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Clients rely on TerraRoc for customized products and services 
to tackle all types of ground formation. After all, TerraRoc 
is the market leader in geotechnical drilling consumables, 
specializing in casing advancement systems, down-the-
hole hammers, and core drilling. With a global reputation for 
innovation and specialized products, TerraRoc is the ideal 
partner for engineers to overcome the challenges of drilling, 
geotechnical works, and excavation.

For your next challenge share the load with TerraRoc.

terrarocdrilling.com
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LEDAREN
Äntligen samlas vi igen.

AKTUELLT
• Årstämma och konferens i Stockholm.
• Eric Granryd till minne.
• Ny konsumentköplag.
• Sommarens grundvattenprognos.
 
LEVERANTÖREN
Global koncern som går mot 
skräddarsytt.

I FOKUS:  
HR & REKRYTERING
• Så bygger du varumärket som 

arbetsgivare.

• Personalarbetet är nyckeln.
• Frihet och ansvar lockar.
• Analys av personalbehovet.
• Fackets roll.

PROFILEN
Markus Hoffman är LRF:s expert på 
vattenfrågor.

FÖRETAGET
Ö-viks Brunnsborrning expanderar.

MEDLEMSREGISTRET
Skandinaviens största samman- 
slutning av fristående borrnings-
företag.
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Slipstensvägen 11  |  142 50 SKOGÅS  |  08-560 250 40
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TILLVERKAR MER ÄN 70 OLIKA MODELLER
VILKEN PASSAR DIG?

WH4” TD40 (pat.pend.)
WELL DRILLING HAMMER

DTH-BIT 115 
(TD40)

DTH-RoX++ 139,7/5,6 NOWA 139,7/5,6

WELL DRILLING
CONSUMABLES
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Det var en fantastisk känsla att hälsa 
alla medlemmar och leverantörer väl-
komna till Borrföretagens årsstämma 
i Stockholm den 19–20 maj. Som vi 
på kansliet hade längtat och äntligen 
kunde vi som förening arrangera en 
fysisk årsstämma. Det var extra roligt 

att uppslutningen var så stor, där över 50 företag och 
närmare 100 personer bidrog till att göra evenemanget 
till en så lyckad tillställning. Borrföretagen är i högsta 
grad en levande förening och utan de fysiska träffarna 
har vi som branschorganisation inte kunnat leva fullt 
ut! Det är därför så viktigt att vi fortsätter att träffas, 
samverkar och utbyter erfarenheter och sist men inte 
minst har kul. Stämman är ett av de viktigaste möten 
en förening har och det är där vår framtida verksam-
het planeras och beslutas, så ett stort tack till alla er 
medlemmar som engagerar sig i föreningen. 

Mötet illustrerade även vilken stark vilja det 
finns att tillsammans driva branschen framåt och 
stämmans två dagar lockade fram många intressanta 
diskussioner. Borrföretagen har en stor uppgift i 
att driva branschens nyckelfrågor och samarbetet 
med SGU och Svenskt Geoenergicentrum kring att 
ta fram en guide till de kommunala handläggarna 
gällande geoenergi är ett steg i rätt riktning. Det var 
även väldig upplyftandet att se det branschviktiga 

arbetet och medlemsnyttan som Svenskt Geoenergi 
presenterade, inte minst den pinfärska statistiken. 
Siffror som framför allt visar på den stora nytta 
geoenergi gör i klimatarbetet. 

I detta nummer är HR och rekrytering i fokus. Ett 
ämne som är väldigt aktuellt i dessa dagar där många 
företag upplever att det blir allt svårare att rekrytera 
kompetent personal. Tidigare skulle man vara glad om 
man hade ett jobb. Så funkar det inte längre och unga 
vill idag jobba med något som intresserar dem. Vi som 
branschorganisation har en viktig funktion att fylla 
genom att göra yrket mer synligt, men också genom 
att skapa förutsättningar i branschen för att kunna 
attrahera arbetskraft. En viktig del i det arbetet är ut-
bildning av borrtekniker och årets elever är redan i full 
gång med att lära sig yrket. I vanlig ordning så presen-
terar Borrsvängen årets elever – kanske är det någon av 
dem din blivande kollega i vår viktiga bransch? 

Snart dags för sommar och jag ser hur regnet drar 
bort och solen tittar fram utanför kontoret, vilket 
får en att fundera på vilken av SGU:s prognoser över 
grundvattnet som kommer att gälla i år. Svaret har vi 
i Borrsvängen nummer 3 och till dess får jag önska en 
fin sommar och en god semester.

Trevlig läsning!

ÄNTLIGEN KUNDE 
VI SAMLAS IGEN! 

PÄR MALMBORG,  
VD BORRFÖRETAGEN

LEDAREN
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AKTUELLT

STOR UPPSLUTNING NÄR BR ANSCHEN SAMLADES IGEN
Nästan på dagen två och ett halvt år efter Borrföretagens bildande i november 2019 
kunde medlemmarna äntligen samlas igen, helt fria från restriktioner.

– Vi är många som har längtat efter den här stunden och det är glädjande att så många 
har slutit upp och medverkar på stämman och våra aktiviteter, sa vd Pär Malmborg när han 
välkomnade deltagarna i den välfyllda konferenslokalen på anrika Nalen i Stockholm.

TEXT: JÖRGEN OLSSON  FOTO: JÖRGEN OLSSON, JOHAN ANDERSSON, DOMINIKA RYDEL

Deltagare från 36 medlemsföretag 
och 15 avtalsleverantörer – inalles 
omkring 100 personer – slöt upp 

till evenemanget, som på torsdagsmorgo-
nen den 19 maj inleddes med ordinarie 
årsstämma.

Därefter följde en rad intressanta infor-
mationspunkter, med tillhörande engage-
rade diskussioner och frågeställningar.

Borrföretagens kansli kommer att 
fortsätta med de digitala lunchsemina-
rier och leverantörsträffar, som tvinga-
des fram av pandemirestriktionerna men 
som har visat sig uppskattade av många. 

Vidare har Borrföretagen tillsammans 
med SGU, SKVP och Svenskt Geoen-
ergicentrum tagit fram en guide till de 
kommunala handläggarna som ska fatta 
beslut kring borrtillstånd.

– Här är SGU som myndighet givet-
vis en stor och tung part. Guiden tar 
bland annat upp frågor kring borr-
vatten och kax, men lyfter också det 
större sammanhanget – nämligen vår 
branschs roll och viktiga arbete i om-
ställningen till fossilfri energi, förklarade 
Pär Malmborg.

›

▲ Ny medlem
Pär Malmborg passade på att välkomna en ny medlem i Borrföretagen: AB Energiborr i Örnsköldsvik. 

– Jag är ganska nystartad i borrbranschen. Vi drog igång 2020 och jag är även åkeriägare. 
För mig är det viktigt att vara med i branschföreningen och jag förväntar mig hjälp och stöd 
och hoppas själv kunna bygga goda relationer, sa vd Per Forslund.

Borrföretagens vd Pär Malmborg välkomnar till 2022 års stämma, i en av Nalens möteslokaler som tidigare varit boxningsklubb.

Tekniska kommittén 
Kommittén redovisade den senaste 

tidens arbete, som bland annat handlar 
om säkerhet och arbetsmiljö i form av 
fångsstrumpor och risker i samband 
med tryckning av brunnar. Man har 

också tittat på produkter för partiell 
återfyllning. 

Tekniska kommittén söker aktivt efter 
fler samarbetsprojekt med leverantörer 
och välkomnar f ler förslag från Borr-
företagens medlemmar.  
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STOR UPPSLUTNING NÄR BR ANSCHEN SAMLADES IGEN

Mingel med bubbel, snittar och skaldjur på restaurant B.A.R. innan den stora stämmomiddagen.

◄ Fina siffror från 
Svenskt Geoenergicentrum
Signhild Gehlin, vd för Svenskt Geoenergi-
centrum, presenterade fakta, nyheter och 
pinfärsk statistik.

Vad gäller borrning och anläggningar så 
görs det årligen cirka 700 anläggningar med 
fler än två borrhål. Sedan flera år tillbaka 
ligger antalet borrhål för geoenergi stabilt 
mellan 17 000 och 18 000 nya borrhål per 
år. Med vattenbrunnarna inräknade blir det 
omkring 23 000 borrhål motsvarande cirka 
3,4 miljoner borrhålsmeter om året.

Sverige hade år 2021, enligt den senaste 
statistiken, omkring 630 000 geoenergi- 
anläggningar med en sammanlagd installerad 
effekt på 7,3 GW, en ökning med 0,5 GW 
sedan 2019. Dessa geoenergianläggningar 
levererar årligen cirka 20 TWh förnybar 
värme och kyla.
I hela världen står geoenergi för 284 TWh.

– Det kan räknas om till 81 miljoner ton 
oljeekvivalenter, vilket i sin tur innebär att 
vi med geoenergi slipper 253 miljoner ton 
CO2-utsläpp varje år tack var geoenergin. 
Sveriges 20 TWh motsvarar 5,6 miljoner ton 
oljeekvivalenter eller 17,8 miljoner ton CO2, 
så det är lätt att konstatera att vi gör en stor 
nytta i klimatarbetet och omställningen, 
säger Signhild Gehlin.

Leverantörer på löpande band
Ett antal leverantörer fick tillfälle att lite 
kort presentera sig.

• Värmdöpumpen visade upp Grundfos 
nya solpanelsdrivna pump.

• Qmatec berättade om sin nya organisa-
tion i Sverige, med försäljningspartner 
och service.

• Mincon påminde om sitt stora sortiment 
av hammare och kronor och att man även 
har ringsystem, rör och pilothammare.

• Anytech, som nyligen uppstod som en 
sammanslagning av Avanti Försäljning 

och Gruse, berättade att man nyligen 
blivit uppköpta av Debe och blir borr-
center i Bålsta.

• Debe visade på de många specialiteter 
som numera ingår i koncernen och med-
delade att man i dagarna flyttar till nya 
lokaler i Sätra.

• Dahl berättade om den föreståen-
de fusioneringen med Optimera och 
resonerade även kring tillgängligheten 
på foderrör. Budskapet är att de finns 
tillverkade, men att flaskhalsen nu är 
transporter från södra till norra Europa. 
Man ska också öppna ett antal obe-

mannade proffsbutiker, bl a i Ljusdal.
• Aqvify visade sin app som kan övervaka 

den egna brunnen.
• If Skadeförsäkring presenterade sitt 

branschanpassade erbjudande, där det 
bland annat ingår hjälp med avtals-
granskning.

• Swedol informerade om samgåendet med 
Tools och Groll och de gemensamma bu-
tikerna med järnhandel, kläder med mera.

• Muovitech lyfte den nya köldbärarvät-
skan Kilfrost Geo som har fullt kor-
rosionsskydd och varken är giftig eller 
brandfarlig.
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AKTUELLT

Ginprovning ◄ ▲
När landets borrentreprenörer samlas vet man att kombinera nytta med nöje. Den sena 
torsdagseftermiddagen innehöll ett besök på Stockholms Bränneri där deltagarna under 
ledning av värdarna Jessica och Ludde fick prova bränneriets tre sorters sprit och dess-
utom bjöds på rundvandring med unika insikter i ginets historia och hur gin idag tillverkas 
efter alla konstens regler på Södermalm.

Engagerande och involverande 
föreläsning ◄ ▲ ►
Fredagen var en halvdag och 
hela förmiddagen ägnades åt en 
föreläsning kring ledarskap av Stina 
Palmqvist, senior coach och lärare 
vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Det blev en livlig och engagerande 
föreläsning, där Stina utifrån gemensamt 
formulerade ”önskeegenskaper” för en 
ledare involverade hela församlingen 
i gruppdiskussioner med utbyte av 
erfarenheter, feedback, resonemang 
kring mål och svårigheter – där alltihop 
kokade ner till ett ömsesidigt utbyte 
av uppskattning och beröm. Både 
välbehövligt och uppskattat, som 
framgår av bilderna.
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Middag med mingel och priser ▲ ▼ ▼
Den stora stämmomiddagen hölls på restaurant B.A.R. på Blasieholmen. 
Krogen, som drivs av bland andra den Michelinprisade stjärnkocken Henrik 
Norrström, dukade fram fat efter fat med läckerheter där tonvikten låg på 
grillat – fisk, skaldjur och kött.

Under middagen delades ett av Borrföretagens mest åtråvärda pris ut, näm-
ligen det till Årets leverantör.

Utmärkelsen för 2022 gick till Hydroscand, bland annat för företagets 
klanderfria service och ständiga strävan att hitta lösningar för borrarens 
effektivitet och lönsamhet. Priset tog emot av Hydroscands Michael Rudén.

Kvällen innehöll även ett tacktal av Borrföretagens styrelseordförande 
Mats Rosman och dessutom tackades FBB:s David Johansson, som ordnat 
det uppskattade studiebesöket vid Slussenbygget.

▲ Spännande studiebesök på bygget av nya 
Slussen
Under mötet i Stockholm bjöds det på ett spännande 
studiebesök vid det pågående bygget av nya Slussen. 
Vi bjöds in på Skanskas projektkontor ovanför Stads-
gårdsleden, med storslagen panoramavy över det 
jättelika infrastrukturprojektet, som startade 2016 och 
blir klart 2025. 

Skanskas medarbetare Marzena Burzec-Burzynska, 
ansvarig för grundläggning och Mattias Svedell, ansvarig 
för produktionsförberedelser, berättade de om byggets 
många stora utmaningar och kreativa lösningar. Det 
pågående bygget är i själva verket den femte Slussen. Den 
äldsta är från 1642 och den man nu ersätter byggdes 1935.

Inte minst har utmaningarna gällt grundläggningen, där 
man med vattenborrning för att undvika vibrationer tagit 
sig igenom bottendy, träpålverk och andra rester från de 
fyra företrädarna, packat grus och poröst berg för att till 
slut nå ner i frisk berggrund.

Totalt har 125 kilometer pålar borrats ner till ett max-
djup av 70 meter.
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AKTUELLT

PROGNOS ÖVER GRUNDVATTNET I SOMMAR

Kartorna visar prognoser 
över grundvattensitu-
ationen i små magasin 

fram till slutet av juli, vid 
torr, normal respektive blöt 
väderlek. Det är SGU som 
gör prognosen, som baseras 
på SMHI:s uppgifter samt på 
väderförhållanden från 1961 
fram till i fjol. På grund av 
klimatförändringar är det mer 
sannolikt att kommande väder 
är mer likt vädret på senare år 
än det som var på 1960-talet. 
Detta tar man hänsyn till genom 
att de senare åren ges en större 
vikt i beräkningen. Väder för pe-
rioden 1991 till 2020 antas vara 
tre gånger mer sannolik än väder 
från perioden 1961 till 1990.

Kartorna gäller alltså små 
magasin, som reagerar snabbt 
på nederbörd och uttag. Borrade 
brunnar brukar finnas i små 
magasin och används för en-
skild vattenförsörjning. Drygt 
en miljon permanentboende  
är beroende av den egna 
brunnen.  

TEXT: SGU/JÖRGEN OLSSON  KARTOR: SGU

Torrt. Blött.

SGU stöttar två projekt; ett 
om grundvattnets roll i kolets 
kretslopp och ett annat om hur 

Projektet ”Grundvattnets roll i kolets 
naturliga kretslopp: långvarig sänka 
eller förbisett arv?” undersöker var 
kolet kommer ifrån och hur länge 
det uppehåller sig i vattnet innan det 
avgår till atmosfären eller tas upp 
av marken. Projektet ska bidra med 
viktig kunskap om kolbaserade växt-
husgaser som kan användas till att 

SGU BIDRAR TILL FORSKNING OM GRUNDVATTEN

›

Eric Granryd, professor vid KTH, 
har avlidit 88 år gammal efter en 
kort tids sjukdom. Han hade stort 

intresse för energiteknik och termodyna-
mik och specialiserade sig mot kylteknik. 

1984 tillträdde Eric som professor på 
institutionen för mekanisk värme- 
teori och kylteknik på KTH. Under Erics 
ledning kom utvecklingen av värme-
pumpar att uppta en allt större del av 
forskningen. Han fick flera nationella 
och internationella utmärkelser, bland 
annat Peter Ritter von Rittingers 
värmepump-pris. 2003 fick han Stora 
energipriset och 2011 Ljungströms-
medaljen, skriver kollegan Björn Palm i 
ett minnesord i Dagens Nyheter.  

ERIC GRANRYD 
HAR AVLIDIT

›
Det finns en ny konsumentköp-
lag som började gälla den 1 maj 
2022. I denna har konsumenter 

fått en starkare rätt att bland annat 
hävda ursprungsfel och reklamera. 
Detta är viktigt att veta i de fall man 
säljer delar, komponenter och varor till 
konsumenter. Lagen och mer informa-
tion finns på www.regeringen.se, sök 
på konsumentköplag. 

NYHETER I KONSUMENTKÖPLAGEN

›

förbättra klimatmodellering.
Projektet ”Förekomst och mobi-

litet av kritiska metaller i svenskt 
grundvatten” tittar närmare på hur 
de metaller som är kritiska för inno-
vation och ny teknik kan förekomma i 
och transporteras med grundvattnet. 
Eftersom användningen av dessa 
metaller ständigt ökar finns det en 
risk att metallerna utgör en framtida 
förorening, något som det behövs mer 
kunskap om. 

›
Normalt.
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Alla som på olika sätt jobbar med 
vatten- och energisystem lär någon 
gång ha kommit i kontakt med 

Grundfos och dess pumpar. Företaget 
grundades 1944 hemma i källaren hos 
Poul Due Jensen i danska Bjerringbro. 
Efter ett år hade han utvecklat företagets 
första pump. Resten är industrihistoria. 

I dag bevattnar Grundfos pumpar grödor 
över hela världen, levererar dricksvatten 
och pumpar bort avloppsvatten för att 
nämna några användningsområden. I 
Sverige är företaget representerat över 
hela landet via ett nätverk av säljare, 
återförsäljare och servicepartners. Att 
jobba via partnerskap har blivit en viktig 
del av företagets närvaro på marknaden.

– Vi samarbetar med ett 25-tal service- 
partners runtom i Sverige. En kund 
ska inte behöva vända sig till oss här 
på huvudkontoret i Mölndal. De ska ha 
tillgång till en lokal representant som 
är certifierad av oss, förklarar Magnus 
Johansson och tillägger:

– Det är våra partners som känner 
kunderna och deras behov. Vi kan inte 
nå ut på samma sätt.

Renvatten och VVS störst
I Sverige sker ingen tillverkning och 
produktutveckling, det ligger på koncern-
nivå och sker huvudsakligen i Dan-
mark, Tyskland och USA. Det svenska 
bolagets fokus ligger på försäljning och 
eftermarknad. De största segmenten är 
renvatten och VVS.

– På djupbrunnsidan är vi klart mark-
nadsledande. Vi har hela bredden från 
enskilda hushåll till kommunal vatten- 
försörjning, säger Magnus Johansson.

Grundfos har en stark position på 
marknaden med ett grundmurat rykte. 
Marielle Ekström är marknadsansvarig 
för vatten- och avloppslösningar i norra 

LEVERANTÖREN

Danska Grundfos är en 
av världens ledande till-
verkare av pumpar, en 
världsomspännande stor-
koncern med närvaro i 
60 länder. Det svenska 
huvudkontoret i Mölndal 
servar hela Sverige med 
pumplösningar – inte 
minst djupbrunnspumpar.
– Vi går alltmer mot att 

vara en leverantör av 
pumpdelar för skräddar-
sydda lösningar, säger 
Magnus Johansson,  
teknisk säljare.

TEXT: LARS WIRTÉN 

FOTO: GRUNDFOS

›

GRUNDFOS 
FORTSÄTTER PUMPA PÅ

Europa. Hon ser det inte som konstigt 
att Grundfos har den ställningen.

– Vi får samtal där kunder berättar att 
deras 40 år gamla pump fortfarande tickar 
och går och levererar vatten, berättar hon.

– Vi är kända för vår höga kvalitet och 
driftsäkerhet, att man kan lita på våra 
pumpar. Det ska kännas tryggt att sänka 
ner en pump i en brunn, fyller Magnus 
Johansson i.

Soldrivna pumpar
Grundfos har sedan länge ett aktivt håll-
barhetsarbete i vidare mening. Redan på 
1980-talet utvecklade företaget soldrivna 
pumplösningar, främst för bevattnings-
lösningar. Nu applicerar man solcellstek-
niken även på djupbrunnspumpar.

– Solcellsdrivna djupbrunnspumpar är 
en bra lösning för till exempel fritids-
hus och avlägset belägna anläggningar 
som i fjällvärlden. Men det är viktigt att 

Magnus Johansson är teknisk säljare på 
Grundfos i Mölndal.

Marielle Ekström, marknadsansvarig på 
Grundfos för vatten- och avloppslösningar i 
norra Europa.
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komma ihåg att de bara går när solen skiner, så de fungerar inte 
i trycksatta system, förklarar Magnus Johansson.

Marielle Ekström lyfter solcellssatsningen som typisk för 
företagets hållbarhetsarbete. 

– Vi tittar alltid på möjligheterna att effektivisera och åter-
vinna energi. Vi fokuserar på innovativa lösningar som gör att 
våra slutanvändare kan spara vatten och energi. Det hänger 
nära samman med vår målsättning att lösa världens vatten- 
och klimatutmaningar och förbättra människors livskvalitet. 
Det är stora ambitioner, men som världsledare på pumpmark-
naden måste vi ta vårt ansvar, driva på utvecklingen och vara 
en bra förebild.

Magnetmotor sparar energi
Det senaste resultatet av Grundfos utvecklingsarbete är pump-
systemet SPE för djupbrunnspumpar, med en så kallad perma-
nentmagnetmotor vilket ger stora energibesparingar.

– De är lättare att frekvensstyra och varvtalsreglera, har 
bättre energiåtervinning och är betydligt mer energieffektiva 
än tidigare generationer pumpar, säger Magnus Johansson.

Magnus Johansson ser en trend där kunderna vill bygga 
pumparna efter slutanvändarnas behov.

– Våra återförsäljare kan bli certifierade pumpbyggare och 
bygga det kunden faktiskt behöver med ännu kortare leveranstider,  
i stället för att vi levererar en standardlösning. Det viktigaste för 
oss är att de sätts ihop under vårt ansvar så att det fortfarande är 
en Grundfos-pump.

Blickar framåt
Både Magnus och Marielle ser ljust på framtiden. Pumparna 

Grundfos tillverkning sker främst i Danmark, Tyskland och USA, men företaget har även tillverkning i Kina.

håller förvisso länge och behöver inte bytas ut särskilt ofta.
– Men det är just därför kunderna återkommer på en marknad 

där det ständigt byggs och anläggs nytt, säger Magnus Johansson.
När Marielle Ekström blickar framåt citerar hon företagets 

grundare Poul Due Jensen: ”Världen är full av problem som 
kan lösas på ett bättre sätt.”

Den tanken är än i dag bränsle för Grundfos att fortsätta 
pumpa på.  

Grundfos
 X Grundades 1944 i Bjerringbro. 1945 räknas 
som företagets startår, då företagets grund-
are Poul Due Jensen konstruerade företa-
gets första pump.

 X Tillverkar årligen cirka 17 miljoner pumpar – 
en av världens största pumptillverkare.

 X Omsatte 26,3 miljarder danska kronor 2020.

 X 19 000 anställda över hela världen.

 X 1963 levererades de första vattenpumparna 
till Sverige via en agentur.

 X 1980 etablerades Grundfos AB i Göteborg. 
2004 flyttade svenska Grundfos huvudkontoret 
till Mölndal. 

 X Det svenska bolaget har cirka 70 anställda och 
omsatte 437,4 miljoner kronor 2020.
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SÅ BYGGER DU VARUMÄR KET SOM ARBETSGIVARE
Att fundera på sitt varumärke som arbetsgivare står kanske inte alla gånger 
högst på att-göra-listan. Det kan vara dags att ändra på det i tider med brist 
på utbildad arbetskraft.

– Det här är ingen liten sidofråga. Det är en överlevnadsfråga, säger Anna Dyhre, 
konsult inom employer branding som området kallas.

TEXT: LARS WIRTÉN ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

Employer branding, eller arbets-
givarvarumärket, har länge varit 
en viktig del av affärsstrategin för 

kunskapsintensiva företag som konkur-
rerar om de bästa och mest välutbildade 
medarbetarna på en global arbetsmark-
nad. Men Anna Dyhre menar att det är 
precis lika relevant för borrningsbranschen 
och alla andra branscher som innefattar 
fysiskt arbete.

– Alla företag har en kultur och ett varu-
märke, oavsett om man vill eller inte. De 
som jobbar med detta sparar pengar. De 
behåller medarbetarna länge och kan 
konkurrera med annat än lönen. Se på 
Ikea, det är knappast lönen som gör att 
många vill jobba där.

›
Det här är en av orsakerna till att 

utvecklingen går mot att allt fler hant-
verksorienterade branscher konsolide-
ras, genom sammanslagningar och att 
större företag växer genom förvärv av 
mindre företag.

– Många unga i dag vill tillhöra större 
sammanhang, där de ser att de kan ut-
vecklas i sitt yrke, säger Anna Dyhre.

Var attraktiv
Men vad innebär det egentligen att arbeta 
med varumärket som arbetsgivare? 
Anna Dyhre menar att det är synonymt 
med att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Bara för att i nästa andetag ifrågasätta 
det uttrycket.

Anna Dyhre är konsult inom employer branding.
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– Vad betyder det egentligen? Det 
finns väl ingen arbetsgivare som säger 
sig sträva efter något annat. Det vik-
tiga är att ha klart för sig för vem och 
vad det är som ska attrahera hos just 
oss. Ta Hell’s Angels som ett extremt 
exempel. Det som är attraktivt för dem 
är kanske inte samma sak som det som 
är attraktivt för dig och dina medarbe-
tare. Det viktiga är att du är attraktiv 
för dem du vill ha. Alla vill faktiskt 
inte jobba på Ikea, trots att de alltid 
hamnar högt på listorna över attraktiva 
arbetsgivare.

Ska vara intressant
Inom borrningsbranschen råder sedan 
länge brist på erfaren och utbildad arbets-
kraft. Den som går borrteknikerutbild-
ningen är i princip garanterad arbete.

– Tidigare skulle man vara glad om 
man hade ett jobb. Så funkar det inte 
längre. Unga vill i dag jobba med något 
som intresserar dem. Men hur ska man 
kunna bli intresserad av något man inte 
ens vet existerar? 

Bakom Anna Dyhres retoriska fråga 
finns en uppmaning till alla hantverks-
branscher att bli mer offensiva och berätta 
om fördelarna med sina yrken.

– Gå samman som bransch, sam-
arbeta med konkurrenterna i de här 
frågorna. Visa på goda exempel och lyft 
fram er yrkesstolthet. Jobbet är vad det 
är och det finns mycket positivt att lyfta 
som är attraktivt för en del: du får jobb, 
du får jobba praktiskt och vara utom-
hus. Blir du duktig har du försörjning 
för livet. Det finns säkert många fler ar-
gument att lyfta fram som arbetsgivare.

Se dig själv utifrån
När det gäller att göra det egna företaget 
attraktivt i förhållande till konkurrenterna, 
är steg ett att kunna se sig själv med ögonen 
hos den man vill attrahera. Hur ser vår 
arbetsmiljö ut? Hur uttrycker vi oss i ord 
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och bild? Hur bemöter vi varandra och 
andra människor?

– Allt detta kan vi koka ned till hur 
vi ser på våra medarbetare. Ser vi dem 
som medmänniskor som ska jobba i 
symbios med oss? Eller ser vi dem bara 

som anställda som ska göra som de blir 
tillsagda för att vi ger dem lön? Det 
sistnämnda funkar inte i dag. Våga se 
dig själv utifrån och ställ dig frågan: 
Skulle jag vilja jobba här själv?

Självklarheter kan tyckas, men Anna 

Linkedin en hygienfaktor
Linkedin är ett socialt nätverk inriktat på yrkeslivet. Tjänsten är inriktad på att vara en mötesplats mellan 
arbetssökande och företag, men används även för att marknadsföra sig själv som yrkesperson och företaget 
där man jobbar. Linkedin startade i USA och ägs sedan 2016 av Microsoft. 2020 hade tjänsten ungefär 575 miljoner 
användare, varav cirka hälften aktiva. Tre av tio svenskar över 18 år använde Linkedin 2020.
Linkedin bygger på personliga profiler. Den som har registrerat en profil kan även skapa en företagssida. 
Anna Dyhre ser det som ett hygienkrav som arbetsgivare att finnas på Linkedin. 

Här är Anna Dyhres grundtips:
 X Se till att vd och/eller annan nyckelperson har en personlig profil med en trevlig bild på sig själv.
 X Skapa en enkel företagssida, beskriv företaget kortfattat. Försök tänka ur en 
arbetssökandes perspektiv.

 X Gör gärna några enkla inlägg när du har tid och ork så att din profil och företagssida lever, 
till exempel när ni har rekryterat en ny medarbetare.

Dyhre har sett många exempel på 
motsatsen. 

Gräv där du står
Hennes råd för att komma i gång med 
ett aktivt varumärkesarbete som arbets-›

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

Nu finns våra elsvetsdelar och isolerad markslang i 45mm-utförande.
Elsvetsdelarna finns i 40X45, 45X45 & 45X50, både som raka och 90gr vinklar.
Isolerad markslang finns lagerlagd i 50m & 100m rullar!

För mer information eller beställning ring Mikael på 0340-599110

NYHET!
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givare är att hålla det enkelt. Börja med 
att ha de basala delarna på plats, som 
en prydlig hemsida som signalerar det 
företaget står för, en företagssida på 
Linkedin och att vd eller någon annan 
nyckelperson har en profil på Linkedin. 
Men för att dessa kanaler ska kommu-
nicera rätt måste arbetet börja med att 
skåda inåt.

– Koppla dina strategiska tankar kring 
framtiden till vilka dina medarbetare 
du har i dag som är oumbärliga. Hur ska 
du hitta deras likar? Fråga dem varför de 
jobbar hos dig. Förmodligen inte bara för 
att du ger dem en lön de är nöjda med. 

– Här kommer vi in på kulturen i 
företaget. De kanske svarar att de har 
kul på jobbet och att du är en tydlig, 
rättvis och omtänksam chef. Då har du 
något att bygga vidare på i din kommu-
nikation utåt för att attrahera nya med-
arbetare. Gräv där du står, våga prata om 
det och lägg grunden innan du har ett 
akut rekryteringsbehov.

Anna Dyhre lyfter fram att det finns 
en belönande sidoeffekt av att prata om 
företagets kultur och vart man är på väg.

– Det leder ofta till att medarbetarna 
trivs bättre och att vd och ägare får en 
aha-upplevelse kring varför man faktiskt 
driver företaget. Det leder in på frågor 
om vad som gör oss stolta och glada eller 
sura och arga. Det sistnämnda kan ju 
vara bra att undvika. 

Anna Dyhre startade sin karriär på The 
Dialog Corporation i London, där hon så 
småningom blev vd. Återvände till Sverige 
2004 som Sverigechef för employer 
branding-företaget Universum. Är sedan 
2010 fristående konsult och har skrivit 
flera böcker i ämnet.

›

Hemsidan viktigast
Allra viktigast är att ha en bra hemsida. Med bra menar Anna Dyhre 
att det är snyggt och prydligt och att det är lätt att bilda sig en upp-
fattning om företaget. Tänk på att hemsidan inte bara vänder sig till 
kunder. Potentiella medarbetare är minst lika viktigt.

 X Trevliga bilder på både ledning och medarbetare. Visa inte bara 
upp maskiner.

 X Presentera gärna några eller, om ni är ett mindre företag, samtliga 
medarbetare.

 X Fråga kunderna vad de uppskattar hos er. Om ni får, presentera 
svaren på er hemsida. 

 X Anlita professionell hjälp med hemsidan, precis som kunderna 
anlitar er för att borra sina brunnar. 

 X Det ni påstår om er själva måste vara sant. Om nya medarbetare 
märker att ni bara har sminkat grisen kan varumärket raseras snabbt. 
Dagens digitala plattformar gör att dåliga rykten sprids snabbt.

Anna Dyhres snabbtest
För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver den egna organisa-
tionen eller företaget genomlysas. Anna Dyhre har tagit fram ett 
snabbtest som hjälper till att visa vilka ni är och vad ni eventuellt 
behöver jobba mer med:

 X Vem är vår organisation/vårt företag till för och vad har vi för 
existensberättigande?

 X Hur uppfattar kunderna oss? Vilka är våra styrkor? Varför väljer 
de oss framför våra konkurrenter?

 X Vilka är våra mål på kort och lång sikt?

 X Har vi rätt/tillräcklig kompetens för att genomföra våra mål på 
kort och lång sikt?

 X Hur uppfattas vi av våra befintliga och framtida medarbetare?

 X Stämmer detta med hur vi vill uppfattas?

 X Kommunicerar vi med rätt målgrupper, på rätt sätt och i rätt kanaler?

 X Hotas vårt existensberättigande om vi misslyckas med att hitta 
och behålla rätt medarbetare?

 X Vilka omvärldsfaktorer kommer att underlätta respektive göra 
det svårt för oss att nå våra mål på tre, fem och tio års sikt?

Dessa frågor bör brytas ner och diskuteras i ledningsgruppen. 
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HELTÄCKANDE  
SORTIMENT 
Foderrör – Kollektorer – Pumpar – Köldbärarsprit – Förnödenheter

LOGISTIK
Vår logistik är branschunik. 
Varje dag levererar vi produkter  
till cirka 3 000 platser runt om i 
Sverige. Leverans direkt till din 
arbetsplats dagen efter order.

E-SHOP
Beställ direkt  
på dahl.se. 
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ETT GOTT PERSONALARBETE GÖR 
BRANSCHEN ATTRAKTIV
Vägen till en bra kompetensförsörjning går via HR, genom att leda och ta 
tillvara mänskliga resurser på bästa sätt. Ett gott personalarbete bidrar 
till att göra företag i alla branscher mer attraktiva, menar HR-experten 
Georg Frick. Borrbranschen är inget undantag.

TEXT: MIA ISING  ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

Georg Frick är konsult, författare 
och föreläsare i frågor som rör 
företag och dess anställda. Han 

driver det egna företaget Frick HR-
consulting och i en av hans många 
föreläsningar har entreprenörer i borr-
branschen kunnat stifta bekantskap 
med honom.

HR, ”Human Resources”, omfattar 
mycket. Rekrytering, kompetensutveckling, 
personalvård och konflikthantering, för 
att nämna något. Georg Fricks roll handlar 
mycket om rådgivning, arbetsrättslig 
tvistelösning, utbildning och att vara ett 
förhandlingsstöd. HR bjuder både möj-
ligheter och utmaningar och det är något 
han gärna belyser.

– Ditt HR-arbete lägger grunden för 
ditt varumärke. Det kan vara allt från 
rehabilitering till strategisk kompetens-
försörjning.

– Själv föreläser jag ofta om klassiska  
personalfrågor som arbetsrätt och löne-
bildning. Nischade utbildningar kan handla 
om misskötsamhet eller diskriminering.

Misskötsamhet i anställning är en 
återkommande fråga. Arbetsgivare söker 
hans råd och ämnet kommer ofta upp 
när verksamheter bjuder in honom att 
föreläsa. Han röjer aldrig enskilda fall, 
men har rättsfall att referera till.

Ligga steget före
Just nu har arbetsmarknaden stort fokus 
på de förändringar i lagen om anställ-
ningsskydd, LAS, som träder i kraft i 
sommar. För Georg Frick har det varit en 
viktig uppgift att ligga steget före, att läsa 
på och lära ut. Likaså har många arbets-
givare fokus på ett så kallat visselblåsar-
skydd och regler och rutiner kring detta.

– Sakfrågor inom HR i mindre företag 

›
är stort sett de samma som i större 
företag, men hanteringen kan skilja sig 
åt. Insatserna i små företag kanske inte 
alltid är helt korrekta, samtidigt kan där 
vara mer att önska i stora företag med 
etablerade HR-funktioner.

Georg Frick pekar på ett gott exempel.
– Jag hjälper ett litet företag som vill 

växa. De tittar på olika tillväxtscenarier 
och i planen ingår att redan nu se över 
exempelvis olika policys och rutiner 
kring anställningsavtal. Det arbetet har 
de igen när personalstyrkan växer, då 
har de lagt en bra grund.

Ordning och reda
För den mindre företagare, brunns-
borrare eller annan, som vill göra ett 

gott personalarbete och bidra till att göra 
sin bransch så attraktiv som möjligt har 
Georg Frick en rad goda råd.

Rätt kompetens i ett företag är en 
affärskritisk fråga, och därför tycker 
han att ett gott HR-arbete alltid borde 
vara en naturlig grundsten. En påläst 
och driven vd kan räcka långt som 
HR-ansvarig. 

– Att attrahera arbetskraft och att ha 
en god kompetensförsörjning bygger i 
mycket på att ha ordning och reda i före-
taget. Ordning och reda ökar möjligheten 
till trivsel, säger han och menar såväl 
tydliga strukturer som avtal. 

– När du rekryterar, tänk efter vad du 
vill med rekryteringen och vilken kom-
petens företaget behöver. Var noga med 

Georg Frick, expert på HR-frågor.
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SCANDIC TALK ÄLVSJÖ
DEN 11-12 OKTOBER

2022
EFTER FJOLÅRETS DIGITALA EVENT ÄR ÅTERIGEN 

Svenskt Geoenergicentrums uppskattade 
branschevent om geoenergi - Sveriges fjärde 
största förnybara energikälla - på plats i Älvsjö. 
 Vi bjuder in till två dagar med inspirerande 
workshop, middag, utställning och seminarier om 
geoenergins tillämpningar, ekonomi och tekniska 
utmaningar. Vi bjuder även på en uppdatering av 
världsläget för geoenergi. 

ANMÄLAN 

till Geoenergidagen görs till 

Svenskt Geoenergicentrum på 

www.geoenergicentrum.se. 

Där hittar du också mer

 information om Geoenergidagen 

Digital 2022.

UTSTÄLLNING den 11-12 oktober - Boka utställarplats på www.geoenergicentrum.se

att inte diskriminera på något sätt. Det 
är kompetens och inte kön eller hudfärg 
som ska stå i fokus. 

Viktiga frågor att ställa sig kan 
exempelvis vara hur representation och 
tjänsteresor ska fungera, och att veta vad 
som gäller om man hamnar i situationen 
att man måste säga upp personal. Kan 
företaget hantera en sådan process själva 
eller krävs det externt stöd? 

Den som är rädd att göra fel rekom-
menderar han att ta extern hjälp, exem-
pelvis HR med arbetsrättslig kompetens. 
För det kan kosta att göra fel, och det 
kostar att ha dåligt rykte.

Viktig vi-känsla
Att uppfattas som en bra arbetsgivare 
gör det inte bara lättare att rekrytera 
utan också att behålla personal. Vad som 

främst attraherar arbetskraft är en schysst 
lön och rättvisa villkor, är Georg Fricks 
erfarenhet. Därefter värdesätter man flexi-
bel arbetstid och friskvård som gymkort.

Sist men inte minst pekar Georg Frick 
på det lilla företagets stora möjlighet.

– Ta tillvara värdet av goda relationer 
inom företaget! Det är det lilla företagets 
styrka, att lättare kunna skapa en vi-känsla. 
Den ska man slå vakt om.  
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FRIHET OCH ANSVAR  
TILLTALAR CHRISTOPHER
Det var lite av en slump när Christopher Tjernberg utbildade sig till borrtekniker. 
Han skulle bli elektriker, men när pandemin tvingade honom att lämna sin praktik-
plats vände han blicken mot borrbranschen. Det blev ett lyckokast, han trivs med 
det självständiga arbetet. 

TEXT: MIA ISING  FOTO: MÄLARÖARNAS BRUNNSBORRNING

På Mälaröarnas Brunnsborrning 
arbetar en av branschens färskaste 
borrtekniker, Christopher Tjern-

berg, 29 år. Fullständig novis var han 
dock inte när han satte sig i skolbänken. 
Han hade tidigare gästspelat hos mor-
brodern, som driver ett företag inom 
brunnsborrning, och där trivdes han.

– Jag var mitt i utbildningen till 
elektriker när pandemin satte stopp för 
arbetet på det företag där jag var lärling. 
Jag blev varslad. När jag tröttnat på att 
leta nytt jobb fick jag upp ögonen för 
utbildningen till borrtekniker, berättar 
Christopher Tjernberg.

›
– Viss erfarenhet från morbrors firma 

i Mora hade jag ju, och det bidrog till 
att locka in mig på tankarna att bli 
borrare istället.

Logisk och lyhörd
Utbildningen i Uppsala gjorde honom 
inte besviken. Christopher Tjernberg 
uppskattar den möjlighet att prova på 
yrket som föregår själva utbildningen, att 
få känna på hur det är att arbeta ute i fält 
är jättebra, tycker han.

– Jag insåg att man verkligen behöver 
vara både stresstålig, logisk och lös-
ningsorienterad i detta yrke, det kräver 
ett konsekvens- och säkerhetstänkande. 
Och att ha med kunder att göra kräver 
att man också är lyhörd och smidig.

– Det var mycket av det som lockade 
mig, jag tycker om att ta ansvar. Att göra 
något icke genomtänkt i detta jobb kan 
få förödande konsekvenser.

Nöjd är han också när han nu fått sin 
första tillsvidareanställning, på företaget 
i Skå. Företaget är specialister på borr-
ning för bergvärme och vattenbrunnar, 
och inne i en utvecklingsfas. Hit kom 
han efter att ha gjort praktik på Styrud.

Schysta villkor
Den ena dagen är inte den andra lik 
i borrsvängen, upplever Christopher 
Tjernberg. Att arbeta som brunnsborra-
re ger den omväxling och den frihet och 
flexibilitet han ville ha ut av sitt yrkesval, 
i kombination med en skälig lön. Det 
finns alltid något nytt att lära och själv 
planerar han att bli certifierad borrare.

– Bra arbetstider, och att kunna påver-
ka dem, är viktigt. Den här arbetsplatsen 
passar mig bra, jobbet går att kombinera 

med mitt övriga liv. Så länge jag tar an-
svar för mitt jobb är det oftast möjligt att 
flexa för exempelvis tandläkarbesök. 

Introduktionen viktig
Det är viktigt som anställd att visa att 
man vill något med sitt jobb, reflekterar 
han, men vägledning och bra förståelse 
från arbetsgivaren när man är ny i jobbet 
är också viktigt. 

– Jag har blivit bra bemött från start, 
från att jag tog min första kontakt med 
företaget. Det är genom bra vägledning 
från min arbetsgivare som jag kunnat bli 
en duktig borrare.

Christopher Tjernberg har sin upp-
fattning om hur en bra personalpolitik 
ser ut. Förmåner som friskvårdsbidrag 
i all ära, men viktigare tycker han att 
arbetsklimatet är.

– Det ska finnas ett öppet klimat för 
att diskutera olika arbetsfrågor, och det 
har vi här. Vi kan alltid boka in ett möte 
där alla är med i samtalet. 

Företaget har mindre än tio anställda 
och det tror han gör sitt till. Då syns 
man i mängden och kommer bättre till 
tals – en fördel i små företag, tänker han.

Gemenskap ger glädje
Men kanske allra viktigast är god stäm-
ning och att ha kul på en arbetsplats, det 
lockar åtminstone Christopher Tjern-
berg. Han fastnade direkt för gemenska-
pen på sin nya arbetsplats.

– Vi pratar och skojar med varandra, 
samtidigt som vi är seriösa i vårt arbete. 
Att ha roligt  på jobbet betyder jätte-
mycket, det är ju en stor del av ens dag.

Borrtekniker är en utbildning och ett 
yrke som borde göra mer reklam för sig, 

Christopher Tjernberg, nybliven 
borrtekniker.
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tycker han. Yrket är anonymt för många 
och det tycker Christopher Tjernberg är 
synd, honom lockar det på alla sätt. Men 
det är mycket som ska stämma, från det 
egna psyket till att man kan acceptera den 
inte alltid så fashionabla arbetsmiljön.

– Du måste vara beredd att ta mycket 
eget ansvar och att stå pall för de utma-
ningar det kan innebära. Och du måste 
stå ut med att bli skitig! skrattar han. 
När andra säger att deras jobb är skitigt 
tänker jag på all den borrkax jag bär 
hem, varje dag...  

BEHOVET AV BORRTEKNIKER 
PÅ KORT OCH LÅNG SIKT 
Borrföretagen har utfört 
en medlemsenkät där vi 
har tittat på rekryterings-
behovet på kort och lång 
sikt. Svaren på enkäten 
kommer från mindre till 
större medlemsföretag.
TEXT: BORRFÖRETAGEN

Slutsatsen är det råder ett rekryte-
ringsbehov både på kort och lång 
sikt och majoriteten av företagen 

behöver anställa en till två personer. Det 
finns en del företag som ser ett större re-
kryteringsbehov och en del tittar på fem 
till tio personer inom de närmaste fem 
åren. En av anledningarna till behovet 
att rekrytera är ökad aktivitet men också 
att branschen genomgår en generations-
växling. Behovet att anställa är spritt 
över hela landet och trenden gäller både 
för landsbygd och för storstäder. 

Samhället behöver borrare
– Enkätsvaren speglar det behov vi 
ser i rekryteringsannonser på sociala 

›

medier och den information och för-
frågningar vi får via telefonsamtal med 
våra medlemmar och andra borrande 
företag. Mycket av aktiviteten är kopp-
lad till vatten- och geoenergibrunnar 
men även grundläggning och styrd 
borrning. Styrd borrning är en viktig 
faktor när VA-systemen och el-nätet 
moderniseras runt om i landet. Pro-
spekteringsborrning och kärnborrning 
är andra områden där borrtekniker 
behövs, främst då till gruvnäring och 
de industriella satsningar som pågår 
eller planeras i Norrland, konstaterar 
Borrföretagens vd Pär Malmborg.

Energiomställning ger jobb
Generellt finns det många stora infra-
strukturprojekt i Stockholm, Göteborg 
och Norrland där borrande företag 
behövs. Omställningen till ett fossilfritt 
samhälle och höjd beredskap i kristider 
belyser ytterligare att borrande företag 
tillhör en framtidsbransch och att fler 
borrtekniker behövs. 

– Borrföretagen ser ett ökat behov 
av förnybar och lokal energi i form av 
geoenergi bland villor och större an-

läggningar. Vi ser även tillgången till 
rent vatten blir allt viktigare. Här har 
borrtekniker en viktig funktion att fyl-
la och torkan 2018 gjorde vattenfrågan 
mer aktuell och branschen såg en ökad 
efterfrågan på vattenbrunnar för privat 
personer och lantbruk. Även pandemin 
har bidragit att allt f ler vill ha vatten 
till sina fritidshus eftersom mer och 
mer tid har spenderats där i och med 
att fler jobbar hemifrån, framhåller Pär 
Malmborg.

Certifiering ett krav
För närvarande finns det ungefär 200 
certifierande brunnsborrare i RISE:s 
register och här vill Borrföretagen med 
borrteknikerutbildningen vara en bi-
dragande faktor till att antalet bibehålls 
men även att de certifierade brunns-
borrarna blir fler på sikt. Att vara 
certifierad brunnsborrare är ett krav för 
att bli medlem i Borrföretagen och en 
kvalitetsstämpel i branschen. Borrtek-
nikerutbildning är en viktig faktor för 
att få fler borrare att bli certifierade och 
även säkerställa kompetensörsörjningen 
i branschen.  

Arbetsklimat och gemenskap är viktiga faktorer för att Christopher Tjernberg ska trivas på jobbet.
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BYGGNADS: AVTAL GER FÖRD ELAR FÖR ALLA PARTER
För en företagare är arbetsgivarperspektivet givet när det 
kommer till anställningar och anställda. Orderingången ökar 
och företaget behöver mer personal för att kunna leverera. 
Men hur ser arbetstagarsidan på saken? Borrsvängen ringde 
upp Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads för ett 
samtal om avtal och vad som gör en arbetsgivare attraktiv.
TEXT: LARS WIRTÉN

Kollektivavtal kan sägas vara rygg-
raden i det som kallas den svenska 
modellen, att arbetsmarknadens 

parter kommer överens om spelreglerna i 
stället för att allt lagstiftas.

Vad är ett kollektivavtal?
– Det är en överenskommelse om att 
reglera en bransch som görs mellan 
arbetsgivarpartens medlemsorganisation 
och den fackliga organisationen.

Varför ska man ha kollektivavtal?
– Vi anser att det handlar om att skyd-
da sina anställda. Ett kollektivavtal ger 
både rättigheter och skyldigheter för de 
anställda. För oss är det viktigt att det 
reglerar att de får rätt löner, arbetstids-
förkortning och pensionsinsättningar till 
exempel. För företaget är det en fördel, då 
det får hjälp med förhandling och annan 
rådgivning. Det reglerar också hur man 
hanterar uppsägningar vid arbetsbrist. Vi 

›

AB DI Tech, Vårgårda
Dan-Inge Fäldt, ägare
– Det är jag och två anställda, så 

Hur jobbar Borrföretagens 
entrepenörer med HR och 
rekrytering? Är HR en egen 
funktion eller ligger allt på 
ägaren? Vilka utmaningar 
finns kring att vara en att-
raktiv arbetsgivare, samt 
kring HR och rekrytering, 
bland beroende på var fö-
retaget finns? Borrsvängen 
ställde frågorna till några 
medlemmar.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

›

TROR PÅ LAGKÄNSLA

ser helst att företagen är medlemmar i en 
arbetsgivarorganisation.

Vid sidan av kollektivavtal finns även 
så kallade hängavtal. Vad är det?
– Hängavtal innebär att vi tecknar ett 
kollektivavtal direkt med företaget. Det 
är alltså samma avtal, men vi förhandlar 
direkt med arbetsgivaren. En del företag 
vill inte bli medlem i en arbetsgivarorga-
nisation men ändå följa branschavtalet, 
då kan vi teckna ett hängavtal.

Vad innebär det att vara en attraktiv 
arbetsgivare för er?
– De flesta arbetsgivare vill göra rätt 
och vara schyssta. Det kan vara att man 
erbjuder en bra arbetsmiljö, ser till att 
de anställda får rätt inbetalningar till 
pensionsavsättningar, att man erbjuder 
arbetstidsförkortning och bra löner. Ar-
betsmiljön är jätteviktig. I borrbranschen 
är det exempelvis viktigt att ha bra 

maskiner. Man ska vara en hel människa 
även efter ett helt yrkesliv.

Förr eller senare kommer en dag då 
orderingången minskar och företaget 
behöver säga upp medarbetare. Vad 
bör man tänka på vid uppsägning?
– Då är det en fördel att vara med i en 
arbetsgivarorganisation. Då får du den 
rådgivning du behöver och de sköter 
också själva förhandlingarna. Har du ett 
hängavtal måste du själv föra den pro-
cessen och har ingen att vända dig till. 

Men om jag inte är med i en arbets- 
givarorganisation och inte har 
hängavtal med er, kan jag då sköta 
uppsägningen på egen hand?
– Nej, du måste följa Medbestämmande-
lagen, MBL, och LAS, Lagen om anställ-
ningsskydd. De styr alltid, vilket innebär 
att du måste kontakta de fackliga organi-
sationer som de anställda är medlemmar 
i. Annars riskerar du att hamna i en tvist, 
vilket du undviker genom att vara med i 
en arbetsgivarorganisation. 

Hur vet man vilka som är med i 
facket? Du får väl som arbetsgivare 
inte fråga om det?
– Nej, det stämmer. För säkerhets skull, 
kontakta först den eller de fackförbund 

hela jobbet med HR och rekrytering lig-
ger på mig. Båda anställda började under 
2019. Tidigare har jag jobbat mycket med 
F-skattare, men det är tryggare för mig 
med anställda så jag bestämde mig för 
att anställa en borrare i stället.

Den andra anställda är en dotter 
till en av Dan-Inges kompisar. Hon 
kommer från vården och är nu en viktig 
allt-i-allo på DI Tech:

– Hon sköter en del av jobbet på kon-
toret, är ute och gräver in och sätter slang 
och sköter även en del annat praktiskt. 
Det avlastar mig, så att jag kan vara ute på 
borrjobben. För mig är det viktigt att vara 
med ute på fältet, säger Dan-Inge.

Just nu är det inte aktuellt med några 
ytterligare rekryteringar.

– För mig är det inte prioriterat att 
vi ska växa. Jag tror på att vara ett litet 
gäng, där alla mår bra. Några problem Dan-Inge Fäldt, Vårgårda.
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som gjort att jag behövt ta in hjälp 
med personalfrågorna har det aldrig 
varit – jag menar att man kommer 
långt på att vara lyhörd, visa respekt 
och omtanke. Det skapar lagkänsla 
och delaktighet.  
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 X Både arbetsgivare och arbetstagare har en okränkt föreningsrätt, det vill 
säga rätt att tillhöra en arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisation.

 X Både den fackliga organisationen och arbetsgivaren har rätt att för-
handla. Arbetsgivaren har rätt att själv förhandla eller företrädas av sin 
arbetsgivarorganisation. 

 X En arbetsgivare är skyldig att förhandla med facket innan denne beslutar om 
viktiga förändringar.

 X Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket innan denne fattar 
beslut som berör en av deras medlemmar, även om arbetsgivaren inte är 
bunden av kollektivavtal.

 X Förhandling med facket ska först ske lokalt på arbetsplatsen innan en 
fråga lyfts till central förhandling.

 X Arbetsgivaren måste fortlöpande informera den som facket utsett om 
verksamhetens organisation, planering och utveckling, ekonomi och bud-
get och riktlinjer för personalpolitiken. Det gäller även om arbetsgivaren 
inte är bundet av kollektivavtal.

MBL och LAS i korthet 
Medbestämmandelagen, MBL(SFS 1976:580), kan sägas reglera 
processen kring allt som har med anställningsförhållanden att 
göra. Här är några av de centrala bestämmelserna i MBL:

Lagen om anställningsskydd, LAS(SFS 2022:448), reglerar själva 
anställningsförhållandet, bland annat vilka regler som gäller vid 
anställning, uppsägning och avskedande. De centrala punkterna är:

 X Åldersregler.

 X Grund för uppsägning.

 X Turordningsregler.

 X Regler kring tidsbegränsade 
anställningar.

som organiserar anställda i branschen. 
Det är inget en arbetsgivare behöver vara 
rädd eller orolig för. Vi hjälper många 
gånger arbetsgivaren med information 
och bjuder in till träffar.

När vill ni ha kontakt med en arbets-
givare?
– Så fort du har anställd din första perso-
nal, kontakta oss. Och om du redan har 
hängavtal är det bättre att du ringer en 
gång för mycket än att du kontaktar oss 
för sent i en process.  

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare för 
Byggnads, ser helst att företagen är 
medlemmar i en arbetsgivarorganisation.
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Mullsjö Brunnsborrning
Ulf Carlsson, delägare
– Vi är 14 personer totalt och 

faktum är att sedan jag och min bror 
Tord tog över företaget 2007 har vi 
med ett enda undantag bara rekryterat 
familjemedlemmar, så det har funkat 
väldigt smidigt. Min son Hugo har just 
börjat i firman.

Sex medarbetare finns kvar från tiden 
innan Ulf och Tord köpte företaget.

– Några av dem börjar komma till 
åren, så inom ett par år kommer vi att 
börja behöva rekrytera. Men jag har 
gott hopp om att det ska gå lätt att lösa 
– till exempel har en del av våra barns 
kompisar uttryckt intresse för att börja 
här så småningom, säger Ulf Carlsson.

Nya medarbetare lär man upp internt 
inom företaget.

– Då får de exakt den kompetens de Ulf Carlsson, Mullsjö.
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behöver för att jobba hos oss och klara 
de uppdrag vi har. När de har fått några 
år på nacken tar de sitt certifikat.

Mullsjö Brunnsborrning har 
hittills inte förlorat någon anställd 
till konkurrenter och har inte heller 
behövt kalla in utomstående hjälp med 
HR-frågorna, berättar Ulf Carlsson 
som också tycker att man från ledning-
ens sida gör vad man kan för att vara 
en attraktiv arbetsgivare:

– Lönemässigt vet jag att vi ligger högt i 
en jämförelse. De anställda får själva välja 
sina arbetskläder av vilket märke de vill 
och det är något som uppskattas. I övrigt 
försöker vi ha det trevligt tillsammans på 
det sociala planet – vi gör en resa om året 
och det har varit allt från Kuba och Na-
mibia till en helg i Göteborg. Vi sponsrar 
även HV71 så ibland åker vi gemensamt 
på hockeymatcher.  

›
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Efter förpraktiken, som alla elever 
genomgått för att kunna avgöra 
om borrbranschen verkligen är 

något för dem, startade utbildningen till 
borrtekniker den 4 april. Vid tidpunkten 
för tidningens utgivning är eleverna 
igång med svetsning och fortsatta kör-
lektioner. Utbildningen fortsätter, med 
ett kort uppehåll under veckorna 29 och 
30, hela sommaren då det blir praktiskt 
fältutbildning i bland annat geoenergi-
borrning, pumpteknik och plaströrs-
svetsning.

Borrsvängen presenterar som brukligt 
årets elever – kanske är någon av dem din 
blivande kollega i vår viktiga bransch?

Mats Karlsson, 
Uppsala
Har jobbat som 
grafiker, inom ren-
hållning och har 
C-kort. Fritiden 
spenderas med 
familjen samt med 
träning och teknik.

Förpraktiken gjorde Mats på Borrspeci-
alisten i Stockholm.

Jan Ingvast, 
Uppsala
Jan har lång och 
bred erfarenhet 
från anlägg-
ningsarbete och 
har bland annat 
arbetat med el och 
avlopp, trädgård, 

större byggen, asfaltläggning och med 
ingrävning för bergvärme. Han är 
maskinist med behörighet för hjullastare, 

FOKUS HR & KOMPETENSFÖRSÖRJNING

vare ett stort teknikintresse och en 
vilja att jobba utomhus.
Magnus har fru och två barn, har 
tävlat i ishockey och motocross, gillar 
mountainbike och alpinskidåkning 
och tillbringar somrarna i en stuga 
i skärgården med familjen. Magnus 
gjorde sin förpraktik på Styrud.

Dag Andersson, 
Uppsala
Har flera års 
erfarenhet med 
logistikarbete från 
Ikea och ser målet 
med borrtekniker- 
utbildningen som 

ett sätt att skaffa sig en tydlig yrkesfärdig-
het att satsa på.

På fritiden spelar Magnus futsal och 
umgås med vänner. Han är konstintresse-
rad och har ett stort djurintresse. Förprak-
tiken gjorde han på Styrud.

Eric Rolfsson, 
Höör
Har gått bygg- 
och anläggnings-
programmet 
på gymnasiet 
och jobbat som 
timanställd på 
HP Borrningar i 

Klippan. Söker sig till borrbranschen 
eftersom han vet att det är ett roligt 
och spännande yrke, dessutom med 
goda framtidsutsikter. Fritiden ägnas 
till stor del åt bilen – att köra den eller 
fixa med den.

Eric gjorde förpraktiken på HP Borr-
ningar.

Utbildningen av nästa kull borrtekniker är i full gång. Årets elever har redan hunnit med 
teoristudier i bland annat geologi och hydrogeologi, borr- och brunnsteknik samt påbörjat 
körutbildningen för C-kort.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: JOHAN ANDERSSON

›

HÄR ÄR VÅRA 
BLIVANDE BORRTEKNIKER

grävmaskin, traktorgrävare och motorkap 
samt har BE-kort.

Fritiden tillbringar antingen med att 
pyssla med bilar, i skogen eller på skjut-
banan. Förpraktiken gjordes på Veidekke.

Anders Holm-
gren, Stockholm
Är välutbildad 
inom byggbran-
schen. Kommer 
till utbildningen 
närmast från 
ett vikariat som 

bantekniker på Dalabanan. Fritiden till-
bringas helst i naturen med barnen – det 
blir många helger ute i skog och mark.

Anders gjorde sin förpraktik på Björk-
sätra Brunnsborrning.

Maenard Montes 
Gonzales, Härnö- 
sand/Uppsala
Har jobbat med 
montering av 
reklamskyltar och 
solfilm på fönster. 
Är van vid fysiskt 
arbete och är ny-

fiken på jobbet som borrare. Vill hitta 
en ny yrkesidentitet.

Maenard spelar både gitarr och basket 
och gjorde förpraktiken på Veidekke.

Magnus Jansson, 
Uppsala
Har en bakgrund 
inom sälj och 
marknad. Har 
sökt sig till ut-
bildningen tack 
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›

Han är bondpojken från den lilla byn Länghem i Västergötland 
som doktorerade i vattenvårdslära i Uppsala och som nu 

har hela Sverige som sin arbetsplats. Borrsvängen har mött 
Markus Hoffman, den jordnära och odlande vatten- och 

växtnäringsexperten med de gröna fingrarna.

EN JORDNÄRA ODLARE 
MED FOKUS PÅ VATTEN

TEXT OCH FOTO: SIMON JOHANSSON

M
arkus Hoffman är sedan 
23 år vatten- och växt-
näringsexpert på Lant-
brukarnas riksförbund, 

LRF. Uppvuxen på en bondgård och 
med en gedigen agronomutbildning har 
Markus inte bara den rätta praktiska 
bakgrunden för jobbet, han har även den 
akademiska.

– Jobbet består av en perfekt bland-
ning av mina stora intressen som är 
lantbruk, vatten, och hållbarhetsfrågor. 
Det är precis det jag jobbar med idag och 
det är därför jag är kvar på LRF efter så 
många år, säger han.

När Markus var tre år bestämde sig 
hans föräldrar för att flytta ut på landet. 
Pappan sade upp sig från sitt fabriksjobb 
och familjen köpte en liten gård i byn 
Länghem i Västergötland. Här levde de 
lantbrukarliv och födde upp tjurar.

– Jag har kört traktor sedan mina 
fötter nådde ned till pedalerna, minns 
Markus. Hela somrarna gick åt till att 
köra hö. Höbärgningen var helig, den 
måste alla hjälpa till med. Det där sitter 
fortfarande i ryggmärgen.

Uppmärksammad avhandling
Bondelivet passade inte bara Markus 
väldigt bra, det födde även ett stort 
intresse för miljö- och lantbruksfrågor. 
Det här var något han vill utveckla. Så 
när han var 18 år och blev antagen på 
Agronomlinjen på SLU flyttade han till 
Uppsala. Efter utbildningen på fem år 
blev han kvar som doktorand. En av 
Markus uppsatser handlade om skillna-
den på kväveläckage i åkermark sedan 

1800-talet, varför det har förändrats 
och vad man kan göra åt det. Uppsatsen 
blev mycket uppmärksammad, bland 
annat av LRF.

– LRF ringde och frågade om jag 
ville börja som expert på vattenfrågor. 
Det ville jag. 

Resten är historia, som man brukar 
säga. Idag reser Markus mycket då han 
har hela Sverige som arbetsområde. När 
han inte jobbar åker han gärna tillbaka 
till Värnhem. Där växte han upp, det är 
där rötterna finns och det är bakom rat-
ten i gårdstraktorn han trivs allra bäst. 
Men mer om det senare.

Lokala samordnare en succé
Markus representerar Sveriges LRF-an-
slutna lantbrukare i många olika sam-
manhang. De senaste åren har han bland 
annat suttit med i två statliga utredningar, 
övergödningsutredningen och miljömåls-
beredningen, och där varit med att ta 
fram två inlämnade betänkanden.

– På LRF har vi i många år förordat att 
man ska placera ut lokala vattenåtgärds-
samordnare på landsbygden som kan 
hjälpa lantbrukare att planera åtgärder 
för att få renare vatten. Till exempel 
genom att anlägga våtmarker. Den meto-
den föreslogs i ett av betänkandena.

Arbetet bar för några år sedan frukt. 
2018 fick Havs- och vattenmyndigheten 
i Göteborg regeringsuppdraget att prova 
metoden. Och det har gett ett mycket bra 
resultat, berättar Markus.

– Nu har vi arbetat i tre år med detta och 
i en rapport har vi kunnat visa att för varje 
krona som staten har satsat i projektet 

har lantbrukarna gett tillbaka fyra gånger 
pengarna i form av konkreta åtgärder.

Många bönder vill anlägga våtmarker. 
Men det är dyrt. Och för att få bidrag 
krävs det att man fyller i och skickar in 
ett otal blanketter. Det är krångligt och 
tidsödande och det blir därför ofta inte 
av. Samordnaren hjälper till med det 
administrativa och då blir det gjort.

– Det har varit väldigt framgångsrikt, 
konstaterar Markus. Nu jobbar vi för att 
projektet ska få pågå tills vi har löst över-
gödningsfrågan helt så att det inte bara 
blir ännu ett projekt som flammar upp 
som ett tomtebloss och sedan slocknar.

Vatten är en källa till oro
I Markus arbete ingår det att svara på 
frågor från landets många lantbrukare. 
Det handlar om allt från jordhälsa till 
domstolsärenden. Han får däremot inte 
så många frågor om brunnsborrning, 
berättar han. Det kan tyckas märkligt 
med tanke på att så gott som alla landets 
lantbrukare har egna brunnar.

– Den genomsnittlige lantbrukaren 
vänder sig inte till oss när det gäller 
brunnsborrning, det verkar vara en verk-
samhet som fungerar. Enskilda brunnar 
är det väldigt sällan konflikter om. 

Det händer dock att Markus hjälper 
storbönder som ska borra brunnar 
med kapaciteter på 10 000-tals kubik-
meter vatten. Eftersom en sådan stor 
brunn kan ge konsekvenser för miljön 
och även påverka grannfastigheternas 
vattentillgångar brukar länsstyrelsen 
ha åsikter. De kan ställa krav på att 
det görs en omfattande hydrogeolo-
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XXXXXXXX

Markus föredrar inte oväntat landet framför staden. Kanske är det därför Djurgården med sin fina natur är en av favoritplatserna i Stockholm.

PROFILEN

gisk undersökning och en sådan är 
väldigt dyr. Ofta onödigt dyr, om man 
frågar Markus.

– Det finns en risk att myndigheter 
efterfrågar uppgifter som det är otydligt 
vad de egentligen ska användas till. 
Om dessa data inte är relevanta för den 
enskilda bondens case kan vi påpeka 
att det inte är nödvändigt att göra en så 

› pass omfattande och dyr undersökning. 
Man kanske kan göra en enklare som 
inte kostar flera hundra tusen kronor. 
Om det behövs hjälper vi bonden att 
överklaga länsstyrelsens beslut.

Vara förberedd på torkan
Vatten är ju som alla bönder vet en källa 
till oro. I Sverige regnar det mycket så 

vanligtvis brukar det inte vara några 
stora problem. Men när väl värmeböljan 
kommer och den stora torkan sätter in 
gäller det att vara förberedd. Senast det 
hände var 2018. Då såg många bönder 
sina skördar halveras.

– Har man råd och är förutseende 
bygger man en damm för reservvatten. 
Har man nära till en sjö eller en å kan 
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Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

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

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

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

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

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

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

RADON 

Tio snabba med 
Markus Hoffman
Yrke: Vatten- och växtnäringsexpert på LRF.

Utbildning: Agronomlinjen på SLU. Doktorand.

Familj: Sambo och två döttrar.

Bor: Öjersjö utanför Göteborg.

Fritidsintressen: Lantbruk.

Frilansar: Skriver artiklar om mark- och miljöfrågor 

i lantbrukspress. 

På nattygsbordet: Inget. Jag somnar omedelbart.

Favoritfilm: Sagan om ringen-trilogin.

Favoritmat: Ärtsoppa och sushi. Dock ej samtidigt.

Favoritdryck: Vatten.

man investera i en bevattningsmaskin. Båda åtgärderna betyder 
kostsamma investeringar och kräver dessutom dyra tillstånd. 
Bevattning har blivit litet av en klassfråga, konstaterar Markus 
och fortsätter: 

– För de flesta bönder handlar det alltså inte om att få tag på 
vatten för att överleva torrår utan istället om att få loss pengar 
för att täcka upp för dålig skörd. Kostnaderna sinar inte som 
vattnet.

Hem till gården
När Markus är ledig tar han gärna med familjen till gården i 
Länghem. Där väntar ett betydligt mer fysiskt ansträngande 
arbete än det han vanligtvis utför måndag till fredag. Och det 
är ett välkommet avbrott i rutinerna. Om gården vore större 
hade Markus troligtvis stannat på gården och varit bonde idag, 
berättar han. Det går definitivt att ana en längtan i rösten.

– När jag var liten hjälpte jag till med allt utom att ta 
hand om tjurarna, minns han. Jag hade till och med ett eget 
grönsaksland som jag skötte om. Det var en självklarhet att 
hjälpa till. Så fort jag var ledig från skolan fick jag någon 
syssla att ta hand om.

Det lilla grönsakslandet är nu ersatt av en betydligt större 
odling. Markus gav nämligen sig själv 300 kvadratmeter grön-
saksland komplett med odlingsbänkar och grusgångar i 50-års-
present . Inte bara för att det är roligt att odla, berättar han, det 
är även ett led i att utveckla gården. Tillsammans med familjen 
är han i full gång med att bygga ett gårdscafé där man bland 
annat ska sälja de egna grönsakerna. Senare ska det även bli en 
gårdsbutik. Det märks tydligt på Markus när han berättar om 
gården att det är här han hör hemma.

– I sinnet är jag alltid på väg till den lilla sjön som ligger 
nära. Man får gå genom en fin gammal skog för att komma 
dit. Där badade och fiskade jag när jag var barn så det är 
mycket nostalgi för mig.

Vem vet, det blir kanske en bonde av Markus till slut. LRF 
bör nog hålla hårt i sin expert.  
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FÖRETAGET

– Jag längtar till jobbet 
varje dag.

Med ett leende konsta-
terar Håkan Tällström att 
det var en riktigt bra idé 
att ge sig in i branschen.

Han har många anledning-
ar att vara nöjd. Bland annat 
blev hans företag, Ö-viks 
Brunnsborrning, nominerad 
till Årets företagare 2019 
och ett av Dagens Indu-
stris Gasellföretag 2017, för 
att nämna två av diplomen 
som hänger på den nya 
kontorsväggen.

TEXT OCH FOTO: BO WIKMAN

Håkan Tällström visar runt i 
lokalerna i Arnäsvall, strax ut-
anför Örnsköldsvik. Här bygger 

man ut successivt eftersom företaget 
växer. Nu är det reception och butik 
på gång och det andas en stolthet över 
framgångarna. Men vägen hit har inte 
varit spikrak. För 15 år sedan gjorde han 
något helt annat.

– Jag var resande för ett tyskt företag och 
sålde teknisk isolering till de som tillverkar 
värmepumpar och jag såg hur företagen 
byggde ut sina fabriker allt eftersom.

Håkan Tällström hade en svåger som 
var säljare på ett värmepumpsföretag. 

– Jag minns hur han berättade att 
brunnsborrare tjänade bra med pengar 
och jag kände att jag måste prova, fast 
jag aldrig drivit företag tidigare. Men har 
man ordning och gör det på att bra sätt, 
så går det bra.

FÖRETAGET 

En dag, när Håkan styrde sin kund-
vagn på Coop julen 2006, stötte han på 
Runar Grundström som då, tillsammans 
med sin far och sin bror, ägde Ö-viks 
Brunnsborrning.

– Han berättade att han var trött och 
less och jag sa att jag kan köpa din firma.

”Titta in efter jul”, sa Runar och 1 april 
2007 gick affären i lås. Då visste inte 
Håkan hur man borrade. Han hade inte 
ens sett en borrkrona eller borrigg. Men 
Runar var kvar i bolaget i början, ställde 
upp med sina kunskaper och Håkan fick 
lära sig allt från grunden.

Skötte borriggen själv
– När klockan slog fyra så åkte han 
hem, medan jag själv stod kvar och 
nötte på kvällarna.

Runar lämnade företaget efter ett år 
och Håkan skötte sedan borriggen själv 

ETT MÖTE I BUTIKEN 
STARTADE NY KARRIÄR
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◄ Håkan Tällström berättar att de 
just fått klart med belysning på nya 
fasadloggan. Företaget blir lätt att 
hitta för besökare.

Sonen Joakim Tällström sköter borriggen och ser till att ett företag som tillverkar minigolfbanor i 
Arnäsvall utanför Örnsköldsvik, får bergvärme.

›

i tre års tid. Han upptäckte att borrandet 
hade en speciell charm.

– Det är lite mäktigt när riggen går, 
kompressorn durrar på och borrkronan 
matar meter efter meter och det går bra. 
Man kommer ner till djupet, stoppar ner 
slangen och gör klart. Det är en tjusning 
som är svår att förklara.

En budget för första året drogs upp 
och företaget skulle omsätta 3,9 miljoner 
under ett förlängt räkenskapsår. Men de 
slog alla förväntningar och  landade på 
9,4 miljoner.

Köpte ett till företag
För några år sedan köpte han också 
företaget Nordborr, där ägaren var på 
väg att gå i pension. Personalen följde 
med och Ö-viks Brunnsborrning om-
sätter nu nära 40 miljoner.

– Vi har idag 18 anställda och två 
borrgäng på två riggar. Med tiden har 
vi också börjat med markarbeten, vi 
gräver in borrhålen själva, vi ordnar 
enskilda avlopp, vi har lastbilar med 
chaufförer, grävare med grävmaskinis-
ter och nu håller vi på att bygga upp ett 
vatten- och avloppscenter.

Att ha kvalificerad personal är A och O, 
men samtidigt är det svårt att rekrytera 
folk till branschen.

– Det är jättesvårt. Det är ont om folk 
som kan och det är en tuff miljö. Det är 
tungt och man står ute varje dag, året 
runt, från morgon till kväll. Men jag 
tycker om det. Alla kunder är nöjda, alla 
som fått bergvärme och alla som man 
borrat efter vatten hos, alla! Det är en 
härlig bransch att vara i!

Sönerna med i företaget
Ett kvitto på trivseln är att båda sönerna 
valt att jobba i företaget, Joakim som har 
hand om borrningen och Markus som 
sköter lastbilarna.

Håkan berättar att de är en av de störs-
ta när det gäller enskilda avlopp och det 
är en anledning till att man nu ska starta 

en nätbutik- och ett showroom för allt 
inom vatten och avlopp. Där kan man 
få se allt som grävs ner under markytan, 
men också köpa saker som behövs.

Och framtiden är ljus, enligt Håkan.
– Med elpriserna som rusar i höjden 

är det ännu mer gynnsamt. Ju dyrare 
strömmen blir, desto mer tjänar man på 
en värmepump. Den ger idag uppemot 
fem gånger tillförd effekt. Stoppar man 
in en krona så får man tillbaka fem.

För kunder till större industrifastig-
heter kan installation av en värmepump 
ge energibesparingar på över en miljon 
per år.

Borrar allt djupare
En utmaning för dagens brunnsborrare är 
att hålen görs djupare och djupare för att 
man ska få mer effekt ur marken. Trenden 

Det är lite mäktigt när riggen 
går, kompressorn durrar på och 
borrkronan matar meter efter meter. 

är att man borrar färre men djupare hål, 
men även det går bra. Några geologiska 
bekymmer stöter de inte på i området.

– Man får köpa utrustning som klarar 
ett djupare hål. Kompressorerna styr hur 
djupt man kan komma och vi kör med 
den största kompressorn på marknaden.

Att borra tillräckligt djupt är alltså 
inget bekymmer, men att få tag på värme-
pumpar kan vara svårare.

– Man kan få vänta ett halvår, på 
grund av krig och komponentbrist.

På Håkans skrivbord står ett standar 
med texten Borrföretagen.

– Jag tycker att det är bra att det finns 
en branschorganisation. Det känns 
proffsigare och det blir som att man har 
något i ryggen när man presenterar före-
taget. Jag kommer att åka till stämman 
i år fast jag tidigare inte har varit med 
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Effektivt orderflöde i ett system, från offert till faktura.  
Branschanpassat ordersystem med protokoll kopplade  
till brunnsarkivet. Med en knapptryckning skickas 
brunnsprotokollet direkt till SGU:s system.

Ordersystemet för
borrbranschen

• Arbetsordrar
• Brunnsprotokoll 
• Checklistor
• Planeringskalender
• Projekt 
• Offerter

Vill ni veta mer? 
Hör av er så kör jag 
en genomgång.

Några funktioner

Servicesystemet, ServiceOnline och Entreprenad

Används av över5000
tekniker i Sverige

SDF 031 - 711 96 30 info@sdfab.se www.sdfab.se Ulrik

Utvecklat i nära samarbete med branschen 
– med tekniker, för tekniker.

SDF ServiceOnline

› i några organisationer, säger Håkan som tycker att det ska bli 
intressant.

Numera är han inte ute och borrar särskilt mycket, utan 
sköter kontoret med  löner och fakturering. Han trivs med det 
och tycker att det känns bra att ha koll på allt.  

Ö-viks Brunnsborrning 
Verksamma sedan: Startade för 40 år sedan och i 
Håkan Tällströms ägo sedan 2007.

Omsättning: 37–38 miljoner kr/år.

Verksamhetsort: Företagets kontor finns i Arnäs-
vall, Örnsköldsvik och uppdragen i Västernorrland 
och Västerbotten.

Specialitet: Brunnsborrning. Företaget har också 
breddat kompetens inom bergsborrning, markar-
beten, grundläggningar, återvinning, avlopp och 
helhetslösningar.

Aktuellt: Startar vatten- och avloppscenter med 
rådgivning och stöd.

Konkurrensmedel: Erbjuder kunderna helhetslös-
ningar samt hjälp och stöd genom hela processen 
inom vatten- och avlopp.

Oscar Fransson är nyanställd för att hjälpa till att bygga upp vatten- och 
avloppscentret, en satsning Håkan Tällström tror ligger rätt i tiden.

FÖRETAGETFÖRETAGET 



DrillAir serien -  
Borrar snabbare och  
sänker bränslekostnaderna
DrillAir-kompressorerna ger perfekt balans mellan tryck  
och flöde och ger dig full kontroll för bästa optimering.  
Kompressorerna är fullpackade med teknik som ökar  
borrningseffektiviteten vilket sparar bränsle, dessutom är 
de anpassade för HVO-bränsle. Funktionen Dynamic Flow 
Boost ger hög prestanda med snabbare spolning och på-
fyllning av borröret, så att arbetet kan avslutats snabbare. 
 
atlascopco.com
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Beställ före 14:00 så skickar vi 
dina varor  samma dag. Fraktfritt. 

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

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.

Skanna 
QR-koden 
för att se alla 
pumpar och 
tillbehör.

Vi hinner med dubbelt så många installationer 
jämfört med att köpa lösa delar!

Nu med Danfoss 
Tryckvakt

Svensk kvalité sedan 1991

Ring innan 14:00 så skickar vi 
samma dag!

Schyssta avtal för 
Borrföretagens medlemmar

Öppettider 06:00-16:30 mån-fre 
utan lunchstängt 

Order/Offert – 0300 52 12 10

Support 24/7 – 0300 52 12 13

Pumpar 
sedan 1991

www.scandiapumps.com • info@scandiapumps.com • 0300 52 12 10

”

Förmontage en fördel



SOLENERGI-
LÖSNINGAR 
FÖR VATTENFÖRSÖRJNING 

Ta vara på solens energi för ett mer hållbart klimat
Grundfos har i över 40 år tillverkat hållbara lösningar för vattenförsörjning. Faktum är 
att vi var först i världen med att lansera soldrivna vattenpumpar 1980. Nu är det dags 
att vi börjar använda borrhålspumpar som drivs av solceller även i Sverige, en lösning 
som passar utmärkt för bevattning, fritidshus eller avlägset belägna anläggningar som 
i fjällvärlden. Vi har ett komplett utbud med pumpar, solceller och styrenheter. 
Läs mer om våra solenergilösningar på grundfos.se 

UTFORSKA  
SORTIMENTET:  
GRUNDFOS.SE 

/SOLENERGI

8 INBYGGDA SKYDDSFUNKTIONER: 
PÅLITLIG DRIFT OCH LÅNG LIVSLÄNGD

GRUNDFOS SQFLEX 

Grundfos Solar_210x297.indd   1Grundfos Solar_210x297.indd   1 2022-05-24   18:47:212022-05-24   18:47:21
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AB Bengt Karlssons Brunnsborrning i Alsterbro      Alsterbro
AB Bredareds Brunnsborrning     Borås
AB DI Tech Energy Drilling     Vårgårda
AB Elvings Brunnsborrning     Vårgårda
AB Energiborrningar i Örnsköldsvik                                           Järved
AB Mullsjö Brunnsborrningar     Mullsjö
AB Norrfjärdens Brunnsborrningar    Norrfjärden
AB Roslagsbrunnar   Norrtälje
Ahlqvists Brunnsborrning AB  Klintehamn 
Alverdens AB   Huddinge 
Andreasson och Lindhs Entreprenad AB    Åled
Arne Zethzon Vattenanläggningar AB    Södertälje
Askersunds Brunnsborrning AB   Askersund
Bengt Jonssons Brunnsborrning AB  Hjälteby
Bergum Brunnsborrning AB    Oloftorp
Bergvärmeborrarn Stefan Svensson AB   Gustavsberg
BGE Energi & Vattenborrning AB   Sala 
Björksätra Brunnsborrning AB   Huddinge 
Borrwik´s AB    Fellingsbro
Boströms Brunnsborrning AB    Mora
BPS Borr & Pumpservice AB   Tyresö
BR. Johanssons Skogsmaskiner KB/Euroborr KB             Bjurholm
Brunnsborrarna i Östersund AB   Lit
Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB    Holmsund
Brunnsborrning  och Stenläggning i Blekinge    Kallinge
Bryngels AB   Hudiksvall
Charlies Brunns- och Energiborrning AB   Vilhelmina 
David Beatt  Borrteknik AB   Gärsnäs
Energibrunnar Nord AB   Bollnäs
FBB Finspångs Brunnsborrning AB   Finspång 
GE Maskintjänst AB    Gällivare
Geoborr Geoenergi AB    Saltsjö-Boo
Gotlandsbrunnar AB   Visby 
Gräv & Borr i Sverige AB   Jörlanda
Grävfirma Jan Lundblad AB   Hjo 
GVB i Ljung AB   Ljung
Gävle Brunnsborrning AB    Gävle
Göte Karlssons Brunnsborrning AB   Lammhult 
HP Borrningar i Klippan AB   Klippan
Håkan Sjöman AB    Rimbo
Håkans Vatten & Energibrunnar AB   Ankarsrum
Inpro Brunnsborrning AB                   Sund, Åland
Iskristallen AB   Eskilstuna
Jannes Brunnsborrning AB   Burseryd
JW Brunnsborrning AB    Kovland
Jämtborr Brunns och Energiborrning AB   Tandbyn
Järvsö Borr AB    Järvsö
Klimatteknik Borr i Väst AB   Kungälv
Lebam Brunnsborrning AB   Vagnhärad 
Lekebergs Brunnsborrning AB   Fjugesta
Lelles Brunnsborrning AB   Ånge 
Luleå Energiborrning AB   Luleå
Magnusson & Pettersson Brunnsborrningsfirma AB        Lindesberg
Malmberg Borrning AB    Åhus
MBE Brunnsborrning AB   Vittsjö 
Mora Brunnsborrning AB    Mora
Mälaröarnas Brunnsborrning AB   Skå 
Veidekke Grundläggning AB   Gävle 
Norrbottens Bergtjänst AB   Piteå 
Peek Brunnsborrning AB   Kungälv 
Robbans Vatten och Energientreprenad AB   Frändefors
Rototec AB                                             Upplands Väsby
Sveborr i Karlskoga AB   Karlskoga
Sydab Energi & Vatten AB   Ludvika
Sörmlands Brunnsborrning AB   Flen 
T. A. Brunnsborrning & VVS AB   Knivsta 
TBL Brunnsborrning AB                                    Mariehamn, Åland
Team PTL AB   Växjö 
TSB Borrentreprenad AB   Sollefteå 
Tärnsjö Brunnsborrning AB   Tärnsjö 
UBE Borrning AB   Åseda 
Vadsbro Brunnsborrning AB   Väring 
Vara Brunnsborrning AB   Vara 
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MEDLEMMAR ORT

Vattenhuset i Borlänge AB   Borlänge 
Villavärme i Vadstena AB    Motala
Värmlandsborr AB   Karlstad 
Züblin Scandinavia AB   Uppsala 
Ö-viks Brunnsborrning AB   Arnäsvall

Drillcon Core AB    Nora
Energy Machines Sweden AB   Malmö 
Brainheart Energy AB/ Enwell AB                                                              Stockholm
Hans Olsson Brunnsservice AB    Vara
Kauno Hidrogeologija                      Kaunas REG, Litauen
Kristianstad Water   Kristianstad
National Ground Water Assocciation (NGWA)              Westerville, USA
SIA Leonida Lobanova                                                  Riga, Lettland
Skärgårdens Brunnsborrning AB                                             Kirjala, Finland
Svensk Grundläggning    Stockholm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen    Bromma
P/F Jarðhiti                                                                       Tórshavn, Färöarna
Geobatteri AB                       Klippan

STÖDJANDE MEDLEMMAR ORT
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13.

Altea AB
Anytech Scandinavia AB
Aqua Expert AB
Aqvify AB
Atlas Copco AB
Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB
Dahl Sverige AB
Datek AB
Debe Flow Group AB
Drillit Scandinavia AB
E.M.S. Teknik AB
Eurodrillingcenter AB
Eurofins Environment Testing Sweden AB
Filtrena AB
Foyen Advokatbyrå
Fusion Sweden AB
Försäkringskompetens AB
German Water and Energy Group
Grundfos AB
Hardab
Hydroscand AB
IF Skadeförsäkringar AB
Lifa AB
Lundens Plastteknik AB
Lundgrens Sverige AB
Mincon Sweden AB
MNV Sverige AB
Muovitech AB
Nordisk Cement Teknik AB
Ornunga Maskin & Teknik AB
Qmatec Drilling AS
AB Riktigtgruppen
Robota AB
Sandvik Mining and Construction AB
Sarholms Plåtdetaljer AB (Radonett)
Scandia Pumps AB
Svensk Dataförvaltning AB
Slussen.biz
Swe-Finn Trading Company AB
Swedol AB
SGS Analytics AB
TelliQ AB
TLC Tryckluftcentralen hyrcenter AB
UC Direkt/Affärsfakta i Sverige AB
Värmdöpumpen AB
ÅFA AB

AVTALSLEVERANTÖRER
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NORGE

FINLAND

DANMARK LITAUEN

LETTLAND

SVERIGE

HÄR FINNS BORRFÖRETAGENS MEDLEMMAR:

 USA

 HAWAII  ALASKA

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

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

tel.: 075-700 88 20    
 

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller 
 energiborrning har minst en (1) 
certifierad ansvarig borrare.

Du hittar medlemsföretagen på 
www.borrforetagen.se

FÄRÖARNA
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Telefon:  08-97 80 37,  info@varmdopumpen.se  www.varmdopumpen.se

0703 112 778  •  aterfyllning@nct.se  •  www.nct.se

Vi använder

BENTONIT
som återfyllningsmaterial
• Hög värmeledningsförmåga genom
 produkten MuoviTerm

• Skyddar grundvattnet mot
 föroreningar

VI HAR BARA EN JORD! Våra produkter och innovationer gör det enkelt att ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Effektiv tätning
av borrade brunnar
• NYHET!
 Ökad mängd accelerator i cementblandningen = 

snabbare härdning
 Varudeklaration
 Plugg lecakulor, cement, accelerator
 Påse tygpåse, cement, lecakulor, accelerator, peramin



HARDAB AB
Industrileden 30 - Forshaga
info@hardab.com
054-53 4747

The Driller’s Choice

Trevlig sommar önskar
HARDAB!

Nu kommer sommaren och vi passar på att visa

denna sommarbild på en HARDAB 5K6 utanför vår

fabrik i Forshaga med Klarälven i bakgrunden.

Vill du komma hit till Värmland och prata svenska

borriggar under sommaren är det bara att höra av

sig.

Radiostyrning med
rörhantering.

För HARDAB går radiostyrning och rörhantering

hand i hand. Möjligheten att kunna bergborra utan

att göra större handgrepp ökar ergonomi och

säkerhet för operatören.

Bild: Körning av stödbensutskjut med radiostyrning.

Med lägesväljaren kan man köra fler funktioner med

joystickarna: Larvning, mast, stödben, borrning inkl.

alla delar av rörhanteringen och stand-by läget som

låser maskinen utan att stänga av radiostyrningen.

Ny kontrollpanel.

Vår nya kontrollpanel är utvecklad efter

våra kunders önskemål med mycket

förvaring, bra ljus, fysiska knappar för gas,

nödstoppsverifiering och rörräknare. Ett

datasystem utvecklat av oss gör att vi vid

problem kan hjälpa till med felsökning

snabbt från distans.
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adresskälla:  
EGET 

REGISTER

Debe ger dig helheten 
Erbjuder marknadens bredaste sortiment av 

kollektorer och tillbehör i samtliga temperaturområden

Normaltemperatur
Upp till 45 °C

Livslängd upp till 50 år*

Mellantemperatur
Upp till 70 °C

Livslängd upp till 50 år*

Högtemperatur
Upp till 110 °C

Livslängd upp till 50 år*

*Drifttemperatur, tryck och livslängd beräknas för varje enskilt projekt
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