Under en lågkonjunktur finns tillfällen att utbilda sin personal inför en 
kommande högkonjunktur. Har man utbildat sin personal i rätt tid kan man 
anta fler och större arbeten när marknaden vänder uppåt igen. Det skall inte 
slösas med pengarna utan det skall räknas som välinvesterade pengar. Vi är 
inne i en generationsväxling på det här kontoret och om fem år kommer 
åtminstone två stycken att ha lämnat verksamheten. Det är nu viktigt att 
planera inför framtiden att fylla upp dessa tomma platser och rusta personalen 
för framtiden. Skulle det vara ett problem att hitta personal är företaget stort 
med verksamhet placerad relativt nära. Det är även viktigt att hitta de rätta 
stödjobben som ger bra beläggning vilket resulterar i att de nyanställda i lugn 
och ro kan inskolas inom branschen.” 
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4.2.3.3 Grontmij AB Eskilstuna bygg & anläggning 
 
(För information om företaget se kapitel 3.) 
 
Här följer en sammanfattning av intervjun med Patrik J Andersson: 

 
Patrik J Andersson, enhetschef för Eskilstuna bygg & anläggning, talar om verksamheten på 
orterna Eskilstuna och Linköping. När han analyserar marknadens utveckling de kommande 
fem åren ser han en förändring i verksamheten. Den framtida marknaden och dess påverkan 
på verksamheten för Grontmij, sammanfattar han det enligt följande: 
 

”Det finns ett behov av rekrytering, efterfrågan på arbeten är bra, priserna på 
arbeten skall höjas och expandering av verksamheten skall ske.” 
 
”I både Eskilstuna och Linköping ser vi en minskning under andra kvartalet 
2009 av tjänster mot Fortifikationsverket. Samtidigt ökar andra delar.  
Verksamheten inom arkitektur har breddats lokalt i Eskilstuna och projekt- och 
byggledning bör öka för båda enheterna.” 
 
”Både Eskilstuna och Linköping försöker behålla en bra volym på 
Fortifikationsverket. Samtidigt bearbetas den ”nya” marknaden mera med 
avseende på fastighetsägare, infrastruktur, energi och miljö.” 

 
I dagsläget finns det områden på marknaden som är påverkade av lågkonjunkturen. Dessa 
områden är olika gynnsamma för en teknikkonsult. Enligt Patrik J Andersson är det tydligt 
vilka områden som berörs och på vilket sätt. 
 

”Mindre gynnsamt: investeringsbenägna företag och industrin. Mer gynnsamt: 
infrastruktur.” 

 
Det finns gott om teknikkonsultföretag på marknaden. Det finns dock inte många som är 
riktigt stora i landet. Vid sämre tider på marknaden gäller det att bli uppmärksammad och visa 
att man tillhör de stora företagen med bred kompetens. För att skapa ett välkänt namn och 
utöka verksamheten anser Patrik J Andersson att en analysering av marknaden med dess 
kundbehov och aktörer som konkurrenter och beställare är nödvändig. 
 

”Vi ska arbeta med helhetstänkande, teknikområde och verksamhetsområde. Vi 
skall presentera våra kompetenser välpaketerade.” 
 
”Vi skall känna till konkurrenternas brister och deras tjänster. Vi skall kunna 
erbjuda beställaren tjänster som ingen annan erbjuder eller som vi kan 
bättre.” 
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Framtidsutsikterna på dagens marknad, jämfört med tidigare gjorda prognoser, är bland annat 
beroende av en bra årsomsättning till ett rekryteringsunderlag då generationsväxlingen är 
aktuell inom företaget. 
 

”Vid en jämförelse med gjorda prognoser har vi, under 2008, tappat 
marknadsandelar i Linköping. År 2009 ökar omsättningen i prognosen men vi 
behöver öka vår volym och vår marknadsandel för att skapa ett 
rekryteringsunderlag och leva upp till prognos. Det är även en 
generationsväxling som påverkar framtiden. För Eskilstuna ökade både 
omsättningen och lönsamheten 2008. För att kunna göra rekryteringar 2009 
behöver vi öka omsättningen ytterligare. Även här står vi inför en 
generationsväxling.” 

 
Generellt sett är marknadsföring en stor del i arbetet mot att vara anonyma på orterna. Inför 
framtiden behöver kontoren utöka verksamheten och samtidigt hitta en stabil nisch, som att 
arbeta inom projektledning åt Fortifikationsverket. 
 

”Detta skall vara ett helhetsåtagande, en kärna vi utgår från, för att utveckla 
det traditionella konsultarbetet.” 

 
Det finns en tanke bakom Grontmij’s efterfrågan på nyexaminerade. Patrik J Andersson 
menar att de nyexaminerade ska vara med från början för att utveckla företaget. 
 
Med svängande konjunkturer är det en stor fördel om företagen kan utforma en jämn stabilitet 
i sin organisation. Det går att göra på ett antal bra sätt. Patrik J Andersson säger så här: 
 

”Vi skall vara bäst på att kompetenssäkra vår personal och göra Grontmij till 
ett företag där man känner delaktighet och utvecklas. Vi vill skapa mervärden 
för de anställda i form av t. ex friskvård, interna utbildningar, exempel 
Grontmijakademin, och försäkringar. Vi skall arbeta mer med 
företagskänslan.” 
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5 Resultat 
 
5.1 Analys 
 
Den teoretiska referensramen samt utförda intervjuer bildar ett underlag till rapportens analys.  
Här presenteras min tolkning av hur byggbranschens aktörer påverkas av den aktuella 
lågkonjunkturen.  
 
5.1.1   Beställarna 
 
I dagsläget har privata och statliga beställare problem med att rekrytera och kompetensväxla 
med den generation som håller på att gå i pension. Detta är ett tydligt tecken på att en 
lågkonjunktur är aktuell. När det är högkonjunktur på marknaden är det vanligt att det anställs 
personal oftare och i större omfattning än när det är lågkonjunktur. Dessa människor är oftast 
inte är lika högpresterande som sina kollegor. Det är många i beställarnas personal som är 40-
talister och redan går på övertid. För att fylla upp dessa blivande tomrum önskar beställarna 
kompetent personal med en ålder på runt 30 till 45 år. Även om det finns ett begränsat 
rekryteringskapital är det viktigt att de gör rekryteringar av bland annat sådan personal som 
vanligtvis (under högkonjunktur) inte går att få tag i. Då det är lågkonjunktur på marknaden 
finns det mer utrymme för att utbilda personalen, i form av kurser och utbildningar, inför 
bättre tider. Beställarna hoppas på en återställd och kanske till och med förbättrad marknad, 
där fler nya projekttillfällen uppstår. Detta kommer då att kräva kompetent personal. Både 
statliga och privata beställare tror på att det om fem år är normaliserat på marknaden, med 
avseende på pris och efterfrågan. De tror även att verksamheten kommer att vara något större 
än tidigare. Oavsett om det är en privat eller en statlig beställare visar det sig att 
organisationens viktigaste område, under de svängande konjunkturerna, är de affärsmässiga. 
Det gäller att göra bra affärer och vara beredda på en eventuell konjunkturvändning. 

Några av de statliga och privata beställarna anser att de bör trotsa lågkonjunkturen. I stället 
för att planera och avvakta inom verksamheten, skulle de investera i nya projekt inför bättre 
tider. De tycker att det i dagsläget är ett bra läge att ge sig ut på marknaden och handla upp 
projekt då byggbranschens framtida marknad är osäker. Detta agerande skulle stärka 
verksamheten och få hushållen att känna sig tryggare. Hushållen skulle få hopp om att det 
snart blir bättre tider på marknaden, vilket leder till att investeringar görs. En statlig beställare 
kan dock inte utnyttja den kommande lågkonjunkturen, på bästa sätt, utan behöver påskrivna 
beställningar från staten. Detta gör att de inte heller kan anpassa sin verksamhet inför en 
lågkonjunktur på marknaden. För att kunna anpassa verksamheten behövs rekryterings- och 
finansieringsbeslut, som för tillfället inte godkänns. Antalet rekryteringar står i proportion till 
antalet beställda projekt. Det blir alltså sysslolös personal när det inte beställs tillräckligt 
många projekt och underbemanning då det beställs mycket. Detta är tydliga tecken för en låg- 
respektive högkonjunktur. Privata beställare inom fastighetsbranschen har inte märkt mycket 
av lågkonjunkturen ännu. På grund av detta kan de skapa ett försprång genom att anpassa 
organisationen utefter egen regi. Här finns det då utrymme till att inte drabbas av den onda 
lågkonjunkturspiral som ofta trappas upp inför sämre tider på marknaden. Genom att de i god 
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tid planerar nya projekt och anställer rätt personal till olika arbeten, försämras inte 
verksamheten. Istället blir den bättre anpassad till att bemöta nedgången på marknaden. 
Beställarna skapar en bättre och mer välplanerad verksamhet genom att ha aktiv kontakt mot 
kunder, uthyrning av lokaler, intensivare sökande av nya projekt etc. Möjligheten att 
expandera verksamheten ökar för en stor privat beställare, då antalet konkurrenter minskar i 
lågkonjunkturen. På så sätt kan ett större antal projekt antas i framtiden.  

Då en statlig beställare måste vänta på investeringsbeslut från Finansdepartementet, försvåras 
möjligheterna att påbörja nya projekt under snabba förhållanden. I dagsläget är det offentligt 
finansiella utgångsläget betydligt starkare än vad det var under den förra krisen på 90-talet. 
Nu borde politikerna förstå att statliga beställare skulle kunna fungera som 
konjunkturutjämnare och förse de övriga aktörerna med arbeten. De statliga beställarna tycker 
att det tar för lång tid att få ett beslut påskrivet. Det skulle fungera betydligt enklare om det 
redan fanns en budgeterad 3-, 5- eller 10-årsbudget. På så sätt skulle de statliga beställarna 
enklare kunna handla upp de projekt som uppkommer. De skulle även kunna handla upp 
projekten snabbare. Privata beställare har däremot friheten att kunna handla upp ett projekt 
när det väl är aktuellt. Det är enbart de företagsekonomiska aspekterna som är avgörande. 
Beroende på vilken bransch beställarna inriktar sig mot, drabbas de olika på olika sätt. Då den 
globala lågkonjunkturen, mycket snabbt och i stor omfattning, drabbat huspriserna negativt 
har det i sin tur drabbat beställarna. Beställare inom bostadsbyggande har blivit hårt drabbade 
på kort tid. Beställarna som endast inriktar verksamheten inom detta område får det mycket 
svårt att göra nya investeringar. Beställarna anser att om de ska kunna trotsa lågkonjunkturen, 
genom att satsa kapital i nya projekt, ska det självklart vara marknadsmässigt lönsamt. Det är i 
dagsläget svårt att förutse en bra investering på grund av marknadens osäkerhet. 

När en statlig beställare väljer teknikkonsult till sina projekt, är de skyldiga enligt Lagen om 
Offentlig Upphandling att anta det företag som lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga 
budet. Detta är något som de privata beställarna inte påverkas av. Gemensamt för beställarna 
är att de anlitar ett teknikkonsultföretag som har ett bra rykte och att det finns personliga 
kontakter upprättade sedan tidigare. Genom att bekantskapen redan finns mellan parterna kan 
ett projekt startas direkt, utan någon mjukfas där parterna behöver lära känna varandra först. 
Ett större teknikkonsultföretag, med stor bemanning och goda kompetenser, har möjligheten 
att erbjuda helhetslösningar till ett projekt. Teknikkonsulterna verkar stå inför en utmaning 
med att sälja denna lösning, då beställarna oftast vill använda sig av flera aktörer inom samma 
projekt. Det beror bland annat på att beställarna prioriterar personliga kontakter som har 
spetskompetens inom olika områden. En annan fördel, enligt beställarna, är att 
kvalitetskontrollen blir bättre när det är flera olika teknikkonsulter som gör varsin del i 
projektet. Beställarnas valmöjligheter av entreprenörer ökar när tillgångspriserna drabbas 
negativt i lågkonjunkturen. På så sätt blir prisbilden lägre och arbetstillfällena färre för 
entreprenörerna. Beställarna tycker att detta är en bra situation. De får det enklare att ställa 
krav och få arbeten utförda till ett billigare pris, jämfört med hur det är under en 
högkonjunktur. De ser de sämre tiderna på marknaden som en tid av möjligheter, där de rent 
generellt kan ställa mer krav på beställningarna. Ytterligare anser beställarna att det viktiga, 



 

   

 
40 

 

oavsett konjunkturläge, är att den levererade produkten eller prestationen står i proportion till 
kostnaden. 

 
Beställare inom alla områden på marknaden verkar beröras av en generationsväxling inom 
den närmsta tiden. En väl utförd kompetensväxling visar sig vara en nyckelfråga bland dessa 
aktörer. De önskar att det var 50-talisterna istället för 40-talisterna som stod på tur att ersättas. 
Det skulle då finnas ytterligare tio år till att utföra en väl planerad rekryteringsplan. De anser 
att både tid och pengar är en bristvara i den aktuella lågkonjunkturen. De har kort om tid för 
att utföra en kompetensväxling mellan de unga nyutexaminerade och de erfarna 40-talisterna. 
Ekonomiskt sett har beställarna brist på rekryteringskapital. Detta är oundvikliga faktorer som 
kommer att behöva behandlas inom kort. 

 
5.1.2 Entreprenörerna 
 
Entreprenörer inom husbyggnad och industri kommer att drabbas extra hårt av den 
nedåtgående marknaden under de kommande åren. Skälet till detta är att entreprenörernas 
verksamhet är inriktad mot investeringsbenägna kunder. Då den aktuella globala krisen 
påverkar tillgångspriserna negativt, drabbas bland annat hushållen och industriföretagen. På 
så sätt sjunker prisbilden på marknaden. En lägre prisbild och mindre investeringsvilliga 
kunder påverkar entreprenörernas verksamhet mycket negativt för tillfället. För att på bästa 
sätt anpassa verksamheten till den framtida marknaden vore det ett bra alternativ att studera 
utfallet av 90-talets lågkonjunktur i Sverige. Genom att utnyttja informationen från det 
liknande scenariot, lite som med facit på hand, kan entreprenörerna anpassa och förbättra 
verksamheten så fort som möjligt. Tyvärr är dagens lågkonjunktur globalt påverkad till 
skillnad från det förra scenariot. Detta gör att det blir mycket svårt att anpassa verksamheten 
på lång sikt. 
 
Lågkonjunkturen har slagit till snabbt och hårt på marknaden. På grund av detta tvingas 
entreprenörerna därför att vidta snabba åtgärder för att anpassa och eventuellt omforma 
verksamheten. När marknaden, under snabba förhållanden, försämras inom ett stort område är 
det mycket svårt att helt stoppa eller ersätta verksamheten. Vanligtvis ändrar inte 
entreprenörerna verksamheten, utan företagen planerar och omorganiserar inför bättre tider. 
Hittar dock entreprenörerna ett nytt gynnsamt område på marknaden behöver personalen 
nyutbildas eller ersättas med ny kunnig personal. Då entreprenören väljer att ersätta 
personalen med ny, blir ofta utfallet negativt och många ur den befintliga personalen blir 
varslade eller uppsagda.  
 
När entreprenörer deltar i nya projekt handlar det mycket om vilka personliga kontakter som 
finns upprättade mellan de berörda aktörerna. Beroende på konjunkturläget är 
förutsättningarna givetvis olika. I en högkonjunktur finns det många beställda projekt att 
utföra, vilket gör att konkurrensen i upphandlingsskedet minskar. Det medför att 
entreprenören kan begära en högre anbudssumma. Med en högre prisbild och fler arbeten att 
utföra, har entreprenörerna bra förutsättningar på marknaden. Vid startande av ett nytt projekt 
utgår entreprenörerna ifrån faktorer som sannolikheten att uppdraget genomförs och vilken 
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typ av kund det handlar om. När marknaden istället utvecklas till en lågkonjunktur, som i 
dagsläget, tillkommer ytterligare en faktor. Det är om entreprenörerna överhuvudtaget kan 
betala för arbetena. Entreprenörerna menar att den självklarhet som tidigare funnits i 
branschen inte längre är lika självklar. Prisbilden har blivit lägre på marknaden och 
beställarna vill få så bra arbeten utförda för så liten kostnad som möjligt. Detta betyder att det 
blir svårare för entreprenörerna att hitta ekonomiskt fördelaktiga arbeten på marknaden. 
Under förra lågkonjunkturen på 90-talet försåg staten entreprenörerna med olika arbeten. Det 
märks mer och mer att samma metod används även i denna lågkonjunktur. Ett exempel på 
detta är då entreprenörer inom väg- och anläggning tar emot flera beställningar inom 
infrastruktur. 
 
Det finns ett stort behov av en generationsväxling bland entreprenörerna. De har, precis som 
beställarna, många 40-talister i personalen som behöver ersättas. Entreprenörerna tycker att 
personalen borde variera i ålder där de unga kan gå i lära hos de äldre. På så sätt lär de sig 
yrket och skapar ett eget kontaktnät. Detta är mycket viktigt då de personliga relationerna i 
bland annat entreprenörbranschen har stor betydelse. Entreprenörerna är medvetna om att det 
under dagens lågkonjunktur finns möjligheter till att utbilda personalen inför bättre tider och 
till mer gynnsamma områden på marknaden. Stora entreprenadföretag borde ha ett 
undansparat rekryteringskapital, vilket de nu skulle använda till att rekrytera rätt personer till 
rätt arbetsområden. Det borde göras nu på grund av att dessa människor då får tillfället att 
skapa bra kontakter under marknadens hårda tider. När bra kontakter är upprättade och 
marknaden vänder mot bättre tider har företaget ett stort försprång jämfört med de som inte 
gjort liknande. 

 
5.1.3 Teknikkonsulterna  
 
En stor del av dagens teknikkonsulter, främst inom bygg- och projektledning, har hittills inte 
märkt av nedgången på marknaden. De anser att den värsta lågkonjunkturen redan ägt rum 
och refererar till den som var i början på 90-talet. Även om många teknikkonsulter inte 
märker av lågkonjunkturen i dagsläget, finns 90-talets kris samt dagens nedgång inom 
industri- och bostadsmarknaden i åtanken. Det finns teknikkonsultföretag som anser att det är 
en bra idé att ligga lågt på marknaden under en kortare tid. På så sätt ser de vartåt marknaden 
lutar och kan då utnyttja företagets resurser därefter. Nackdelen med denna idé är att 
företagets utbildningar och rekryteringar skjuts upp då företagen avvaktar med diverse 
investeringar. Enligt teknikkonsulterna kommer marknaden i allmänhet att gå ner i omsättning 
de närmsta två åren. Under dessa år kommer marknadens ökningstakt av prisbilden avta till 
viss del. Det kommer sannolikt att rekryteras mindre nyutexaminerade då efterfrågan av 
tjänster kommer att minska. Trots detta är teknikkonsulterna inte oroliga för marknadens 
framtid på lång sikt. De tror att byggbranschen, inom fem år, kommer att vara i samma läge 
som den varit innan dagens lågkonjunktur slog till. Med detta i beaktning råder nu en hård 
kamp bland de större teknikkonsultföretagen. De måste anstränga sig extra mycket för att 
behålla och även hitta nya kunder i dagsläget. Företagen som lyckas med detta kommer att ha 
ett mycket bra utgångsläge när lågkonjunkturen väl vänder. 
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Det är teknikkonsulter som inriktar sig mot villabyggande, lägenhetsbyggande och stora delar 
inom industri som har det mycket tufft på marknaden idag. Prisbilden inom dessa områden 
har blivit negativt påverkad. Detta går att jämföra med krisen på 90-talet då liknande problem 
uppstod på marknaden. Teknikkonsulterna som intervjuats i denna rapport inriktar sig främst 
mot kunder som berörs av områden på marknaden där arbeten alltid behöver utföras, vare sig 
det går uppåt eller nedåt på marknaden. Dessa kunder är kommersiella fastighetsägare. Ett 
relevant undantag är dock de statliga beställarna som för tillfället inte får några påskrivna 
regeringsbeslut. I övrigt verkar det som att prisbilden för dessa teknikkonsulter kvarstår på 
dagens marknad. Det är ett tydligt tecken på att kunderna helt enkelt alltid behöver 
konsultation. Det kan bero på att kunden själv har för mycket att göra och behöver avlastning. 
Ett annat skäl kan vara att kompetensen inom området saknas i den egna verksamheten. De 
större teknikkonsultföretagen planerar att utöka verksamheten trots den aktuella 
lågkonjunkturen. Många av de mindre teknikkonsultföretagen blir därför nu uppköpta. På så 
sätt skaffar sig företaget redan kompetent personal. Detta behövs då marknaden förr eller 
senare vänder uppåt igen.  
 
Samtidigt som marknaden går nedåt inom vissa områden börjar teknikkonsulterna bredda sin 
verksamhet genom att bearbeta de områden som istället börjar gå bättre. Detta är dagslägets 
”nya” marknad. Några av den ”nya” marknadens viktigaste områden är inom infrastruktur, 
energi och miljö. Då staten brukar förse byggbranschen med arbeten under en lågkonjunktur 
är det fördelaktigt att ha en stark och kompetent verksamhet inom dessa. Det är mycket 
vanligt att dessa arbeten är inom infrastruktur. Inom detta område ser teknikkonsulterna en 
tuffare prisbild där konkurrensen ökar. När marknaden befinner sig i lågkonjunktur blir vissa 
områden mer konkurrensutsatta. Detta gör att kampen mellan teknikkonsultföretagen ökar. 
För att kunna erbjuda olika helhetslösningar försöker teknikkonsultföretagen öka den interna 
kompetensen inom varje område av verksamheten. På så sätt kan de matcha de övriga 
konkurrenternas prisbild på marknaden. Samtidigt är det viktigt att teknikkonsultföretag som 
tidigare arbetat tillsammans, fortsätter med detta så att inte kunderna tappar förtroendet för 
deras gemensamma verksamhet i framtiden.  
 
Teknikkonsultföretagen anser att en viktig del av den framtida verksamhetens breddning 
kopplas till en väl utarbetad marknadsföring. Företagen anser att det är mycket viktigt att vara 
ett erkänt namn på marknaden då det blir högkonjunktur igen. Genom att vara ett erkänt namn 
på marknaden skapar företagen bättre förutsättningar för verksamheten då beställningarna 
ökar. För att företagen inte enbart fastnar i det egna tänkandet hämtas information genom att 
de är aktiva på marknadens alla områden och hör efter vad som händer och vad som 
efterfrågas. Detta leder till att kontakter med olika företag skapas som annars skulle utebli. 
 
Teknikkonsultföretagen anser, precis som de övriga aktörerna i byggbranschen, att det behövs 
rekryteras personal för att möta framtidens marknad. De menar att lågkonjunkturen för med 
sig lugnare tider på marknaden, vilket ger tillfälle för utbildning av personal samt rekrytering 
av nya människor. Till skillnad från rekryteringarna som gjordes innan krisen på 90-talet har 
företagen nu mer tid och bättre valmöjligheter till att välja rätt personal. Detta måste göras 
även om vissa aktörer anser att det är bättre att ligga lågt en stund. Så länge de anställer rätt 
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människor till respektive område ses det som en bra investering. De tänker inte bara på att 
rekrytera människor utan de vill även investera i den befintliga personalen. För att skapa en 
välinformerad och trygg personal ges bra information ut om nulägets och framtidens 
verksamhet. Teknikkonsultföretagen tror att det minskar oro och antalet avhopp i 
personalstyrkan. När det senare uppstår högkonjunktur på marknaden, har man nyanställd och 
väl utbildad personal som är pigga på att möta den uppåtgående marknaden. 
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6 Slutsats och Diskussion 
 
I detta kapitel besvaras rapportens frågeställningar. Därefter följer en diskussion. 

 
6.1 Slutsats 
 
Hur kan teknikkonsultföretag anpassa verksamheten inför en kommande 
lågkonjunktur inom byggbranschen?  
 
Det är viktigt att teknikkonsultföretagen vidtar extrainsatser för att bli konkurrensstarka på 
marknaden. För att uppnå detta behövs det även nytänkande inom organisationen. Det innebär 
bland annat att teknikkonsultföretagen bör se bortom den egna verksamhetens områden. På så 
sätt kan gynnsamma områden, som hittills varit okända på marknaden hittas, vilket leder till 
nya affärsmöjligheter. 
 
De flesta områden av teknikkonsultföretagens verksamhet har hittills inte berörts av den 
aktuella lågkonjunkturen. Detta är en tidsmässig fördel som bör utnyttjas genom att förbereda 
företagens verksamhet inför framtiden. Även om verksamheten i företagen varken försämras 
eller förbättras under lågkonjunkturen, kan dessa förberedelser bidra till ytterligare 
förbättringar inom företagen. Dessa förbättringar leder i sin tur till en bättre organiserad 
verksamhet inför framtiden. En sådan förberedelse kan bidra till att teknikkonsultföretagen 
skapar den stora fördelen av att ha verksamheten rätt positionerad på marknaden och att 
kunna erbjuda den kompetens som krävs när konjunkturen vänder. Under lågkonjunkturen 
finns även möjligheten till att noggrant se över vilka kunder som berör företagens verksamhet. 
När verksamheten planeras inför framtidens marknad är det viktigt att det väljs rätt kunder att 
göra affärer med. Teknikkonsultföretagen bör se över vilka kunderna är i dagsläget, vilka som 
kan bli aktuella och vilka man bör undvika. 
 
Försämrade tider på marknaden medför hårdare konkurrens bland de större 
teknikkonsultföretagen. För vissa av dem innebär det att möjligheterna att vinna 
marknadsandelar ökar. Ett bra sätt att uppnå detta är att handla upp mindre 
teknikkonsultföretag, speciellt de som inriktar sig till spetskompetensområden. För att bli ett 
väl erkänt teknikkonsultföretag som ligger bland beställarnas förstahandsval krävs bland 
annat en bra marknadsföringsplan. Genom en bra marknadsföring och en god kundvård ökar 
företagets förtroende inom byggbranschen, vilket är mycket viktigt då marknaden vänder 
uppåt igen och efterfrågan av tjänster ökar. Marknadsföringen kan ske genom bland annat 
sociala och kommersiella nätverk. I dessa finner man många olika aktörer på marknaden. En 
ytterligare metod att bli ett erkänt och prioriterat teknikkonsultföretag är att forma en ny 
verksamhet efter beställarens hittills okända behov.  För att ta reda på dessa krävs det en 
mycket noggrann kundundersökning. Ett behov som ofta kvarstår oavsett konjunkturläge är 
att teknikkonsultföretagens tjänster, i form av kompetenta lösningar, ska väga minst lika 
mycket i förhållande till priset. Teknikkonsultföretagen bör kunna erbjuda tjänster bestående 
av spetskompetenser utformade efter beställarens aktuella behov. Uppfylls detta borde det bli 
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enklare för beställaren att välja just dennes tjänster. Det underlättar för båda parterna om de 
kommer igång med respektive projekt under snabba och enkla förhållanden. Detta görs 
enklast då det redan finnas en upprättad kontakt mellan aktörerna, där man slipper mjukfasen 
av att lära känna varandra.  

Då lågkonjunkturen i dagsläget är globalt påverkad gäller det att som teknikkonsult granska 
omvärlden och dess finansmarknad. Genom att se över organisationens verksamhet ur ett 
internationellt perspektiv, skapar teknikkonsultföretagen sig en helhetsbild av beställarnas 
efterfrågan som sedan analyseras. Detta medför att teknikkonsultföretagens 
marknadsmöjligheter ökar i antal och i omfattning. De positivt utvecklande 
marknadsandelarna berör företagen både internationellt och ända ner till de lokala kontoren i 
Sverige.  
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Hur kan teknikkonsultföretag hantera den generationsväxling där 40-talisterna går i 
pension och nyutexaminerade ska rekryteras? 
 
När det ryktas om att en lågkonjunktur inom kort drabbar marknaden, bör 
teknikkonsultföretagen skapa ett väl utarbetat rekryteringsunderlag. I detta 
rekryteringsunderlag väljs noggrant rätt kompetenser till rätt affärsområden ut.  
 
Dagens stora problem är att lågkonjunkturen uppstod mycket snabbt, vilket kan ha gjort att ett 
väl utarbetat rekryteringsunderlag inte framtagits. Teknikkonsulterna bör anpassa 
rekryteringsunderlaget efter den utvecklande marknaden och efter den tid som finns 
tillgänglig. Det viktigaste och även det som teknikkonsultföretagen bör lägga störst vikt på är 
generationsväxlingen av 40-talisterna. Företagen bör ha en väl genomtänkt lösning på hur 
denna årskull ska överföra sina kunskaper till företaget och dess anställda, innan de går i 
pension. Denna process borde ha startat för flera år sedan. Att överföra en livstids erfarenhet 
på två till tre år är en mycket svår uppgift. En konkret lösning är att företagen går ut på 
marknaden och utnyttjar rekryteringskapitalet för att anställa nyckelpersoner med 
spetskompetens, samtidigt som de anställer nyutexaminerade. Nyckelpersonerna bör ha en 
maxålder på 55 år, vilket innebär att de har minst 10 år kvar inom branschen. På så sätt blir 
generationsväxlingen en lugnare övergång där de unga får en längre lärdomstid. Detta blir i 
dagsläget extra positivt då lågkonjunkturen innebär mer tid och ett lugnare tempo för de yngre 
att ta del av de äldres lärdomar. 
 
Det är även mycket viktigt att samtliga anställda på teknikkonsultföretagen får möjligheten att 
anpassas till den framtida marknaden. Personalen bör utbildas för den aktuella marknaden. 
Företagen kan då anta fler och större arbeten i den kommande högkonjunkturen. Även om 
teknikkonsultföretagen bör anpassa verksamheten efter en långdragen lågkonjunktur, betyder 
det inte att det alltid kommer vara dåliga tider på marknaden. Den aktuella lågkonjunkturen är 
inte bestående på marknaden, förr eller senare vänder den uppåt igen. Genom att göra väl 
utförda marknads- och kundundersökningar kan företagen få en bättre bild av vilka områden 
på den framtida marknaden som kommer att bli gynnsamma. Det är utefter detta som 
teknikkonsultföretagens befintliga liksom nya personal bör utbildas.  

Teknikkonsultföretagen som vågar satsa på nyrekryteringar samt utbildningar av personal, 
visar för de övriga aktörerna att de är starka, inspirerande och utvecklande företag som är redo 
för framtidens marknad. Genom att inspirera andra aktörer inom byggbranschen men 
framförallt den egna personalen, blir sammanhållningen i organisationen starkare och mer 
trivsam under de tuffare tiderna. Teknikkonsultföretagen bör tänka på att det är viktigt att 
hålla sin personal underrättad med uppdaterad information angående verksamheten. Som chef 
är det extra viktigt att förstå sig på personalen och vara mottaglig för diskussioner och olika 
frågor angående lågkonjunkturens påverkan på företagets verksamhet. Det är även viktigt att 
cheferna fattar snabba och korrekta beslut när det gäller rekryteringar av ny personal samt nya 
arbeten.  
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6.2 Diskussion 
 
Examensarbetet påbörjades innan dagens lågkonjunktur drabbade marknaden. Detta innebär 
att examensrapportens resultat, analysering och slutsats utformats därefter.  
 
Jag anser att examensarbetet är färdigt. Tanken är att denna examensrapport skall utgöra ett 
kompletterande underlag för beslut, gällande teknikkonsultföretags framtida 
verksamhetsanpassning på marknaden.  
 
För uppföljning av arbetet rekommenderas det att ytterligare intervjuer görs. Mina förslag är 
att utföra samma intervjuer till respektive aktörer i dagsläget. Genom att ställa samma 
intervjuer en gång till görs en jämförelse angående marknadens påverkan av dess verksamhet. 
En annan idé är att utforma nya intervjuer efter dagens konjunkturläge för att få mer 
information kring den aktuella marknadens påverkan av verksamheten. Ytterligare en idé är 
att intervjua betydligt fler aktörer inom byggbranschen, men även inom andra branscher, för 
att få ett bredare underlag.  
 
En mer generell uppföljning av detta examensarbete kan vara att undersöka hur olika 
bemanningsföretag påverkas av en lågkonjunktur på marknaden. Olika undersökningar kring 
hur dessa företag kan påverka byggbranschens aktörer, med avseende av den aktuella 
generationsväxlingen borde vara efterfrågade. 
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7 Slutord  
 
Examensarbetet har varit mycket givande där nya och förbättrade kunskaper inom bland annat 
byggbranschen har skapats. Framförallt har jag fått ett mycket bra bemötande av 
teknikkonsultföretaget Grontmij AB. De har gjort detta examensarbete möjligt att utföra och 
de har även gjort arbetet extra roligt! 
 
Samtidigt har examensarbetet varit en mycket stor utmaning. Det har tagit tid att försöka 
förstå sig på vissa delar, exempelvis den teoretiska referensramen, har varit nödvändig för att 
kunna utföra det övriga arbetet. De utförda intervjuerna har varit mycket givande, både i 
personlig utveckling och även till att bilda ett underlag i analysen och i slutsatserna av 
examensrapporten. 
 
Examensarbetet har varit en bra tid där jag har blivit mycket bra bemött av samtliga på 
Grontmij AB, de intervjuade personerna på Fortifikationsverket, Ramböll, Åhlin & Ekeroth, 
Skanska och Norrporten, Ekonomifakta samt av Linköpings universitet! 
 
Jag vill tacka följande som gjort detta arbete möjligt: 
 
Nils-Åke Hedström, Grontmij AB i Linköping - Gruppledare 
Daniel Karlsson, Grontmij AB i Linköping - Projektledare 
Linda Ward, Grontmij AB i Linköping - Projektledare 
Patrik J Andersson, Grontmij AB - divisionschef för Eskilstuna Bygg & Anläggning 
 
Mårten Johansson, Linköpings universitet, Campus Norrköping - Examinator 
Åke Öberg, Peab AB – Handledare, Linköpings universitet 
 
Patric Salomonsson, Frotifikationsverket - Projektledare 
Tommy Berggården, Ramböll AB i Linköping – Affärsområdeschef 
Peter Rolander, Åhlin & Ekeroth AB i Linköping – VD 
Anders J Larsson, Skanska AB – Ansvarig för Skanska Hus i Distrikt Linköping 
Mikael Forsberg, Norrporten AB – Marknadsområdeschef i Linköping 
 
Malin Sahlén, Ekonomifakta – Arbetsmarknadsansvarig 
 
 
 
- Tack! 
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervju – Beställare 
Namn: Patric Salomonsson 
Företag: Fortifikationsverket 
Datum:2008-10-28 
 

1.   Hur skulle Ni beskriva Er verksamhet kortfattat? 
 
Fortifikationsverket är en statlig fastighetsägare som bygger åt staten, i huvudsak åt Försvarsmakten, i 
Sverige och till viss del i andra länder. Vi jobbar inom fastighetsbranschen där jag representerar 
byggsidan med själva projektledarsidan. Fortifikationsverket sköter till 95 % driften av anläggningarna 
internt. Man har gjort outsourcing på två platser i Sverige och då provat konkurrensutsatt drift. Det har 
visat sig att det är bäst för en stor fastighetsägare att sköta driften internt. Kortfattat är vi alltså en 
statlig fastighetsägarrepresentant.   
 

2. Hur tror Ni att byggbranschen kommer att se ut fem år framåt i tiden? 
( faktorer som rekrytering, efterfrågan av arbeten, priser, expandering av 
verksamhet osv.) 
 
Fortifikationsverket är en statlig myndighet som är i samma tråkiga situation, kanske ännu värre än de 
flesta andra företag. Det är problem att rekrytera och kompetensväxla med den generation som går i 
pension. Det är redan ett antal personer som går på övertid som är mellan 65 och 67 år gamla. Det är 
mycket svårt att får tag i kunnig personal som inte är nyexaminerad. Att få tag i personal med 
branscherfarenhet med en ålder mellan 30 och 45 är i princip omöjligt. Efterfrågan på 
Fortifikationsverkets arbeten kommer troligtvis öka eftersom man ser att försvaret lägger ner sin 
verksamhet på vissa platser och expanderar på andra. I statligt fastighetsperspektiv blir det mer effektivt i 
det långa loppet att ha färre bestånd med fler byggnader. Det blir en större verksamhet samlad på ett och 
samma ställe. Detta genererar merarbete och har pågått så under en tio års period. Ändå bygger vi för 
cirka en och en halv miljard kronor årligen samtidigt som förband läggs ner runt om i landet. Det ser 
positivt ut för entreprenörsbranschen om man beaktar prisbilden på marknaden i dagsläget. 
Fortifikationsverket skulle kunna vara en statlig konjunkturutjämnare genom att gå ut på marknaden 
och handla nu när byggbranschen drar öronen åt sig och inte vet hur framtiden ser ut. Under tiden det är 
högkonjunktur som det nu varit de senaste två eller tre åren ska vi inte handlat upp på marknaden över 
huvud taget utan vi ska planera och vara strategiska inför de framtida investeringarna.     
 
 
 
 
 



 

 

 
3.  Angående den aktuella lågkonjunkturen 
   
 a)Hur påverkas Er verksamhet av den aktuella lågkonjunkturen? 
  

 Fortifikationsverket får inte handla upp och starta entreprenader utan försvarsbeslut. Det måste även 
finnas investeringsbeslut från Finansdepartementet och som det ser ut just nu får vi inte några beslut. I 
dagsläget skulle man ge sig ut på marknaden och handla nu. Tyvärr får vi inte göra det då det inte finns 
några påskrivna beställningar. Vi kan alltså egentligen inte utnyttja den aktuella lågkonjunkturen. Det 
är skillnaden mellan oss som statligt företag och ett privat företag. 
    

  
b)Hur hanterar Ni de faktorer som påverkas av den aktuella lågkonjunkturen? 

 
Vi kan inte göra mycket. Det fanns rekryteringsplaner i våras där endast hälften genomfördes. Vi kan 
inte ha mer personal än vad det finns jobb. Om man däremot i dagsläget får ett OK på att starta arbeten 
och göra investeringar blir vi genast underbemannade.   

 

4. Vilka faktorer beaktas vid beslut om uppstartande av nya projekt? 

Investeringsbeslut från Finansdepartementet. Om man hade budgeterat för en tre-, fem- eller tioårsbudget 
skulle man kunna agera på att helt annorlunda sätt på marknaden. 
 

5. Hur stor verksamhet bedrivs lokalt om man jämför med hela landet och vad är 
orsaken till det? 

Det finns ett tiotal lokalt placerade projektledare i Sverige varav fyra eller fem av dessa är centralt 
placerade i Eskilstuna. Dessa hanterar projekt över hela landet.  Men även kollegor stationerade i Luleå 
kan ha projekt i Ronneby. Det finns ingen direkt rätt plats utan projekten är där projekten är och det 
anpassar vi oss efter.  
 

6. Hur känner Ni till Grontmij som företag och hur lärde Ni för första gången känna 
till företaget? 

Jag har jobbat inom konsultbranschen i tolv, tretton år på företagen Sycon, Confortia och Carl Bro men 
inte Grontmij. Inom konsultsidan har jag inte haft någon kontakt med kontoret i Linköping men jag 
har jobbat mycket med de dåvarande konsultkollegor som idag är anställda på Grontmij i Eskilstuna 
och Stockholm. 
Följdfråga: Vilka åsikter och vilket första intryck fick Ni av företaget i sin helhet? 
 
Bara bra! 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. Vad beaktar Ni vid val av Grontmij som teknikkonsult? 

Det är absolut inte givet att anlita Grontmij eller andra specifikt utvalda konsulter eller entreprenörer för 
Fortifikationsverket är bundna av lagen om offentlig upphandling att alltid anta lägsta pris. Vi beaktar 
även de mjuka parametrarna som kvalitet, miljö, lokalkännedom och genomförande. Vi har varierande 
kunder men i Linköpingsregionen har vi valt Grontmij vid ett flertal tillfällen. Detta kan bero på att 
andra aktörer kanske haft en mer gynnsam tid på den privata marknaden och Fortifikationsverket 
gärna betalar lite mindre. Då Grontmij väljer att lämna lägre pris får de jobben. 
 

8. Är det enbart i särskilda fall Ni anlitar Grontmij? 

Jag kan tillägga från förra frågan att då vi har upprättade ramavtal med Grontmij behöver man inte 
handla upp dem vid mindre arbeten utan man kan då göra en direktupphandling. Detta gäller även för 
andra konsulter men man väljer gärna Grontmij då personliga relationer är goda och man slipper den 
mjuka fasen i ett projekt. Man kan starta på hundra procent från dag ett till skillnad från om man 
anlitar en helt ny konsult man inte känner. 
 
Följdfråga: Vet Ni om att Grontmij kan erbjuda en helhetslösning med stor 
bemanning och goda kompetenser? 
 
När jag handlar upp begär jag ett pris på en helhetslösning. Då lämnar Grontmij, med egen personal, ett 
pris på byggledning, byggkontroll och markkontroll. I övrigt handlar Grontmij upp sidokonsulter inom el, 
VVS, rör osv. 
 

9. Hur stort är intresset för att bli erbjuden en helhetslösning, exempel ett 
partneringkoncept, gällande teknikkonsulttjänster?  

Partnering, där samma parter är med från första till sista skedet i ett projekt, kan vara gynnsamt vid en 
helhetslösning. Jag har själv inte provat ett parteneringprojekt än men det kommer jag att ha utfört om 
senast två år. Jag tror att partnering är en bra metod i ett projekt när det är kort om tid. Då tjänar man 
mer genom att bestå av samma grupp där man slipper tempoväxlingar. Det finns däremot en fördel med 
att byta konsultkonstellation helt. Det kan starta med en teknisk eller en ekonomisk utredning som 
sedan går över till en generalentreprenör som gör ritningarna. Därefter går det över till en entreprenad som 
består av bygglednings- och kontrollgrupp. Det en fördel om det är tre olika firmor. Orsaken är att man 
då får högre kvalitetskontroll på handlingarna än om ansvaret ligger inom samma företag. Därför växlar 
jag gärna företag i de olika faserna för att få en extra bra kontroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. Hur stor del av företagets konsulttjänster tilldelas Grontmij? 

Det har jag tyvärr inte någon aning om. 
 

11. Hur påverkas förtroendet för Grontmij då de satsar på rekrytering av 
nyexaminerade som skall läras upp för att ersätta 40-talisterna? 
 
Som teknikkonsult skulle man behöva få tag i 50-talisterna i branschen för att stötta de yngre. De har 
lång arbetserfarenhet och är kvar åtminstone tio år till i branschen. Det är inte tacksamt att komma 
direkt från skolan för att lära sig ett yrke som tagit mer eller mindre en livstid att lära sig. Att då lära 
sig detta på ett par år och sedan kunna axla det ansvaret är inte helt schysst. Det är lätt att göra misstag 
och man behöver ha tillgång till personer att fråga och lära sig av. Det skulle vara 50-talisterna man 
skulle ersätta för att hinna lära sig och bli erfaren inom branschen.  
 

12. Vad har Ni för personliga åsikter om Grontmij som teknikkonsultföretag? 

Bara bra eftersom jag indirekt jobbat där under ett antal år och känner till företaget.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervju – Beställare 
Namn: Mikael Forsberg 
Företag: Norrporten 
Datum:2009-01-23 
 

1.  Hur skulle Ni beskriva Er verksamhet kortfattat? 
 
Vi är som ett eget fastighetsbolag men med den skillnaden att vi sköter inte företagets finansiering själva. 
Detta görs centralt på huvudkontoret i Sundsvall. Våra arbetsuppgifter här i Linköping är att hyra ut 
lokaler, ta hand om våra kunder, förvalta våra hus, driva eventuella projekt i husen och ibland skapa 
nya projekt genom för att expandera verksamheten. Vi marknadsför företaget på olika sett och deltar i 
olika aktiviteter. Detta är i huvudsak det vi sysslar med här på Norrporten i Linköping. Verksamheten 
i Linköping är inte stort i förhållande till den övriga verksamheten totalt sett. Vi är endast sex personer 
på kontoret. Personalen består av jag som är chef, en förvaltare, en administratör och tre stycken 
drifttekniker.    
 

2. Hur tror Ni att byggbranschen kommer att se ut fem år framåt i tiden? 
( faktorer som rekrytering, efterfrågan av arbeten, priser, expandering av 
verksamhet osv.) 
 
Denna fråga är nästan omöjlig att svara på. Sannolikt kommer lågkonjunkturen att ha försvunnit, det 
hoppas vi på i alla fall. Vi tror att det kommer råda ett normalt konjunkturläge vilket innebär att i 
förhållande till dagens marknad kommer det att vara större efterfråga i byggbranschen. Priserna kommer 
att ha normaliserats och verksamheten kommer att ha blivit något större mot vad den kommer att vara 
de närmsta åren. Om fem år tror jag att vi har en relativt normal byggbransch igen.  

 
3. Angående den aktuella lågkonjunkturen 
   
 a)Hur påverkas Er verksamhet av den aktuella lågkonjunkturen?  
 

 Hittills har vi inte sett några större effekter inom vår verksamhet. Vi märker däremot att efterfrågan 
minskar. På en kort sikt kommer även vi att bli påverkade av lågkonjunkturen.  Vi kommer att få mer 
tomma lokaler mot vad vi har idag. Möjligtvis kan hyresnivåer ändras beroende på hur länge denna 
lågkonjunktur varar. 
 
b)Hur hanterar Ni de faktorer som påverkas av den aktuella lågkonjunkturen? 
 
Vi försöker förbättra vår organisation till att bli bättre och mer effektiva på att bemöta nedgången på 
marknaden. Det vi måste anstränga oss mer med är att hyra ut lokaler och vara mera aktiva mot våra 
befintliga kunder för att behålla dem. Vi måste även hitta nya projekt inför ett bättre konjunkturläge.  



 

 

Det kan leda till att vi expanderar verksamheten då antalet konkurrenter nu kanske minskar på grund 
av marknadens nuvarande läge. Det är färre företag som har möjlighet att anta större projekt mot vad vi 
har.  
 

4. Vilka faktorer beaktas vid beslut om uppstartande av nya projekt? 
 
Det är företagsekonomiska aspekter som visar att ett projekt ur lönsamhetssynpunkt måste vara just 
lönsamt. Det får inte innebära en stor risk som gör att man exponerar sig på ett icke marknadsmässigt 
sätt. Det kommer förmodligen att bli ett mindre antal nya projekt gjorda i vår verksamhet mot vad man 
planerat tidigare. 
 

5. Hur stor verksamhet bedrivs lokalt om man jämför med hela landet och vad är 
orsaken till det? 
 
Norrporten har verksamhet från Luleå i norr till Hamburg i söder. Linköpings verksamhet består av ca 
två till tre procent utav företagets totala verksamhet. Den totala verksamhen är fördelad så för att inte 
skapa någon riskexponering, utan verksamheten är utspridd där man tror risken är mindre och 
lönsamheten är större.   
 

6. Vad tror Ni är viktigast att tänka på som beställare för att behålla en jämn stabilitet 
i sin organisation under marknadens svängande konjunkturer? 
( Med tanke på att det är svårt att behålla personal då det råder högkonjunktur då 
personalen gärna byter jobb ofta. Då det råder lågkonjunktur kan företag ha ont 
om pengar till att nyrekrytera osv.) 
 
Det är egentligen inte alls viktigast att hålla en jämn stabilitet som beställare. Det viktigaste som 
beställare är att göra bra affärer. Vi är inte någon marknads- eller konjunkturutjämnare, det finns det 
andra aktörer som är. Jag har jobbat i detta företag i femton år och aldrig bytt jobb. Det är ingen i vår 
personal som har slutat om man bortser de som gått i pension. Vi tror egentligen inte att ett företag som 
Norrporten, med bra personalpolitik och bra anställningsvillkor, riskerar att förlora någon personal. 
Vid en lågkonjunktur kan företagens ekonomi vara begränsad vilket medför att man låter bli att 
nyrekrytera för att inte belasta företaget med nya och ökade kostnader. 
 

7. Hur känner Ni till Grontmij som företag och hur lärde Ni för första gången känna 
till företaget? 
 
Jag känner mycket bättre till Grontmij’s företrädare som företag. Jag tycker att enbart namnet gör att 
man blir avskräckt som beställare. För mig representerar inte Gronmij något goodwill-värde som namn 
överhuvudtaget. 
 
Följdfråga: Vilka åsikter och vilket första intryck fick Ni av företaget i sin helhet? 
 
Jag tror inte att Grontmij, annat än i pappersmaterial, har informerat mig personligen om sin 
verksamhet.  

 



 

 

8. Vad beaktar Ni vid val av Grontmij som teknikkonsult? 
 
Detta är en generell fråga som gäller för alla teknikkonsulter. I första hand väljer jag den teknikkonsult 
jag har ett personligt förtroende för. Det skall även levereras en produkt eller en prestation som står i 
proportion till kostnaden. Det skall även vara ett seriöst företag vilket jag förutsätter från början.  

 
9. Är det enbart i särskilda fall Ni anlitar Grontmij? 

 
Ja det är det. Det är inom byggledning och besiktning som min förvaltarkollega ansvarar för. Jag vet inte 
om vi anlitar Grontmij i något annat sammanhang. 
 
Följdfråga: Vet Ni om att Grontmij kan erbjuda en helhetslösning med stor 
bemanning och goda kompetenser? 
 
Nej det visste jag inte. Jag vet däremot att Grontmij inte är ensamma om att vilja erbjuda en 
helhetslösning, det vill alla företag i konsultbranschen. Jag tror inte på att en helhetslösning är ett bra 
alternativ. Det finns inte alls något intresse av att köpa en helhetslösning. Jag är endast intresserad av att 
köpa lösningar där Grontmij har spetskompetens inom området.  

 
10. Hur stort är intresset för att bli erbjuden en helhetslösning, exempel ett 

partneringkoncept, gällande teknikkonsulttjänster?  
 
Intresset för detta är noll. 
 

11. Hur stor del av företagets konsulttjänster tilldelas Grontmij? 
 
Jag har inte fullständig kontroll på hur mycket min förvaltarkollega har jobbat med Grontmij. Det är 
säkert mindre än fem procent av alla konsulttjänster som Norrporten i Linköping handlar upp. 

 
12. Hur påverkas förtroendet för Grontmij då de satsar på rekrytering av 

nyexaminerade som skall läras upp för att ersätta 40-talisterna?  
 
Det påverkar givetvis positivt. Detta är ett av de stora problemen i hela denna bransch. Det är mycket 
viktigt att överföra information och kompetens från de äldre till de yngre för att undvika att hamna i en 
stor kompetenssvacka i framtiden. Detta är en av nyckelfrågorna i dagsläget. Att Grontmij har förstått 
detta ökar mitt förtroende för Grontmij som företag. 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Intervju – Entreprenör 
Namn: Anders J Larsson 
Företag: Skanska AB 
Datum: 2008-11-05 
 

1. Hur skulle Ni beskriva Er verksamhet kortfattat? 
 
Utifrån kontoret i Linköping bedrivs traditionell entreprenadverksamhet. Vi har en byggserviceavdelning 
och två projektledningsgrupper som vänder sig till hela byggmarknaden i västra Östergötland. Vi utför 
nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader som till exempel idrottsanläggningar, bostäder och kontor. 
Vi har även en egen projektutveckling där vi bygger ”Bo klokt” som vi sedan säljer till föreningar på 
marknaden. 
 

2. Hur tror Ni att byggbranschen kommer att se ut fem år framåt i tiden? 
( faktorer som rekrytering, efterfrågan av arbeten, priser, exploatering av 
verksamhet osv.) 
 
Jag som arbetar på husbyggnadssidan tror att de närmsta åren kommer bli svåra på grund av att vi är 
beroende av investeringsvilliga kunder. En stor del av kunderna tillhör industrierna. På grund av 
minskade orderingångar har de blivit tvingade att säga upp personal och därmed minskat 
investeringsmöjligheterna. En annan stor del av kunder är företagen vi bygger bostadsrätter åt. Denna 
marknad har legat på en mycket hög nivå de senaste fem till sex åren. Om man i dagsläget ser på 
finansmarknaden är bland annat ökning av räntan och företagens varslingar olika parametrar som gör 
att privatpersonerna inte vågar investera i bostadsrätter. Dessa faktorer påverkar även prisbilden i 
branschen. Priset är direkt kopplat till utbudet på marknaden . Vid tidigare tillfällen då marknaden 
gått nedåt har statsmakterna använt byggbranschen som ett verktyg för att få fart på den igen. Detta har 
vi inte märkt av på husbyggnadssidan i dag. Om man däremot tittar på väg- och anläggningssidan 
kommer det nu satsas på flera infrastrukturarbeten. 
 

3. Angående den aktuella lågkonjunkturen 
 
a) Hur påverkas Er verksamhet av den aktuella lågkonjunkturen? 

 
Vi ser självfallet över vår verksamhet och får anpassa oss efter marknaden. Det blir att man får se över 
sin personal och sin organisation i helhet. Därefter vidtas de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa 
sig till den framtida marknaden. 
 
b)Hur hanterar Ni de faktorer som påverkas av den aktuella lågkonjunkturen? 
 
Vi kommer med största sannolikhet att gå ner omsättningsmässigt i vår verksamhet. Det kommer bland 
annat påverka vår personal. Frågan är bara hur mycket det kommer att påverka verksamheten. 

 



 

 

4. Vilka faktorer beaktas vid beslut om uppstartande av nya projekt? 

Vissa kunder har jag jobbat tillsammans med i tio, tjugo år och skapat bra kontakter med. Rent 
generellt hamnar personliga kontakter före i turordningen vid val av företag. Man beaktar även 
sannolikheten på att jobben verkligen kommer att utföras. I vissa fall tar vi fram en budget åt beställare 
för deras interna beslutsordning. De är inte beslutmässiga att agera men de vill få reda på ett cirkapris 
för att sedan gå vidare i respektive ledningsgrupp. Det är alltså i grova drag faktorer som sannolikheten 
för att arbetena verkligen kommer att genomföras och vad det är för typ av kund. En ny faktor som 
uppkommit på den aktuella marknaden är om man överhuvudtaget kan betala för arbetena. 
 

5. Hur stor verksamhet bedrivs lokalt om man jämför med hela landet och vad är 
orsaken till detta? 

Skanska Sverige AB omsätter cirka tjugofem till trettio miljarder och vårt husbyggnadsdistrikt här i 
Linköping omsätter cirka trehundra till trehundrafemtio miljoner.  
 

6. Hur känner Ni till Grontmij som företag och hur lärde Ni för första gången känna 
till företaget? 

Namnet Grontmij dök upp här för bara något år sedan. Jag känner personerna sedan femton år tillbaka 
genom dåvarande företagen Comfortia och Carl Bro. Jag har känt Nils-Åke Hedström i tio år och även 
hans företrädare i ännu längre tid. Jag lärde alltså känna Grontmij genom att de köpte upp Carl Bro 
där jag redan hade personliga kontakter. 
 
Följdfråga: Vilka åsikter och vilket första intryck fick Ni av företaget i sin helhet? 
 
Jag har ingen speciell uppfattning om Grontmij utan det är personerna som jobbar där som jag har en 
uppfattning om. Det spelar ingen roll vilken logotyp personalen bär utan det är personalen i sig som är 
betydande. 
 

7. Var geografiskt sett bedriver Ni störst verksamhet? 
 
I vårt distrikt är det Linköping. 
 

8. Vad för slags arbeten utför Ni till största del och till vilket eller vilka företag? 

Min kollega Härnman bygger bostäder åt Riksbyggen, HSB och Stångåstaden. Jag själv gör arbeten åt 
HSB där det främst handlar om renoveringar mm. Annars utför jag arbeten åt Försvarsmakten, 
Norrporten, andra privata fastighetsbolag och framför allt åt kommunen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. Hur kan en entreprenörs marknad påverka ett teknikkonsultföretags 
arbetsmarknad?  
(om det kan bli en direkt påverkan eller om det alltid är en beställare mellan som 
påverkas) 
 
Det beror helt på. Ibland träffar vi aldrig slutkunden för att det är teknikkonsulten som axlar rollen 
som både projektledare och kundens ombud fullt ut. 
 

10. Hur påverkas förtroendet till Grontmij då de satsar på rekrytering av 
nyexaminerade som skall läras upp för att ersätta 40-talisterna?  

Detta är ett generellt problem inom hela byggbranschen. Vi har en stor kull 40-talister inom företaget 
som har mycket stora kunskaper. Dessa människor kommer att gå i pension inom de närmsta åren. 
Byggbranschen går ut på att ha erfarenhet och kunna hantera människor. Det bästa är att man har 
varierad ålder på personalen i företaget så att de yngre får gå i lära hos de äldre. I en bransch där det är 
så mycket personliga relationer inblandade tror jag att det blir alldeles för tufft för en nyexaminerad att 
komma ut direkt på marknaden. Man behöver ha erfarenhet och skapa goda relationer för att veta vem 
man skall eller inte skall vända sig till.  
 

11. Vad har Ni för personliga åsikter om Grontmij som teknikkonsultföretag?  

Jag har bara goda erfarenheter om personerna som arbetar där. Däremot hade jag som sagt inte hört 
talats om företaget innan de köpte Carl Bro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 

Intervju – Entreprenör 
Namn: Peter Rolander 
Företag: Åhlin & Ekeroth 
Datum: 2008-11-05 
 

1. Hur skulle Ni beskriva Er verksamhet kortfattat? 
 
Bolaget grundades 1987 av Leif Åhlin och Gösta Ekeroth. Bolaget har växt hela tiden under mer än 
20 år och det består idag av ett flertal dotterbolag i Linköping, Norrköping, Åtvidaberg och Motala. I 
Linköping finns totalt 160 anställda fördelat på 40 tjänstemän och 120 yrkesarbetare på plats. I 
koncernen är vi totalt 300 medarbetare och omsätter under 2008 ca 530 miljoner kronor.  
 

2. Hur tror Ni att byggbranschen kommer att se ut fem år framåt i tiden? 
( faktorer som rekrytering, efterfrågan av arbeten, priser, exploatering av 
verksamhet osv.) 
 
Vi har definitivt känt av den aktuella lågkonjunkturen. Jag tror att marknaden kommer vara ostadig 
ett tag framöver men sedan gå neråt. Jag tror däremot att marknaden kommer att hämta upp sig senare. 
Den förra riktiga lågkonjunkturen kom i början av 90-talet som då enbart berörde Sverige. Till skillnad 
från då är denna lågkonjunktur en global kris där det är svårt att förutse vad som kommer att ske. Jag 
kan tänka mig att branschen kommer att gå ner i omsättning ordentligt. Det är svårt att säga hur 
mycket. Om man gissar kring den närmsta framtiden kan det bli så att vår omsättning kommer sjunka 
med cirka 20-30 procent. Vi gör inga nyrekryteringar om man inte hittar någon med speciella 
egenskaper. Vid efterfrågan av arbeten i entreprenader märks en prisnivå som inte fanns för två månader 
sedan. Den är rejält mycket lägre mot vad vi är vana vid. 
  

3. Angående den aktuella lågkonjunkturen 

a)Hur påverkas Er verksamhet av den aktuella lågkonjunkturen? 
 
Får vi mindre jobb måste vi givetvis anpassa verksamheten efter det. Vi måste öka vårt kundunderlag 
och satsa mer på marknadsföring. Vi ska gasa framåt och behålla den tjänstmannagrupp vi har idag. 
Sammanfattat anpassar vi oss efter marknaden och kommer att göra så på många olika sätt framöver. 
  
b)Hur hanterar Ni de faktorer som påverkas av den aktuella lågkonjunkturen? 
 
Vi sysslar med entreprenader från tusen kronor upp till hundrafemtio miljoner kronor. Det är inte alltid 
bostadsjobben eller industrijobben finns, men då måste vi vara ett företag som lätt kan omformas och 
anpassas till marknaden och dess aktuella konjunktur. 

 
 

 
 



 

 

4. Vilka faktorer beaktas vid beslut om uppstartande av nya projekt? 

Det beror precis på vad det är för ett projekt. Först tittar man på om man skall räkna på projektet över 
huvud taget. Sedan tittar man bland annat på vilka möjligheter som finns för att starta projektet och 
vilka kalkyleringar som behöver göras. 
 

5. Hur stor verksamhet bedrivs lokalt om man jämför med hela landet och vad är 
orsaken till detta? 

På kontoret i Linköping bedrivs verksamheten till hundra procent regionalt. Marknaden har alltid 
funnits i och kring staden. Man har inga planer på att utöka sin verksamhet runt om i landet. 
 

6. Hur känner Ni till Grontmij som företag och hur lärde Ni för första gången känna 
till företaget? 

Jag jobbar inte med den delen inom byggmarknaden så jag passar på den frågan. Däremot känner jag till 
gruppchefen Nils-Åke Hedström på kontoret i Linköping.  
 
Följdfråga: Vilka åsikter och vilket första intryck fick Ni av företaget i sin helhet? 
 
Pass. 
 

7. Var geografiskt sett bedriver Ni störst verksamhet? 

I Linköpingsregionen. 
 

8. Vad för slags arbeten utför Ni till största del och till vilket eller vilka företag? 

Den största delen, rent ekonomiskt, i vår verksamhet är inom bostadsindustrin. Våra beställare är 
försäkringsbolag, privat, kommunal och statlig förvaltning, bostadsbolag etc. Vi utför många uppdrag på 
ramavtal genom vår byggservicegrupp.    
 

9. Hur kan en entreprenörs marknad påverka ett teknikkonsultföretags 
arbetsmarknad?  
(om det kan bli en direkt påverkan eller om det alltid är en beställare mellan som 
påverkas) 
 
Ett bra exempel är samverkansprojekt, partneringentreprenader. Där kan entreprenören och 
teknikkonsulten i tidigt skede samarbeta och med hjälp av respektive spetskompetenser uppnå 
beställarens önskemål på bästa sätt. 
 

 

 

 

 

 



 

 

10. Hur påverkas förtroendet till Grontmij då de satsar på rekrytering av 
nyexaminerade som skall läras upp för att ersätta 40-talisterna?  

Vi upplever att det är stor spridning på teknikkonsulternas kunskapsnivå. Det kan bero på att man 
tar åt sig för mycket arbeten och då inte får tillräckligt med tid för uppdraget. Det kan även vara att 
kunskapsnivån inte är tillräcklig helt enkelt. Jag tycker att man ska skaffa tillräckligt med 
arbetserfarenhet genom att vara ute på projekten och delta aktivt i stället för att enbart läsa in 
kunskapen. Det är ett bra sätt att skaffa sig kunskap inför rollen som projektledare. 
 

11. Vad har Ni för personliga åsikter om Grontmij som teknikkonsultföretag?  

Pass. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 
 
Intervju – Teknikkonsultföretag 
Namn: Tommy Berggården 
Företag: Ramböll Sverige AB 
Datum: 2008-11-03 
 

1. Hur skulle ni beskriva Er verksamhet kortfattat? 
 
Vi är ett teknikkonsultföretag som arbetar inom i stort sett alla teknikområden inom byggbranschen. 
Det enda undantaget är att vi inte arbetar inom ren arkitektur. Vi jobbar främst med byggande, 
infrastruktur, samhällsbyggnad och miljö. Vi är 8500 anställda inom företaget. Vår huvudsakliga 
marknad ligger i de nordiska länderna men även internationellt. Vi har till exempel stora kontor i bland 
annat Ryssland och i Indien. Lokalt sett är mitt affärsområde Linköping/Norrköping/Örebro och här 
har vi god kompetens inom elteknik, byggteknik och samhällsbyggnad. Hos oss finns även Ramböll 
projektledning, som jobbar inom byggledning, installationsledning och projektledning vilka vi har ett nära 
samarbete med. 
 

2. Hur tror Ni att byggbranschen kommer att se ut fem år framåt i tiden? 
( faktorer som rekrytering, efterfrågan av arbeten, priser, expandering av 
verksamhet osv.) 
 
Det är en intressant fråga eftersom finansmarknad och stundande lågkonjunktur är aktuellt. Jag tror att 
vi kommer att klara den här lågkonjunkturen ganska bra i Sverige, därför att vi hade vår tuffaste 
finanskris i början på 90-talet. Vi kommer därför inte att lida lika svårt som andra länder. Men det 
vore konstigt om vi inte skulle påverkas över huvud taget. Jag tror att om fem år kommer byggbranschen 
att ha ungefär lika stor marknadsandel som den har i dag men inte större. Inom de närmsta två åren 
kommer det att rekryteras något mindre ingenjörer och efterfrågan av våra tjänster kommer kanske att 
minska något. Det kommer även att bli mindre ökningstakt vad gäller priser på marknaden. Om man 
beaktar expandering av verksamhet inom den närmsta tiden tror jag att de stora teknikkonsultföretagen 
kommer att köpa upp de mindre som fortfarande finns kvar. Sammanfattat kommer vi alltså att tappa 
delar av marknaden en tid framåt. Hur mycket är svårt att avgöra men jag tror att vi om fem år är 
tillbaka på samma nivå som vi ligger på idag. Trots denna lågkonjunktur har Ramböll stora planer på 
att expandera sin verksamhet i Sverige de närmsta tre åren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Angående den aktuella lågkonjunktur som råder 
 
a) Hur påverkas Er verksamhet av den aktuella lågkonjunkturen? 

Vi märker inte av att det är lågkonjunktur i dagsläget. Även om den drabbat bland annat industrin och 
delar av byggbranschen har den inte berört vår verksamhet, varken lokalt eller runt om i vår region. 
 
b) Hur hanterar Ni de faktorer som påverkas av den aktuella lågkonjunkturen? 

Även om vi inte märkt av lågkonjunkturen i dagsläget tror jag att vi kommer att märka av den. Därför 
anstränger vi oss mer för att hitta och behålla våra kunder i dagsläget. Vid högkonjunktur har jobben 
funnits tillgängliga utan att man behövt söka efter dem på marknaden. Nu kommer vi att anstränga oss 
mer genom att vara ute på marknaden för att aktivt uppvakta våra nuvarande kunder och även 
tänkbara nya kunder. Jag tror att man som teknikkonsult kommer att jobba mindre åt fastighetsbolagen 
och mer åt entreprenörerna under en tid framöver.  
 

4. Vilka faktorer beaktas vid beslut om uppstartande av nya projekt? 

Ofta är det en kund åt oss som startar ett projekt och vi blir då en del av projektet. Beaktar man större 
projekt inom infrastrukturen tycker man att prisbilden börjar bli ganska tuff bland de stora 
teknikkonsulterna. För att få billigare timpenning börjar man köpa in timmar till kontoren i 
storstäderna utifrån övriga landet, framförallt i Stockholmsregionen. På detta sätt kan man projektera 
jobben billigare. Går vi in i ett projekt med ett fast pris och vi vet att det är sämre konjunkturläge lägger 
vi inte de högsta timpenningarna i vårt ekonomisystem. Då kan vi i stället lägga mer timmar i projektet. 
 

5. Hur stor verksamhet bedrivs lokalt om man jämför med hela landet och vad är 
orsaken till det? 

I vår region är vi specifikt starka på installation inom EL och VVS. Vi börjar även bli starka inom 
infrastruktur. Ser man på Ramböll i Sverige är vi starkast på infrastruktur. Vi är ganska stora här i 
vår region. Vi har växt i personal från 90 till 200 på fyra, fem år vilket har gjort att vi har varit 
tvungna att omorganisera oss till affärsområdesindelning. På så sätt har vi rustat oss för att kunna 
fortsätta växa. Antalet anställda i Sverige är 1400 av totalt 8500 runt om i världen. Vi har som vision 
att få en större marknadsandel i Sverige med tanke på att man är 2500 i Danmark. Om man jämför 
ländernas ytor med antalet anställda inser man att vi är för få i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Hur känner Ni till Grontmij som företag och hur lärde Ni för första gången känna 
till företaget? 

Jag lärde känna företaget långt innan de hette Grontmij. Det var då de hette Sycon och Carl Bro. Jag har 
sett Grontmij som ett rent projektledningsföretag då man i Linköping nästan enbart sysslat med detta. 
Vi har haft ett mycket bra förhållande till linköpingskontoret och dess anställda. Vi har gjort både 
projektering, rambeskrivningar och framför allt kontroll och besiktningar tillsammans. På riksplanet 
däremot har Grontmij sin egen personal som utför motsvarande arbete. Detta medför att vi enbart är 
bekanta med det lokala kontoret och dess personal. Jag anser att det bedrivs kollegial verksamhet och inte 
konkurerande mellan företagen i just Linköping. Om man däremot ser på de två företagen i Malmö är 
det konkurrerande verksamhet som råder då Grontmij rekryterar personal av Ramböll.  
 
Följdfråga: Vilka åsikter och vilket första intryck fick Ni av företaget i sin helhet? 
 
Väldigt gott samarbete helt enkelt.  

 
7. Är det enbart i särskilda fall Ni arbetar tillsammans med Grontmij? 

Nej. Vi har många gemensamma kunder, som till exempel Sankt kors och LKF, med gemensamma 
ramavtal där Grontmij har ramavtal på projektledning och vi har el-, och markprojektering. Då blir det 
ett bra samarbete.  
 
Följdfråga: Om så, vad beror det på? 
 
Vi har jobbat mycket bra ihop och kunderna känner till att vi är ett bra besiktningsgäng. Har dessutom 
kunden ett ramavtal med båda parterna är de lätta att handla upp och bilda en grupp av dem.  
 

8. Hur påverkas förtroendet för Grontmij då de satsar på rekrytering av 
nyexaminerade som skall läras upp för att ersätta 40-talisterna? 

Det ger ett mycket starkt förtroende. Detta är en ständig process. Vi har gjort det de senaste fyra åren och 
det är mycket utvecklande för företaget att få in ung personal. Det fungerar särskilt bra med 
högskoleutbildade. Grontmij är på helt rätt spår, hela branschen behöver tänka på detta. Det kommer 
bli kris när 40-talisterna går i pension. Då det är få 50-talister inom branschen blir det vi 60-talister 
som får axla ansvaret och vara mentorer åt dessa unga människor. 
 

9. Vad har Ni för personliga åsikter om Grontmij som teknikkonsultföretag?  
 
Det är bara positivt! 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 
 
Intervju – Teknikkonsultföretag 
Namn: Nils-Åke Hedström, gruppchef på kontoret i Linköping  
Företag: Grontmij AB  
Datum: 2009-01-20 
 

1. Hur skulle Ni beskriva Er verksamhet kortfattat? 

Verksamheten vi bedriver här idag på kontoret i Linköping är inom bygg- och marksektorn. Vi arbetar 
med bygg- och projektledning, besiktningar, inventeringar samt kalkylarbete.  
 

2. Hur tror Ni att byggbranschen kommer att se ut fem år framåt i tiden? 
( Faktorer som rekrytering, efterfrågan av arbeten, priser, expandering av 
verksamhet osv.) 
 
Jag tror att byggbranschen kommer att växa, kanske inte de kommande två åren. Däremot tror jag att 
om fem år framåt i tiden, kommer det ske en expansion som det varit de två senaste åren. För att vi 
skall klara en kommande expansion skall vi se till att få vår personal utbildad. Vi skall rekrytera ett 
antal personer, eventuellt en i vår, då vi i dagsläget ligger på en låg nivå. Det gäller att vara förberedd när 
det börjar gå uppåt på marknaden igen och framför allt skall vi hitta fler kompetensområden. Jag tror att 
efterfrågan på arbeten kommer vara ganska stor. Prisbilden är inte något vi styr utan den styrs av 
marknaden. Vi skall hålla den prisbild som krävs för att matcha de andra teknikkonsultföretagen. Om 
man ser på expandering av verksamheten fem år framåt i tiden är det tänkt att kontoret i Linköping 
skall vara ett regionkontor bestående av 25 anställda med spetskompetenser inom sina arbetsområden.  
 

3. Angående den aktuella lågkonjunktur som råder 
 
a) Hur påverkas Er verksamhet av den aktuella lågkonjunkturen? 

 
Fram till idag har det inte påverkat oss överhuvudtaget. Vi blir inte berörda för att vi inte jobbar med 
lägenheter, villabygge etc. De fyra fastighetsägarna som vi arbetar med idag inriktar sin verksamhet mot 
kommersiella fastigheter. Därför är vi inte påverkade av den lågkonjunktur som råder just nu. Skulle 
lågkonjunkturen däremot breddas på marknaden och drabba våra kunder blir givetvis även vi berörda. 

 
b) Hur hanterar Ni de faktorer som påverkas av den aktuella lågkonjunkturen? 

Inga åtgärder vidtagna på grund av att vi inte är drabbade av lågkonjunkturen för tillfället. 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Finns det något område på marknaden som är mer eller mindre gynnsamt för Er 
verksamhet i dagsläget? 

På det här kontoret har vi ett antal så kallade A-kunder som kontinuerligt förser oss med jobb. Vi får 
en förfrågan om vi kan anta olika jobb. Förfrågningarna kommer från olika företag som t. ex 
fastighetsägarna Norrporten, Linköpings kommunala fastighetsbolag, Diligentia och Sankt kors, vilka 
vi har ständiga kontakter med. Det som har blivit mindre gynnsamt för oss i dagsläget är att det finns 
dåligt med pengar hos A-kunden Fortifikationsverket. De får inte någon finansiering av staten för 
tillfället. Vi har ett stort projekt tillsammans med Fortifikationsverket som skall genomföras så fort de 
får finansiering. Detta projekt innefattar en anläggning för strid i bebyggelse i Kvarn som är planerat 
sedan tre år tillbaka.  
    

5. Finns det något aktuellt område inom byggbranschen som Ni inte är verksamma 
inom och hur påverkas Ni av det i så fall? 

 
Det är det mycket stora projektet Ostlänken. Det innefattar även flytt av det nya resecentrum som i sin 
tur innebär att man skall bygga en järnväg ut till Linköpings flygplats. Detta är ett stort projekt som vi 
inte ensamma här på kontoret i Linköping klarar av. Om vi däremot tar hjälp av de kompetenser som 
finns i övriga företaget görs detta möjligt. Det är vårt ansvar att se till att detta kan bli ett 
Grontmijprojekt. Detta skall ske genom att skapa de kontakter som behövs i t. ex kommunen, inom 
teknik- och samhällsbyggnad, Banverket och Vägverket. Till detta kommer vi ta hjälp av vår enhetschef, 
Patrik J Andersson, och vår divisionschef, Niklas Sörensen, och även personal som arbetar med liknande 
projekt på heltid. Vi vet att vi har kompetensen till att utföra ett sådant stort projekt men i första hand 
måste vi se till att bli tilldelade projektet. 
 

6. Hur skall Ni på kontoret i Linköping göra för att skapa ett välkänt namn bland de 
övriga aktörerna på marknaden?  

Som jag ser det har vi under ett och ett halvt år marknadsfört Grontmij som företag ganska bra. Många 
av aktörerna i staden känner oss som personer. Det är även många som känner till oss som gamla Carl 
Bro AB och gamla Comfortia. De kunder vi har i dagsläget på både entreprenörsidan och på 
beställarsidan vet vilka vi är, framförallt de kunder vi har idag på beställarsidan. Det är nog de som inte 
är våra kunder idag som vi är relativt anonyma för. För att skapa ett känt namn på marknaden måste 
vi kunna lägga mer tid på marknadsföring. Någon måste gå ner i uppdrag och ta ansvar för att detta 
sker. 
 

7. Vad kan Ni som företag göra för att utöka verksamheten på den lokala 
marknaden? 

Genom god kontakt med beställarsidan och entreprenörsidan. Vi måste marknadsföra oss mer och bli ett 
erkänt namn inom byggbranschen. 
 
 
 
 



 

 

8. Hur ser framtiden ut i dagsläget för Er i Linköping jämfört med tidigare gjorda 
prognoser av företaget?  
(Har man förutspått verksamheten korrekt eller ser det annorlunda ut på något 
vis?) 
 
Det fanns föraningar om att en lågkonjunktur var på väg. Lyckligtvis har vi haft sådan tur att det inte 
drabbat vår verksamhet i Linköping. Vi hade en väldigt bra ingång med order för 2009. Ett flertal jobb 
följde med från förgående år till detta. Dessa inkluderar jobb som bland annat pågår under en längre 
period. Vi har två personer som jobbar 100 procent på plats mot beställare hela detta år och ett par år 
till. Vi har även nyrekryterat två personer som måste få möjligheten att komma in i verksamheten på 
rätt sätt. Deras arbetsuppgifter får inte vara för avancerade i början och de skall ha tillgång till stöd från 
mentorer. Denna introduktionsfas är nödvändig för att inte nyutexaminerad personal skall bli avskräckt 
till en bransch som är så pass svängig, men samtidigt väldigt intressant. Jag tror inte att vi som företag 
har tappat andelar på marknaden eller förutspått framtiden fel. Vi har vetat att denna lågkonjunktur 
var på väg att ske och jag tycker inte vi blev överraskade.  
 

9. Hur ser det ut på marknaden i dagsläget för Er jämfört med övriga kontor i 
landet? 

Jag säger som vår enhetschef: ”De som har det väldigt svårt är våra installationskonsulter som är 
placerade i Jönköping, Växjö och Nässjö. De drabbas av småhusindustrin som tagit tvärstopp. Detta är 
ett problem som vi inte drabbas av.” 
 

10. Vad bör man göra som teknikkonsult för att säkra framtiden på marknaden? 

Det finns ett väldigt enkelt svar på frågan som är att vara väldigt nyfiken. Försöka hämta information 
på många sätt vid olika platser är ofta viktigt. Ett sätt kan vara att fokusera på vad som händer 
utanför den egna branschen. På så sätt kan man träffa och prata med olika människor som många 
gånger ger väldigt mycket. Det är även viktigt att försöka informera sin personal så mycket som möjligt. 
Ibland är det däremot viktigt att vara tyst om särskilda ärenden. Detta beror på vilken konkurrens som 
råder för tillfället. Ett exempel på ett sådant fall kan vara då man är inbjuden till en anbudsgivning. 
Har man ännu inte fått uppdraget är det viktigt att vara försiktig med den information man hanterar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. Finns det någon tanke bakom Grontmij’s efterfrågan på nyexaminerade till 
företaget? 
( Är det t. ex för att det är svårare att få tag i personal med erfarenhet?) 
 
För ett och ett halvt år sedan blev vi av med ett antal av våra kollegor från enheten av olika anledningar. 
Vi trodde då att det var ett bra alternativ att nyanställa personal som tidigare jobbat som entreprenörer 
med både liten och stor erfarenhet. Det visade sig att dessa personer endast var intresserade av den 
ekonomiska aspekten. Detta är fel tänkande och leder till att företaget blir illa tvungen att säga upp 
personal. Ett sådant tänkande är kortsiktigt och fungerar inte i det långa loppet. Efter detta fick jag en 
egen idé om att titta efter studenter på universitetet. Vi var med på LARM-dagarna i fjol och skall även 
delta i år. Genom att delta i dessa evenemang får vi mycket tips om bra rekryteringar. Det finns många 
olika uppdrag i denna bransch vilket kräver personal därefter . En stor del av tanken bakom anställning 
av unga studenter är att de är så duktiga på datorer, vilket jag tror är framtiden.   

 
12. Vad tror Ni är viktigast att tänka på som teknikkonsultföretag för att behålla en 

jämn stabilitet i sin organisation under marknadens svängande konjunkturer? 
( Med tanke på att det är svårt att behålla personal då det råder högkonjunktur då 
personalen gärna byter jobb ofta. Då det råder lågkonjunktur kan företag ha ont 
om pengar till att nyrekrytera osv.) 
 
När vi rekryterar för framtiden gäller det att anställa rätt personer. Vi ser till att rekrytera personal till 
verksamheten som bedrivs i dagsläget och även till den kommande verksamheten. Det är viktigt att 
anställa människor till de olika områdena i företaget. Den orsak som gör att en del personer lämnar 
företaget är för att tjäna mer pengar, verksamheten är i grund och botten densamma i hela branschen. Jag 
tror inte det är svårt att behålla sin personal, även i en högkonjunktur, om företaget är tydlig genom att 
hålla personalen väl informerad om vad som händer i den egna verksamheten. Det är viktigt att inte 
kommunikationsbrist uppstår inom personalen. Vid en lågkonjunktur har företag begränsad ekonomi 
till nyrekryteringar och utbildningar. Här finns det kanske olika meningar om hur företagen bör gå till 
väga. Vi har nyligen kostat på våra två nyanställda utbildningar och anser att detta bara är positivt. 
Under en lågkonjunktur finns tillfällen att utbilda sin personal inför en kommande högkonjunktur. Har 
man utbildat sin personal i rätt tid kan man anta fler och större arbeten när marknaden vänder uppåt 
igen. Det skall inte slösas med pengarna utan det skall räknas som välinvesterade pengar. Vi är inne i 
en generationsväxling på det här kontoret och om fem år kommer åtminstone två stycken att ha lämnat 
verksamheten. Det är nu viktigt att planera inför framtiden att fylla upp dessa tomma platser och rusta 
personalen för framtiden. Skulle det vara ett problem att hitta personal är företaget stort med verksamhet 
placerad relativt nära. Det är även viktigt att hitta de rätta stödjobben som ger bra beläggning vilket 
resulterar i att de nyanställda i lugn och ro kan inskolas till branschen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 7 
 
Intervju – Teknikkonsultföretag 
Namn: Patrik J Andersson, enhetschef Eskilstuna bygg & anläggning  
Företag: Grontmij AB  
Datum: 2009-01-20 
 

1. Hur skulle ni beskriva Er verksamhet kortfattat? 

Eskilstuna: Traditionell projektering inom konstruktion och arkitektur. Detta sker till största del med 
inriktning på försvarsbyggande, fördelning är 60/40. 
Linköping: Projekt- och byggledning med inriktning på försvar och kommun, staten med Banverket och 
Fortifikationsverket samt Landstinget med Universitetssjukhuset. 
 

2. Hur tror Ni att byggbranschen kommer att se ut fem år framåt i tiden? 
( Faktorer som rekrytering, efterfrågan av arbeten, priser, expandering av 
verksamhet osv.) 
 
I både Eskilstuna och Linköping gäller följande: 
Det finns ett behov av rekrytering, efterfrågan på arbeten är bra, priserna på arbeten skall höjas och 
expandering av verksamheten skall ske. 
 

3. Angående den aktuella lågkonjunktur som råder 
 
a) Hur påverkas Er verksamhet av den aktuella lågkonjunkturen? 

 
I både Eskilstuna och Linköping ser vi en minskning under andra kvartalet 2009 av tjänster mot 
Fortifikationsverket. Samtidigt ökar andra delar.  Verksamheten inom arkitektur har breddats lokalt i 
Eskilstuna och projekt- och byggledning bör öka för båda enheterna. 

 
b) Hur hanterar Ni de faktorer som påverkas av den aktuella lågkonjunkturen? 
 
Både Eskilstuna och Linköping försöker behålla en bra volym på Fortifikationsverket. Samtidigt 
bearbetas den ”nya” marknaden mera med avseende på fastighetsägare, infrastruktur, energi och miljö. 
 

4. Finns det något område på marknaden som är mer eller mindre gynnsamt för Er 
verksamhet i dagsläget? 

Mindre gynnsamt: investeringsbenägna företag och industrin. 
Mer gynnsamt: infrastruktur.  

 
 
 
 



 

 

5. Finns det något aktuellt område inom byggbranschen som Ni inte är verksamma 
inom och hur påverkas Ni av det i så fall? 

Det är inom ljudutredningar. Det kommer alltid finnas ett behov av detta område. För tillfället använder 
vi oss av underkonsulterna ÅF och ACAD som hjälper oss med denna tjänst. 
 

6. Hur skall Ni på divisionen göra för att skapa ett välkänt namn bland de övriga 
aktörerna på marknaden?  

Vi ska analysera marknaden med faktorer som kundbehov, aktörer, inriktning och konkurrenter. Vi 
ska arbeta med helhetstänkande, teknikområde och verksamhetsområde. Vi skall presentera våra 
kompetenser välpaketerade.  
 

7. Vad kan Ni som företag göra för att utöka verksamheten på den lokala 
marknaden? 

Vi skall analysera marknaden med tanke på konkurrenter och beställare. Vi skall känna till 
konkurrenternas brister och deras tjänster. Vi skall kunna erbjuda beställaren tjänster som ingen annan 
erbjuder eller som vi kan bättre.   

 
8. Hur ser framtiden ut i dagsläget för Er i Linköping jämfört med tidigare gjorda 

prognoser av företaget?  
(Har man förutspått verksamheten korrekt eller ser det annorlunda ut på något 
vis?) 
 
Vid en jämförelse mot gjorda prognoser har vi, under 2008, tappat marknadsandelar i Linköping. År 
2009 ökar omsättningen i prognosen men vi behöver öka vår volym och vår marknadsandel för att skapa 
ett rekryteringsunderlag och leva upp till prognos. Det är även en generationsväxling som påverkar 
framtiden. 
 
I Eskilstuna ökade både omsättningen och lönsamheten 2008. För att kunna göra rekryteringar 2009 
behöver vi öka omsättningen ytterligare. Även här står vi inför en generationsväxling. 
 

9. Hur ser det ut på marknaden i dagsläget för Er jämfört med övriga kontor i 
landet? 

I Linköping ser det OK ut. Vi behöver större volym då kontoret är relativt litet och vi är relativt 
anonyma på orten. 
I Eskilstuna ser det också OK ut. Vi behöver nå ut till lokalmarknaden då vi är relativt anonyma på 
orten samtidigt som vi är den största teknikkonsultbyrån. 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. Vad bör man göra som teknikkonsult för att säkra framtiden på marknaden? 

Vi behöver hitta en stabil nisch, som att arbeta inom projektledning åt Fortifikationsverket. Detta skall 
vara ett helhetsåtagande, en kärna vi utgår från, för att utveckla det traditionella konsultarbetet.  
 

11. Finns det någon tanke bakom Grontmij’s efterfrågan på nyexaminerade till 
företaget? 
( Är det t e x för att det är svårare att få tag i personal med erfarenhet?) 
 
Vi vill gärna att de nyexaminerade ska vara med från början för att utvecklas och även utveckla 
Grontmij. 

 
12. Vad tror Ni är viktigast att tänka på som teknikkonsultföretag för att behålla en 

jämn stabilitet i sin organisation under marknadens svängande konjunkturer? 
( Med tanke på att det är svårt att behålla personal då det råder högkonjunktur då 
personalen gärna byter jobb ofta. Då det råder lågkonjunktur kan företag ha ont 
om pengar till att nyrekrytera osv.) 
 
Vi skall vara bäst på att kompetenssäkra vår personal och göra Grontmij till ett företag där man 
känner delaktighet och utvecklas. Vi vill skapa mervärden för de anställda i form av t. ex friskvård, 
interna utbildningar(Grontmijakademin) och försäkringar. Vi skall arbeta mer med företagskänslan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


