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ingång | vd har ordet

Nordiska Miljömärkningen Svanen

•  Färgkod PMS 354, Fyrfärgskod C-91%, M-0,0%, Y-83%, K-0,0%.

•  Standardfärger enligt SS 019100 – 019103
   Blankt papper:  1080G10Y Matt papper: 354U-1070G
   NCS: 0879-G07Y NCS:     1368-G04Y

•  Miljömärket bör ej understiga 8 mm och ska minst ha den 
   storleken att texten ”MILJÖMÄRKT” och underliggande licensnummer
   är tydligt läsbara.

•  När märket understiger 2 cm i diameter kan den förklarande undertexten
   utelämnas på produkten (Trycksak), om den finns med märket på förpackningen.

Text på märket:

•  Texten ”MILJÖMÄRKT” följer märkets rundade form på ovansidan.

•  Texten ”MILJÖMÄRKT” med versaler och teckensnitt Helvetica, rak,
   halvfet. Teckentäthet och teckengrad anpassas till märkets storlek.

•  Texten under märket ”Trycksak” skrivs horisontellt under siffergrupperna (341 000). 
   Teckensnitt helvetica, rak används med versal som begynnelsebokstav, f ö gemener, 
   och anpassas i storlek till märket

•  För tryckning på Svanen på andra nordiska språk studera Regelverket för 
   nordisk miljömärkning.

       

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0250

Innovationstakten, teknikutvecklingen 
och politiska förändringar – vi lever i en 
värld där utvecklingen går snabbare 
och snabbare. Miljö och hållbarhet är 
starkare i fokus än tidigare, liksom 
arbetsmiljö, säkerhet och mångfald. 

Den ökande förändringstakten stäl-
ler krav på oss som verkar i branschen. 
Vår organisation och våra medarbetare 
måste fokusera på fler saker än tidigare 
och det gäller att hänga med. 

Vi ska dessutom ha bra priser och 
bra produkter. För att säkra att vi har 
nöjda kunder måste vi också säkra att vi 
har nöjda medarbetare – hos oss hänger 
det ihop. För att lyckas med våra affärer 
tror vi att den bästa förutsättningen är att 
vi tar god hand om våra medarbetare.

Fokus på arbetsmiljö och hållbarhet är 
inga tillfälliga trender som kommer att 
blåsa över, och vi på Stena Stål arbetar 
med frågorna precis som alla andra. 

För oss krävdes det en omstart med 
vårt arbetsmiljöarbete och att tänka 
mer på ”mjuka frågor”. Vi tror att det är 
nyckeln till vår framtida framgång. 
Dessutom vill vi driva ett modernt före-
tag som står sig i konkurrensen och 
bidrar till samhällsutvecklingen i stort. 
Därför tar vi nu initiativ som vi tidigare 
inte gjort och arbetar för att följa och 

bidra till förändringar inom branschen vi 
verkar i.

I en intervju på sidan tre här i tidningen 
berättar Ulla Eriksson-Zetterquist, 
professor på Gothenburg Research 
Institute, om ett forskningsprojekt kring 
begränsningar i arbetslivet som kan 
beskrivas med hjälp av det så kallade 
glastaket som sätter stopp för kvinnor i 
karriären. I studien satte hon och hennes 
kollegor fokus på oss på Stena Stål  
– och fick ett oväntat och glädjande 
resultat. 

Vi har även besökt Arentorps Lego i 
Lidköping, ett verkstadsföretag där vd:n 
Pauline Lundgren styr verksamheten 
tillsammans med syskon och kusiner. 
Läs mer på sidan 8.

Och så fick vi en pratstund med  
journalisten och programledaren Amie 
Bramme Sey, som bland annat är med 
och driver den feministiska och antira-
sistiska podden Raseriet. I dagarna tar 
hon och P1-profilen Gunnar Bolin plats i 
SVT:s frågesportprogram På Spåret.
 

Trevlig läsning!
Henrik Forsmark
Vd, Stena Stål

ingång | arbetsliv
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Av THOMAS DRAKENFORS

Hösten 2016 hoppade Ulla Eriksson- 
Zetterquist på ett erbjudande om att 
komma till Harvard i Boston. Ulla som 
sysslar med företagsekonomi med 
inriktning på organisation fick där 
kontakt med Roberto Fernandez, 
professor vid MIT Sloan School of 
Management. Han har gått ner på 
djupet i forskning om det så kallade 
glastaket – det osynliga hinder som 
gör att få kvinnor tar sig upp på högre 
nivåer i företagsvärlden.

– Han har bland annat tagit fam en 
modell som visar hur avancemang och 
interna befordringar brukar ske, säger 
Ulla Eriksson-Zetterquist. 

Ju längre upp i hierarkin som avance-
manget sker, desto färre personer 
tenderar att vara kvinnor. 

Det krävs alltså en attitydförändring 

och en medveten strategi 
på företag för att få in fler 
kvinnor.

Ulla Eriksson-Zetterquist 
och Roberto Fernandez be-
slutade att genomföra ett 
gemensamt forsknings-
projekt och efter ett 
tag bestämde de sig  
för att  kontakta  
Stena Stål. 

Stålbranschen, 
ansedd som konser-
vativ och starkt mans-
dominerad, borde kunna 
ge intressanta resultat. 

Men företaget levde inte 
upp till förväntningarna om ett 
armerat glastak. 

– På alla de nivåer som vi stu-
derade är andelen kvinnor på företa-
get betydligt större i dag än 2015. 

Störst var skillnaden på de högsta 
nivåerna, säger hon.

Vad är bakgrunden?
– Bolaget har drivit ett förändrings-

arbete som lyckats mycket bra, säger 
Ulla Eriksson Zetterquist, som kommer 
att forsätta att studera Stena Stål. 

Fler kvinnor når toppen
Stena Stål överraskade forskarna

ULLA ERIKSSON–
ZETTERQUIST OM …
… stål: ”Det är något jag har haft 
en relation till sedan barnsben. 
Jag är uppvuxen på en bondgård 
utanför Timrå, och ett av mina 
tidigaste minnen är när jag fick 
följa med pappa till smeden.”
… verkstadsföretag: ”Många har 

kvar en gammaldags bild av en 
bransch med okvalificerade jobb, 
men min bild är att det är helt 
annorlunda i dag.”

… varför de valde att studera 
ett svenskt företag istället för 
ett amerikanskt: ”Företagen här 
har en lyhördhet och en förståelse 
som underlättar för oss forskare.”

ULLA ERIKSSON-ZETTERQUIST

Ålder: 51 år.
Yrke: Professor i företagsekonomi.
Bor: Göteborg.
Familj: Gift och tre barn.
Intressen: Skidåkning (längden och tvären).
Lyssnar på: Hip-hop.
Läser: Frans G Bengtsson.
Kör: Volvo V70, biogas, 2014.

På de flesta större företag finns en rätt etablerad formel för hur det 
går till att göra karriär. Få tar sig hela vägen till toppen, och ju högre 
upp i hierarkin desto färre blir som regel antalet kvinnor.  
    Ulla Eriksson-Zetterquist, professor på Gothenburg Reseach 
Institute, har tagit en närmare titt på fenomenet.
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De senaste månaderna har varit täm-
ligen odramatiska när det gäller pris-
utvecklingen på stål. Det fjärde kvar-
talet gav mindre prishöjningar på plåt 
och specialstål. Det rostfria stålet har 
sjunkit i pris i takt med lägre legerings-
tillägg. Priserna på övriga stålproduk-
ter i vårt sortiment har inte ändrats. 

Marknaden har varit stabil och med 
de handelshinder som finns för import 
till Europa är balansen mellan stålpro-

duktion och stålförbrukning bra, vilket 
återspeglar sig i stabila priser som ligger 
på en nivå som är markant högre än för 
ett år sedan.

När vi mötte våra kunder på Elmia Sub-
contractor i november så var det över-
lag positiva tongångar. En fortsatt god 
orderingång gör att framtidstron är 
stark och någon större oro för en ned-
gång i konjunkturen märkte vi inte av.

Just nu ser vi dock en och annan sig-
nal på en viss avmattning i konjunkturen. 
Prognoserna för bostadsbyggande har 
justerats ned ganska rejält mot vad 
som planerats de senaste två åren. 

Men man skall komma ihåg att det 
fortsatt är på en historiskt hög nivå och 
att det i de flesta delar av Sverige kom-

mer att vara en ökande byggnation. Det 
är framför allt Stockholmsregionen som 
drar ned tillväxten när man tittar på Sve-
rige totalt. 

Inom industrin har några större bolag 
indikerat en något lägre takt framöver. 
En minskning som kanske i vissa fall 
kan vara välkommen. 

Att få arbeta på en nivå som produk-
tionen är dimensionerad för och slippa 
dyra extraskift och övertidsarbete för 
att klara kundernas krav kan ju faktiskt 
leda till bättre lönsamhet och en mer 
hållbar arbetssituation.

Ett troligt scenario är att vi kommer 
att se ett mer försiktigt agerande den 
närmaste tiden. En viss oro finns för 
både efterfrågan och prisutveckling. 

Det brukar leda till att alla led vill 
sänka sina lager för att inte sitta med 
för hög risk. Detta kan – men behöver 
inte – påverka priserna nedåt då det 
underliggande behoven fortsatt ser ut 
att vara goda för inledningen av 2019. 

marknadsinfo | kvartal 4
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AVMATTNING MEN FORTSATT HÖG NIVÅ

HANS SVENSSON

 MARKNADSCHEF, STENA STÅL
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Specialstål

Prisutveckling stål,  
vägda importpriser Stena Stål AB.

Index 100 = juni 2008

bilden | stålrustning
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KONSTRUKTION  Vid första anblicken 
ser det ut som en Transformer-robot, 
redo att veckla ut armar och ben och gå 
till attack. Men det är förstås ett stycke 
avancerad ingenjörskonst av helt annat 
slag, ställningsbygget som till år 2021 
omgärdar Londons klocktorn Elizabeth 
Tower vilket omsluter klockan Big Ben.   
   Ett år har det tagit att färdigställa 
det externa stålskelettet och för tyska 
byggställningstillverkaren Layher blev 
det en fullträff.  Då bygget stod klart i 
våras hade de levererat 24 000 delar 
höghållfast stål, med en matchvikt på 
nära 800 ton.
   Konstruktionen innebar många 
tekniska utmaningar.  Den skulle bland 
annat klara högt ställda säkerhetskrav 
utifrån risken för terrorangrepp. På 
marken finns skyddade träd som inte 
får skadas, dessutom krävdes 
genomskinlighet i beklädnadsmaterialet. 
Som nationellt monument måste 
klock tornet och arbetet kunna ses och 
följas under restaureringens gång. 
   Och i en intervju med en brittisk 
ingenjörstidning försäkrade ställnings
chefen att "över 90 procent av stålet 
kommer från British Steel".  
   Inte oviktigt då frågan om mängden 
utländskt stål i ställningsbygget kring 
tornet faktiskt varit uppe i parlamentet. 
Brittisk stålindustri går tungt…     
 TOMMY APELQVIST

 

STÄLLNINGS -
TAGANDE SOM 
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nedslag | arbetsmiljö 

KOPPLAR GREPPET OM 
SÄKERHET OCH MILJÖ

stål # 4.2018stål # 4.2018

Av THOMAS DRAKENFORS

Kenneth Palmblad har en tjänst som på 
sätt och vis är helt ny. Säkerhetschef 
har funnits tidigare på företaget, men 
det har varit en tjänst som delats med 
andra arbetsuppgifter.

Nu prioriteras området upp ännu mer.
Sedan Kenneth kom in på Stena Stål 

i våras har han gått igenom säkerhets-
rutinerna på alla filialer. Det började med 
ett pilotprojekt i Helsingborg. 

– Sedan har vi gått vidare från filial 
till filial, vi kallar det säkerhet 2.0. Stena 
Stål har antagit en nollvision när det gäl-
ler olyckor, säger han.

Tidigare har han jobbat med liknande 
frågor på bland andra Volvo Trucks.

Sadaf Saremi har en annan historia. 
Hon är född i Iran, har en Bachelor-ex-
amen i miljöteknik från universitetet i 
Teheran och lång erfarenhet från ett 
iranskt oljebolag.

– Där arbetade jag med inköp. Men 
jag har även jobbat deltid som forskare 
i olika naturskyddsprojekt, bland annat 
i samarbete med FN:s utvecklingspro-

gram för Iran, säger hon.
Till Sverige flyttade hon 2014 för att 

studera på Göteborgs universitet, och 
blev kvar i landet. I februari i år kom hon 
in på Stena Metall, som trainee via före-
tagets mångfaldsprogram*. 

– I augusti blev jag fast anställd här 
på Stena Stål, säger hon.

Nu är det flera saker som står högt upp 
på agendan för Sadaf, bland annat har 
Stena Ståls ledningsgrupp satt upp tre 
miljömål inför 2019.

– Vi ska minska vår energiförbrukning, 
vi ska sänka våra koldioxidutsläpp när vi 
levererar till kunderna och vi ska minska 
vårt avfall per ton sålt stål, säger hon.

En av de viktigaste sakerna för att bli 
framgångsrik – både vad det gäller miljö-
mål och säkerhet – är enligt Sadaf och 
Kenneth att det just finns ett ordentligt 
stöd från ledningen på företaget.

– Annars är det mycket svårt att lyckas, 
säger Kenneth.

* Fotnot: Stena Metalls mångfaldsprogram 
syftar till att rekrytera internationella talanger 
med kompetens inom miljö, ekonomi, och IT. 

Stena Stål har ökat sina satsningar inom hållbarhet och säkerhet. Inom 
båda områdena har det gjorts nyrekryteringar under året. Bland andra 
Sadaf Saremi, miljö- och hållbarhetssamordnare, och Kenneth Palm-
blad, säkerhetschef – två nya ansikten på huvudkontoret i Göteborg.

– Det är ett spännande företag, det känns roligt att vara här, säger 
Kenneth Palmblad.

Varför ökar ni intensiteten  
i säkerhetsarbetet?
– Vi vill förbättra vår riskmed-
vetenhet och vårt systematiska 
arbete. Samtidigt kopplar vi 
ihop säkerhetsarbetet med vår 
sociala arbetsmiljö. Även om vi 
lägger in en ny växel är det 
inget helt nytt, vi har drivit  
förbättringsarbete för 
säkerheten under flera år.

Arbetsmiljö och hållbarhet 
är starkt i fokus för er?
– Ja, det handlar om att vi  
bryr oss, både om varandra 
och om samhället i stort. Båda 
områdena är grundförutsätt-
ningar för en högpresterande 
organisation som agerar lång-
siktigt. Vi arbetar utifrån ett 
helhetsperspektiv och strävar 
efter att få allt att hänga ihop. 

Du är chef för både HR  
och Business Excellence, 
varför organiserar de  
sakerna ihop?
– Det är en fördel att ägande-
skapet för två funktioner som 
stöttar organisationen ham-
nar under samma tak. Det  
ger en gemensam struktur 
som bidrar till att utveckla  
vår kultur.

   Tre   
  frågor: 

... till Kristin 
Arby, Chef för 
HR och Busi-
ness Excellence 
på Stena Stål.

KENNETH  
PALMBLAD

Ålder: 53 år.
Yrke: Säkerhetschef.
Bor: Floda.
Familj: Fru och två 
utflyttade  söner.
Intressen: Golf,  
tennis, skidåkning och 
att resa.
Lyssnar på: 70- och 
80tals rock, samt 
musikaler.
Läser: Det blir  
en del ljudböcker  
i bilen när jag är ute 
och åker i tjänsten.
Kör: Volvo V90.

SADAF SAREMI

Ålder: 39 år.
Yrke: Miljö-och håll-
barhetssamordnare.
Bor: Hisingen.
Familj: Singel.
Intressen: Musik,  
litteratur och film.
Lyssnar på: ”Mest 
rock, mitt favoritband 
är Pink Floyd.”
Läser: Flyga Drake av 
Khaled Hosseini.
Kör: Inget.

Arbetskompisar.   Säkerhetschefen Kenneth Palmblad och miljö- och 
hållbarhetssamordnaren Sadaf Saremi är ett par av nyrekryteringarna 
på Stena Ståls huvudkontor under året.  
– Det är intressanta frågor att arbeta med, och det finns ett starkt stöd för 
vårt arbete från ledningen, säger Sadaf Saremi.    Foto: Jeanette Larsson
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PAULINE LUNDGREN 

Titel: Vd.
Ålder: 35 år.
Familj: Man och tre barn, 
10, 8 och 1,5 år.
Bor: En kvart från Arentorp 
med bil.
På företaget sedan: 16 år.
Intressen: Har en småska-
lig köttproduktion hemma 
på gården som tar mycket 
tid i anspråk.
Ser på: Bonde söker fru 
på tv.
Läser: Helst verklighets-
baserat, senast Klas Inges-
sons bok.
Kör: Audi A6 Allroad.

  Vid rodret. Pauline Lundgren 
har tagit över rollen som vd för 
Arentorps Legoindustri efter 
pappa Roland Larsson (t v) och är 
den tredje generationen i familjen 
Larsson att driva företaget.

  Håller koll. Pauline Lundgren 
och Alexander Larsson vid det se-
naste tillskottet i maskinparken, en 
stångmatad fleroperationssvarv 
där de just nu tillverkar rostfria 
nipplar.

   Bromsskiva.  Uppdrags-
produktion av bearbetade detaljer 
i mindre eller medelstora serier är 
en specialitet.   Foto: Jeanette Larsson

Av ANNIKA WIEL HVANNBERG

– När farfar grundade 
företaget hjälpte han mest 
bönder med olika reparationer. 
Men han var en riktig 
uppfinnare och startskottet 
för legotillverkning gick när 
han slog sig ihop med före - 
 gångaren till VBG och började 
tillverka släpvagnskopplingar 
till lastbilar, säger Pauline 
Lundgren, vd för Arentorps 
Legoindustri.

Det är ett typiskt familje-
företag där de sex delägarna 
sitter på lite olika uppgifter. 
Pauline Lundgren och hennes 
tre bröder delar företaget med 
en kusin och en svägerska 
och rollerna brukar variera.

Vissa dagar släpper Pauline 

vd-rollen och går själv in i 
produktionen och andra håller 
hon till på kontoret bland vik-
tiga papper och beslut. 

Storebror Alexander  
Larsson blandar rollerna pro-
duktionsledare och IT-ansvarig 
och syskonens pappa, Roland 
Larsson, gick från sin position 
som företagets vd till att ta 
hand om råvarulagret och 
sågarna där han kapar det 
material som kommer från 
Stena Stål.

– Företagets styrka är att vi 
har korta led oss emellan. När 
någon kund ringer och ställer 
en fråga så kan de få  beslut 
redan på eftermiddagen eller 
bara någon timme senare. Vi 
kan alla lite om det mesta. Får 
man en fråga så kan nästan 

En bit ut på slätten strax utanför Vara ligger Arentorp, en gammal 
stationsort längs med den nedlagda Västgötabanan med strax 
under 500 invånare. På orten håller också Arentorps Legoindustri  
till sedan mitten av femtiotalet.

I dag sysslar familjeföretaget med skärande bearbetning, men för 
sjuttio år sedan började allt med släpvagnskopplingar till lastbilar.

Visst vill unga  
jobba i industrin ...
Här driver tredje generationen 
farfars företag vidare

❱❱

Vissa dagar 
släpper Pauline 
vd-rollen och 
går själv in i 
produktionen 

reportaget | arentorps legoindustri
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alla ge ett snabbt svar, säger Pauline 
Lundgren.

På golvet i produktionen är det tätt 
mellan maskinerna och det slamrar 
högt i varje vrå. Inte många maskiner 
finns kvar sedan förr, men ändå är det 
som om produktionen andas samma 
luft som på femtiotalet. Fast det är 
förstås mer miljö i tankarna i dagens 
Arentorp Legoindustri.

– Vi har utvecklats mycket, byggt ut 
och investerat i nya maskiner: I dag är 
vi också både miljö- och ISO-certifiera-
de. För det krävdes en hel del och vi fick 
dra åt remmarna både här och där, men 
i dag är vi framme, säger Pauline.

Arentorps Legoindustri har i dag 17 
anställda och förhoppningar finns om 
att utöka verksamheten. Pauline Lund-
gren och de andra delägarna vill bygga 
ut ännu mer och pratar om att utöka 
skiften för att få upp produktionen.

– I dag går maskinerna mellan fem 
på morgonen och elva på kvällen. Där är 
det klart att man kan utöka verksam-
heten genom att lägga till ett extra 
skift.

Men det ligger en bit in i framtiden även 
om de nog inte behöver vara oroliga 
över grannar som klagar på utökad 
produktion. Husen som ligger runt 
Arentorps Legoindustri tillhör mest de 
familjemedlemmar som redan jobbar 
inne på företaget.

– Huset intill är farfars gamla, kusinen 
som är delägare bor på baksidan och 
min farbror bor bara några hundra meter 
bort, säger Pauline och skrattar.

Och på andra sidan gatan, i det brun-
vita huset av mexitegel, där jobbar Pau-
lines mamma. Hon har aldrig jobbat på 
företaget, men varje dag serverar hon 
både frukost och lunch till familjemed-
lemmarna tvärs över gatan.

I långa rader.  Rostfria nipplar som ska 
vidare till kund för att svetsas på rör.
  

❱❱

"Vi har byggt ut och 
investerat i nya maskiner"
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Av ANNIKA WIEL HVANNBERG

Ända sedan starten 1971 har företaget 
sysslat med konstruktionsstål, bygg-
nader och lagerhallar och tillverkar det 
mesta inom stål och svetsning.

– Vår tillverkning är hjärtat i vår verk-
samhet även om vi också monterar och  
utför reparationer på närliggande indu-
strier. Ett affärsområde vi satsar extra 
på just nu är tillverkning av HSQ-balk.

De har bland annat en plasmaskär-
maskin som skär ut plåtar som svet-
sas ihop i en automatiserad svets för 

att sedan färdigställas och levereras ut 
till kund. 

HSQ-balk är en skräddarsydd balk med 
svetsat tvärsnitt och kan vara ett komple-
ment till traditionella balkar när det ställs 
andra krav på lastförhållanden och bal-
kens egen vikt och geometri. På BJ Svets 
och Anläggning går den vanligaste HSQ-
balken under namnet hattbalk.

 BJ Svets och Anläggning har sin bas 
i Strängnäs och en utbyggnad har fått 
företaget att utöka sin räckvidd en hel del.

– Vi har under de senaste tio åren inves-
terat i nya maskiner och på andra sätt 

utvecklat verksamheten och i dag produ-
cerar vi  mellan 3000-4000 ton per år.

Det kräver sin plats. Och sin personal.
Runt 70 personer arbetar i företaget 

(inhyrd personal inräknad) och de anstäl-
ler folk kontinuerligt.

– Vi blir bättre och bättre organisations-
mässigt och vi försöker ta fasta på en 
viss typ av jobb, säger Niklas Jönsson.

– Vi vill gärna ta fler totalentreprena-
der på prefabstommar till kommersiella 
fastig heter, lagerhallar och bostadshus 
och i de här husen är det ofta betongele-
ment, stålpelare och HSQ-balkar.

HSQ-balkar – växande nisch för BJ Svets 

Bokstavs kombination  
för tuffa uppdrag

Startklar.  Andreas Larsson riggar för produktion i en fleroperationsfräs.  Foto: Jeanette Larsson

reportaget | arentorps legoindustri

På BJ Svets och Anläggning finns 1 500 kvadratmeter för tillverkning 
av stål produkter. De gör allt från ingjutningsgods till stora balkar. 

– Vi är i en expansiv fas och tar oss gärna an större entreprenader. 
Vi vill utvecklas och växa som företag, säger Niklas Jönsson,  
ansvarig för försäljning, kalkyl och inköp.

branschkollegor | bj svets 

NIKLAS JÖNSSON

Ansvarar för:  
Försäljning, kalkyl 
och inköp.
Ålder: 30.
På företaget 
sedan: 2007.
Bor: Strängnäs.
Familj: Sambo och två barn, 3 och 5 år.
Intressen: Familjen och hockey (back i 
Åkersträngäs i div 2).
Lyssnar på: Varierande musik.
Tittar på: Barnprogram och Netflix.
Läser: Lokaltidningen. svets- och 
ståltidningar.

Profil.  Varför 
HSQbalk kallas 
hattbalk framgår 
av tvärsnittet.

Full fart i verkstaden. Här 
är det Thaer Jabbar som   
arbetar med ett trappräcke.
 Foto: Jeanette Larsson
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Av THOMAS DRAKENFORS

I Halland är PH Bygg en av de större ak-
törerna, en byggfirma som bland annat är 
skickliga på att bygga miljövänliga pas-
siv- och lågenergihus. Men de har flera 
andra spår, som att bygga banor för den 
framväxande racketsporten padel.

På senare år har de även fått in flera 
projekt där det handlar om att bygga 
högt. I Falkenberg bygger de spektakulära 
Vesterhavsporten, ett 16 våningar högt 
hyreshus som är placerat en dryg kilome-
ter från Skrea Strand. Beställare är Gekås, 
som vid sidan av handeln i Ullared har 
gett sig in i fastighetsbranschen.

– Det blir Falkenbergs högsta hus, 
säger Tony Nilsson.

Längre ner mot havet i Falkenberg är de mitt 
uppe i projektet Bacchus, fyra sjuvånings-
hus med cirka 130 bostadsrätter. I stads-
delen Ekbacka bygger de åtta våningshus. 
Ett annat aktuellt projekt handlar om exklu-
siva bostadsrätter uppe på Hallandsåsen, 
med utsikt över Laholmsbukten.

– Ja, vi har rätt mycket att göra, och det 
är vi tacksamma för, säger Tony Nilsson.

Verksamheten slukar några hundra ton 
armering per år. Men byggentreprenader-
na står bara för cirka hälften av omsätt-

ningen. Resten utgörs av affärsområdet 
byggservice – service och reparationer.

– Många av de jobben handlar om vatten- 
och brandskador. Vi har de flesta av för-
säkringsbolagen som kunder.

Förutom att det är en viktig inkomst-
källa fungerar byggservicen även som 
stötdämpare. 

– Får vi mindre att göra kan några från 
entreprenadsidan gå över dit ett tag, då 
kan vi behålla folk även om byggandet 
minskar.

Tony Nilsson är själv en riktig långvägare.  
På 80-talet, med bara vanlig grundskola 
i bagaget, började han på sågverk. Så 
småningom bytte han jobb till truckförare 
och tillplockare på träindustrin Derome, 
norr om Varberg. Där avancerade han  
efterhand till förman, säljare och plats -
chef. 2014 blev han inköpare och personal-
ansvarig på PH Bygg. Två år senare var 
han vd, i dag även delägare.

– Jag  har haft förbannad tur. Och så har 
jag träffat på rätt människor på vägen.

Som delägare till en byggfirma … har 
du byggt dig en rejäl herrgård i Falken-
bergs bästa kvarter?

– Ha, ha. Nej, jag bor kvar i Tvååker där 
jag växte upp, i ett vanligt monteringshus 
från 1973. 

BYGGARE MED 
VÄXTVÄRK

Utvecklingen för PH Bygg skulle göra många avundsjuka. 
Omsättningen har de senaste åren ökat i storleksordningar  
25 till 50 procent per år.

– Bakom de siffrorna döljer sig några strategiska förvärv.  
Men visst, vi har en del att göra, säger vd:n Tony Nilsson.
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På rätt ställe.  Tony 
Nilsson trivs med att 
jobba med entreprenader 
och reparationer.    
 Foto: Jeanette Larsson 

TONY NILSSON

Yrke: VD för PH Bygg.
Ålder: 50 år.
Bor: Tvååker.
Familj: Sambo, två barn.
Intressen: Idrott.
Läser: Historiska romaner.
Lyssnar på: Black Sabbath 
och annan hårdrock. 

PH BYGG

Företaget startades 1963 under namnet Petersson 
och Hansson bygg och utför alla slags byggjobb, från 
service insatser till omfattande höghusentreprenader. 
I dag har de cirka 200 medarbetare och omsätter runt 
500 miljoner per år.

2007 förvärvades Ugglarps Bygg utanför Falkenberg 
vilket blev ett första stort steg för att utöka personal-
styrkan och omsättningen. 2010 förvärvades även 
Olsson Byggservice i Tvååker och i januari i år förvär-
vades Brunnström och Liedman Bygg i Laholm. 

Geografiskt sett har företaget huvuddelen av sina 
uppdrag i Halland – från Varberg i norr till Laholm i 
Söder. Inom affärsområdet byggservice har PH Bygg 
en serviceavdelning med servicebilar som utgår från 
Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. 

Siktar högt.  På senare år 
har höghus blivit något av 
ett tema för PH Bygg, bland 
annat bygger de 16 våningar 
höga Vesterhavsporten i 
Falkenberg.
– Det blir stadens högsta 
hus, säger vd:n Tony Nilsson.  
 Foto: Jeanette Larsson
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REBUS Lösningen hittar du som vanligt på  
www.stenastal.se/kundservice/losningar 

Raseriet tillsammans med sin kusin 
Fanna Ndow Norrby.

De två är även aktuella med tv-
dokumentären Amies och Fannas 
Striptrip som sänds nu i december. 

– Vi åkte till Atlanta, New York och 
Miami och träffade kvinnor som job-
bar på strippklubbar. Ur ett feminis-
tiskt perspektiv utforskade vi relatio-
nen mellan den hiphopkultur vi älskar 
och strippkulturen. Det blev ett samtal 
om systerskap, makt och pengar.

Just ämnet för den här tidningen – 
stål – är inget hon är så bekant med.

Amie säger att hon inte är så prak-
tiskt lagd, att hon inte ens kan sätta 
ihop en IKEA-möbel. 

– Men jag associerar till folk som 
knegar på riktiga jobb, beundransvärda 
människor som arbetar hårt. De håller 
inte på och leker i TV som jag själv.

På spåret är i full gång på SVT och förutom att hitta en bra mix  
av kunskap och underhållning är producenterna skickliga på att 
sätta ihop olika radarpar. Som poddaren och programledaren Amie 
Bramme Sey och P1-profilen Gunnar Bolin, tillbaka i matchen för 
andra året i rad.

– Det är kul att bli tillfrågad igen, säger Amie Bramme Sey.

Laddad för frågor
Amie gör comeback i På spåret

Av THOMAS DRAKENFORS

Två allmänbildade populärkulturnördar 
med en lagom generationsklyfta som 
skiljer dem åt – Amie Bramme Sey och 
Gunnar Bolin borde täcka in rätt mycket 
tillsammans?

Amie håller med, de har ett gemen-

samt kunskapsfält, kompletterat med 
egna specialområden. En del av dem är 
lite otippade.

– Gunnar är till exempel väldigt bra 
på mattor. Han har en massa tyger där 
hemma, säger hon.

Själv kan hon mycket om musikgenrer 
som hip-hop, RNB och trap.

Hur det går i år? Jo, Amie vet, eftersom 
programmen spelades in tidigare i hös-
tas – hur naturlig Kristian Luuk än ver-
kar när han ramar in sändningarna med 
markörer om helgdagar, namnsdagar 
och årsdagar för historiska händelser. 
   Fast den här artikeln behöver ingen spoi-
lervarning. Amie håller tand för tunga.

– Men förväntningarna på oss är nog 
ganska stora, vi gick ju till final förra 
året, säger hon.

Amie är journalist och programledare, 
jobbar på Aftonbladet TV och driver den 
feministiska och antirasistiska podden 

Tillbaka i Dressinen.  Pod-
daren och programledaren Amie 
Bramme Sey gör comeback i 
tv-programmet På spåret den 21 
december, återigen tillsammans 
med radiomannen Gunnar Bolin. 
– Inför varje match brukar jag och 
Gunnar skriva ”Ha kul” på post it
lappar och ge varandra, säger hon.   
 Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget/SVT

aktuellt | på spåret

"Förväntningarna på oss  
är nog ganska stora"

TÄVLA OM    ... BIOBILJETTER FÖR 4!

Vad sägs om bio i vinter-
mörkret? Den här gången 
står fyra biobiljetter på spel.  

Vi drar en vinnare bland dem som 
svarar rätt på frågan som lyder:  
Första säsongen av På spåret 
började sändas 5 september 1987. 
På den tiden bestod lagen av tre 
personer och vinnande lag bestod 
av Thomas Wernersson och 
Margareta Söderström. Men vem 
var den tredje deltagaren i laget?   

För att delta vill vi ha ditt svar 
senast den 31 december. 
    Grattis säger vi också till Thomas 
Persson  i  Landskrona som fick  
utegrillen Miniraketen i förra numret.  
Han visste att rätt svar den gången 
var Danmark.

Skicka ditt  
svar till oss på

redaktionen@stenastal.se  
så att vi har det senast 

31/12

tävlingen

AMIE BRAMME SEY

Ålder: 31 år.
Bor: Söder om Stockholm.
Intressen: Feminism i alla dess former.
Familj: ”Jag har ett barn och en kille”.
Läser: Shimamanda Ngozi Adichie.
Åker: Tunnelbana.
Aktuell med: Tv-programmet På spåret och  
SVT-dokumentären Amies och Fannas striptrip. Amie 
Bramme Swey och Gunnar Bolin dyker  
upp i På spåret den 21 december.
 
AMIE BRAMME SEY OM … 
… podden Raseriet, med 50 000 lyssnare:  
”Visst, antirasism och feminism är viktiga  
teman. Men vi talar minst lika mycket om  
populärkultur ur en massa olika vinklar.”
… relationen till P1-profilen Gunnar Bolin: 
”Vi har känt varandra länge. Jag jobbade en sommar 
på P1 för många år sedan, och då blev vi vänner.  
Dessutom är jag kompis med hans dotter.”
 



RETURADRESS:
Stena Stål AB, Box 4088 
400 40 Göteborg, Sverige

Posttidning B

Varje skylt bär på en historia

Tidlösa produkter.   
– Skyltarna ser likadana 

 ut som på 80-talet, men  
produktionen har förändrats  

ganska mycket sedan datorerna 
kom in i bilden, säger Leif Öberg, 

chef på Skyltar & Märkens produk-
tionsenhet i Söderhamn.    

 Foto: Peter Engström

SKYLTAR & MÄRKEN AB

Omsätter nära 50 mkr per år.
Förutom de 14 personer som jobbar 
med produktionen i Söderhamn har 
företaget 8 anställda  på huvudkon-
toret i Huddinge. Produktionen spän-
ner ifrån några centimeter stora, till 
enorma skyltar på 1 500 kvadrat-
meter som sitter på väggarna i olika 
tunnlar i Stockholmsområdet.

LEIF ÖBERG OM …
… att beställa plåt: ”Jag håller 

noga koll på världsmark-
nadspriserna och vän-

tar in ett bra läge.”

… personal
omsättning: 
"Den är extremt 
låg. En av säl-
jarna började 
1962, tjugo år 
innan jag själv 

blev anställd.” 

Digitalskärmar, banners på nätet 
och sociala medier till trots – 
fortfarande vill de flesta företag 
ha en rejäl analog skylt ovanför 
entrén. Den saken har varit Skyl-
tar & Märkens affär i över 60 år.

– Svensk skylttillverkning är en 
mångmiljonaffär, säger produk-
tionschefen säger Leif Öberg.

Av THOMAS DRAKENFORS

En bit av den affären har Skyltar & 
Märken mutat in och hållit i sedan fir-
man startades 1953. Fast före datori-
seringen såg det lite annorlunda ut.

– Då kunde du få ett visitkort med en 

logga. Den fick vi projicera på en folie 
på väggen och sedan skära ut den med 
skalpell. Det kunde ta upp till en vecka 
innan allt blev klart, säger Leif Öberg.

I dag är det lite lättare. En datorfil kom-
mer med mejlen eller skapas på plats.

– Sedan trycker du på play så är det 
färdigt före nio-kaffet. Riktigt så enkelt är 
det förstås inte men skillnaden är stor.

Skyltar & Märken har en produk-
tionsenhet i Söderhamn där 14 per-
soner klipper och bockar i aluminium-
plåtar som ska synas någonstans ute 
i världen. I fjol gjorde de till exem-
pel ett stort jobb åt ett parkerings-
bolag.

– Nu sitter dekaler som vi har 

tillverkat på p-automater runt om i hela 
Barcelona, säger Leif Öberg.

De köper in ett hundratal ton aluminium 
per år och leveranserna är en historia 
för sig. Plåten lackas i Norge och klipps i 
Danmark innan den anländer till lagret i 
Söderhamn.

– Tjusningen med jobbet? Att vi är med 
hela vägen från planering till leverans. Och 
så är det kul att se sina produkter  på stan. 
Kring alla skyltar finns en egen liten historia.


