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L
edarskap i upp-  eller nedgång? 

– Man får ut 100 procent av mig i skeden 
där man bygger upp verksamheter, säger 
Thomas Erséus. 

Thomas Erséus har sedan han gick ut 
från Chalmers som civilingenjör  V o v arbetat som tek-
nikkonsult, blivit vd som 26-åring och chef över  fem-
tontalet medarbetare i teknikkonsulten Caran 1990, en 
uppgift som på några år växte i omfattning fram tills 
börsintroduktionen 1995, med både stora framgångar i 
sina uppdrag åt Scania och Volvo och hög tillväxt men 
också några extremt tuffa år. I nedgångs- och 

Den 26 april delar Centrum för management inom byggsektorn ut 

sin utmärkelse för framgångsrikt ledarskap för tredje gången. Här 

presenterar vi de tre ledarskapen som juryn hittills lyft fram. 

Första året gick den till Thomas Erséus, visionär vd för snabbt 

THOMAS 

ERSÉUS:

 Bäst 
på att 
bygga 
upp

3FORTS.

LISE-LOTT 

SÖDERLUND:

Hennes 
glöd 
driver 
mot mål
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A
tt ta ut pappaledighet i ett halvår blev 
något av en moralisk prövning för Joa-
chim Hallengren. När han tog upp frågan, 
mer hypotetiskt, med sin dåvarande chef 
på NCC i slutet av 1990-talet så var reak-

tionen sval. Resonemanget var, tyckte man, ”konstigt”.
När det var dags hösten 2005 var det med en viss oro 

Joachim inledde sin föräldraledighet.
– Som chef blottar man sig. Pappaledigheten var en 

viktig sak, dels för min egen skull men också för att visa 
medarbetarna att det är helt okay att ta sitt föräldraan-
svar. Branschen är gubbig men attityderna

K
undfokus och lyhördhet är A och O. Lise-
Lott Söderlund, arkitekt på BSK arkitekter 
prisades 2004 för framgångsrikt ledarskap 
i byggsektorn. 

Jag möter Lise-Lott Söderlund på BSK:s 
kontor vid Björns Trädgård på Södermalm i Stockholm, 
dit kontoret fl yttade för ungefär ett år sedan. Vi sitter i 
pösiga blå fåtöljer i det stora ljusa kontorslandskapet, 
dricker te och äter förrädiskt plockgodis.

– Vi har expanderat på oerhört kort tid, säger Lise-
Lott Söderlund. I juni 2005 var vi omkring 25 personer. 
Nu är vi runt 35 och behöver anställa 

växande konsultföretaget WSP Europe AB och målinriktade och 

barriärbrytande arkitekten Lise-Lott Söderlund på BSK arkitekter. I fjol 

vann Joachim Hallengren utmärkelsen för sitt mod att bryta gällande 

mönster, för sitt unga, prestigelösa och moderna ledarskap.

3FORTS. 3FORTS.

JOACHIM 

HALLEN-

GREN:

Coach i 
klubben 
NCC

FOTO PER HINDERSSON

FOTO MARIANNE SILÉN
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åtstramningstider känner han sig fullt kapabel att göra 
det som krävs. Caran hade aldrig röda siffror under hans 
tid 

– I början trodde jag att jag kunde allting, det var min 
bild av en vd – en som kan allt. Och just därför var jag 
nog en rätt dålig ledare men räddades av goda medarbe-
tare och starkt stöd hemifrån.  

Thomas blev belönad för sitt ledarskap i byggsek-
torn samtidigt med Lise-Lott Söderlund, 2004. Thomas 
Erséus, i dag vd för teknikkonsultföretaget WSP Europe 
AB, vänder sig mot alla beskrivningar av byggsektorn 
som en mogen bransch och att den därför lämpar sig 
mindre väl för förändringar.

– Nej, det är tvärtom, det är här man har all anledning 
att förändra.

Trots – eller kanske tack vare – att så stor del av kar-
riären skett utanför byggsektorn, har Thomas Erséus 
tidigt uppmärksammats för sin syn på behoven av för-
ändring och utveckling.

I en intervju i Byggindustrin för sex år sedan (1-2000) 
talade han som färsk vd i Jacobsson & Widmark, dit han 
headhuntats,  om behovet av en effektivare byggpro-
cess:

”Alla, arkitekterna, konsulterna, entreprenörerna 
säger sig vilja ta helhetsgreppet. Slutsatsen blir rimli-
gen att företagen glider in i nya roller och nya samspel. 
Entreprenörerna borde alliera sig mer med arkitekter 
och konsulter”, uppmanade han läsarna. ”Det gäller 
att tänka i nya banor. Att göra affärer snarare än att se 
sig som byggare. För alla branscher gäller det att pro-
ducerande verksamheter har allt svårare att nå rimlig 
lönsamhet. De stora byggbolagen har insett det här.” 
”De har tillräcklig storlek, fi nansiella muskler och styr-
kompetens för att pussla ihop en process där samtliga 
aktörer orkar styra mot en optimal totalekonomi.”

När jag träffade Thomas Erséus en måndag för några 

veckor sedan i WSP:s  kontorsfastighet intill Globen i 
Stockholm, är det strax innan han far vidare till London 
för att tillbringa resten av arbetsveckan där. Tidigt på 
morgonen hade han kommit med X2000 från hemmet 
i Göteborg, där han har sin fru Bodil och de fem ungdo-
marna i åldrarna 13-20 år.

– Ett tag fanns det planer på att jag skulle ha mitt vd-
rum högst upp i huset, i ena hörnan. Men det är bättre 
här, mitt i huset, mitt i verksamheten. Här har jag kon-
takt med allt och alla. 

Det är också så han själv beskriver sitt ledarskap. Att 
vara nära människor, att vara nära verksamheten.

Ledarskapet handlar om attityder, om att vilja, att 
se klart på sin egen kunskap och att våga inse sina 
begränsningar.

– Jan Carlzon är fortfarande ett föredöme. När han 
kom till SAS var det många som kunde fl ygplanen och 
tekniken bättre än han. Men han hade visionerna och 
han visste vad kunderna ville. ha och behövde.

WSP är inne i en expansiv fas. Företaget har gått ige-
nom ett antal sammanslagningar. Själv kom Thomas 
Erséus in i organisationen via J&W 1998. Till år 2010 
räknar man med att ha 8 000 till 10 000 medarbetare i ett 
40-tal länder.

Det är fl yt i organisationen och företaget har genom-
fört en lång rad spektakulära konsultuppdrag i olika 
delar. Nyligen samlade företaget ett stort antal prestige-
projekt i en bok avsedd för kunder och anställda. Här 
beskriver man sin vision, sina värderingar och visar 
upp sina häftigaste projekt, med presentationen hög-
huskompetensen och det 541 meter höga Freedom Tower 
på Manhattan, London Bridge Tower , City of Arabia i 
Dubai, Michelangelo Towers i Sydafrika, Hearst Tower i 
Chicago och Kista Sciense Tower i Stockholm i spetsen, 
men även  gruvteknik i LKAB i Kiruna och pappersin-
dustri åt Stora Enso i Skoghall.

– Vi glömmer inte den lokala kunden. Han eller 
hon är alltid nummer ett för oss. Det är de som är vår 
huvudmarknad. Vi kommer alltid att vara främst en 
lokal aktör. Men vi har nu samtidigt förmågan att lägga 
till ytterligare en dimension – specialkunskaper som 
exempelvis tekniken att bygga mycket höga hus, inom 
brandskydd och andra specialområden.

I Sverige är organisationen platt och ton och tilltal 
mellan medarbetare är informell, mer kollegial – oav-
sett vilken roll man har. De fl esta andra länder har i 
likhet med England strikta hierarkier. På global nivå 
rymmer WSP ledarskapskulturer från USA, Sydafrika, 
Mellanöstern, Asien, Sverige och Finland.

Thomas Erséus tror inte att WSP får en enhetlig 
ledarskapskultur. På varje plats måste man leva i sam-
klang med den lokala marknaden och kulturen hos den 
lokala kunden. Men alla kan förstå varandra. Dialog är 
möjlig, kunskapsutbyte är ett måste.

Det gemensamma, det övergripande ligger i visionen 
– att vara en enastående specialist och leverantör av 
bygg- och miljörelaterade konsulttjänster och att vara 
troget sina värderingar. 

STAFFAN ÅKERLUND

FAKTA/THOMAS ERSÉUS

Karriär: Vd i WSP Europe 
AB, ordförande i WSP Sveri-
ge AB, tidigare vd i Jacobs-
son & Widmark och Caran.
Utbildning: Civilingenjör 
inom väg & vatten, Chal-
mers.
Familj: Gift med Bodil, fem 
ungdomar i åldrarna mellan 
13 och 20 år.
Ålder: 42 år.
Bor: I Göteborg.
Intressen: Familjen, golf och 
musik.
Reser: ”Minst 80 procent av 
min arbetstid”.
Föredöme inom ledarskap: 
"Det är egentligen många.  
Mats Lejon på ABB som med 
sitt ledarskap fått fram fl e-
ra tekniska innovationer. Jan 
Carlzon, när han förändrade 
SAS – han visste vad kunden 
ville ha och beövde. Moder 
Teresa för hennes ständi-
ga kamp för de svaga och 
utstötta.".

”I början trodde jag att jag kunde all-

ting, det var min bild av en vd – en 

som kan allt. Och just därför var jag 

nog en rätt dålig ledare men rädda-

des av goda medarbetare och starkt 

stöd hemifrån.”
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ytterligare fl er. Vi har en bra sammansättning av medar-
betare, både yngre och äldre – det ger nya infallsvinklar 
samtidigt som vi har kvar värdefull kompetens.

Lise-Lott Söderlund var förslagsställare till det pro-
jekt som vann första pris i den internationella arkitekt-
tävling som år 2000 anordnades för nybyggandet av Pos-
tens huvudkontor i Solna. Byggentreprenör var Arcona 
och beställare Posten och AP Fastigheter.

– Vi hade ett mycket bra samarbete med dem, säger 
hon.

Lise-Lott Söderlund drev, ansåg juryn, tävlingspro-
jektet inom arkitektkontoret efter en innovativ process-
modell med hjälp av digital teknik på ett sätt som foku-
serade på projektets målformuleringar, program och 
kundnytta. I genomförandefasen har hon samverkat 
med brukare och beställare av projektet på ett sätt som 
inneburit tillvaratagande av olika projektdeltagares 
engagemang.
Hur kändes det att få priset?

– Det var jätteroligt att som arkitekt få denna utmär-
kelse. Det är nog mest min entusiasm som har gjort att 
jag kunnat driva tusentals inblandade mot samma mål 
i de olika faserna i projektet. Först i själva tävlingen och 
sedan i kontakterna i samarbetet med Posten för att få 
innehåll i tävlingsförslaget och få en klar linje och slut-
ligen i själva genomförandet. Att Posten var mitt första 
projekt och att jag belönades för det känns extra roligt 
att få priset. Jag lärde mig oerhört mycket av det projek-
tet. Det är också speciellt att en ung kvinnlig arkitekt får 
en så här speciellt framträdande roll. 
Hur fi ck du priset? 

– Sven Fristedt, professor på Chalmers, som också är 
chefsarkitekt och teknisk direktör på posten anmälde 
mig. Vi arbetade fram projektet tillsammans. Jag blev 
fantastiskt glad och positivt överraskad.
Hur jobbade ni i projektet?

– Vi hade ett mycket integrerat samarbete mellan 
alla parter. Det är en förutsättning för att få lyckade pro-
jekt. Det är viktigt att man under processens gång byg-
ger upp ett förtroende för varandra. Alla projekt kräver 
förtroende.

– Vi använde oss av olika sätt att kommunicera med 
bilder och animationer. Det var många givande möten 
och stora möten för att skapa en gemensam bild och för-
medla den till alla nivåer, men alla vara överens om att 
det var ett mycket speciellt projekt. Vi hittade ett sätt att 

arbeta som vi nu använder i andra projekt. Det gäller att 
presentera visionerna väldigt tidigt.
Varför blev du arkitekt?

– Kombinationen teknik och estetik är oerhört lock-
ande för mig. Det dyker hela tiden upp nya saker att ta 
ställning till. Det ger också ett konstnärligt spelrum. 
Byggindustrin är en fantastiskt rolig och viktig bransch 
eftersom vi utformar och bygger vår fysiska verklighet. 
Alla har ju ett förhållande till byggnader och arkitektur. 
Den fi nns ju överallt som ett naturligt fenomen. 
Hur sätter man, rent konkret, kunden i fokus?

– Man bjuder in till samarbete. Här på kontoret job-
bar vi till exempel mycket med specialinriktade projekt 
bland annat för kriminalvården. Först gör vi en grund-
läggande analys över projektet. Hela utformningen är 
sedan en samarbetsprocess som växer fram, alla bör ha 
förståelse vad byggnaden ska vara till för. Alla aktörer 
bjuds in till samarbete.  

– Det är dock inte helt lätt. Alla har ju sina idéer om 
hur det ska vara i bakhuvudet. Därför är det väldigt vik-
tigt att visionerna i ett projekt presenteras väldigt tidigt. 
Då kan man få en kreativ process och utveckla projektet 
vidare på ett bra sätt. Det är viktigt att jobba nära bestäl-
laren. Medarbetarna ska veta vad man gör och varför. 
Här ska inte fi nnas några som helst tveksamheter, den 
raka dialogen med en öppen och bra diskussion är oer-
hört värdefull. Byggindustrin är ju en mycket konkret 
bransch.

MARIANNE SILÉN

FAKTA/LISE-LOTT 
SÖDERLUND

Karriär: Postens huvudkon-
tor i Solna var mitt första 
jobb, jag gick ut Arkitektur-
skolan på KTH 1999.
Familj: Sambo, ett barn och 
ett på väg i augusti.
Ålder: Född 1970.
Bor: På Södermalm i Stock-
holm, ska fl ytta till hus i 
Mälarhöjden.
Intressen: Segling.
Favoritplats: Långholmen i 
Stockholm.
Favoritbyggnad: Kulturhu-
set i Stockholm.
Mest utmanande i jobbet:
Samarbetsprocessen, det 
fi nns hela tiden nya lös-
ningar. Utformningsproces-
sen och att hitta nya sam-
verkansformer. Det är ock-
så intressant att träffa män-
niskor i allmänhet. Det känns 
meningsfullt att få vara med 
och utforma bra stadsmiljö-
er som har en bra blandning 
mellan olika funktioner. Jag 
vill motverka segregation 
och blanda unga och gamla. 
Jag vill också ha ett levande 
samhälle dygnet runt.

FAKTA/JURYN

Bo Antoni, vd Sveriges 
Byggindustrier
Jan Borgbrant, professor 
Luleå tekniska universitet
Magnus Borglund, v ordfö-
rande Svensk Teknik och 
Design
Ingrid Elam, ledamot av 
Chalmers stiftelses styrelse
Leif Gustafsson, ordföran-
de Stiftelsen Byggandets 
Managementfrågor
Ann-Christine Svärd, vd 
Fastighetsägarna 
Marianne Lilja Wittbom, vd 
Industriarmatur, ARI AB

FAKTA/CMB

Centrum för Management i Byggsektorn, CMB, startades för 
åtta år sedan av industrin för att tillsammans med Chalmers 
ta tillvara och vidareutveckla management inom alla delar av 
byggsektorn. 

För närvarande samverkar 37 företag och organisationer 
med ett tiotal institutioner på A-, I- och V-sektionerna på Chal-
mers i ett brett nätverk. Fokus ligger på strategi- och ledar-
skapsfrågor inom såväl företag som projekt.

Föreståndare är docent Per-Erik Josephson, Chalmers.
2006 Ledarskapsdag med utdelning av utmärkelsen ”Fram-

gångsrikt ledarskap inom bygg- och fastigjhetssektorn” äger 
rum onsdagen 26 april på Chalmers i VR-salen i Göteborg.

Anmälan sker via e-mail till angela.fjordsten@chal-mers.se 
senast 21 april. Upplysningar: Angela Fjordsten, 031-772 19 58 
eller Per-Erik Josephson, 031 - 772 54 94.

”Det är nog mest min entusiasm som 

har gjort att jag kunnat driva tusen-

tals inblandade mot samma mål i 

projektet.”
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håller på att ändras. Ingen tjänar på att chefen spelar 
en självuppoffrande roll. Vi ska visa att man kan ha ett 
ansvarsfullt arbete och samtidigt ha balans i livet.

– Reaktionerna var överraskande positiva. Många 
äldre gubbar kom fram och sa att jag gjorde helt rätt och 
att de önskar att de kunnat göra detsamma när deras 
ungar var små. Sedan fanns det andra som menade att 
världen skulle gå under. De var i klar minoritet och upp-
riktigt sagt så struntar jag i vad de tycker.

Exemplet är relevant. Det gäller att leva som man lär, 
menar Joachim Hallengren. Han märker att de andra 
männen på enheten inte tvekar att ta ut sin föräldrale-
dighet. Det blir en naturlig del av livet. Att branschen 
är konservativ och gubbig vet alla, men det är också 
uppenbart att det börjat hända saker. Joachim Hallen-
gren förklarar det delvis med ett generationsskifte. Den 
traditionella styrmodellen var en hierarkisk pyramid 
med glasklar ordergivning uppifrån och ner. En fördel 
är tydlighet, en nackdel är bristande delaktighet.

– En annan nackdel med ett hierarkiskt ledarskap 
är att kontaktytan gentemot kunder och marknad blir 
spetsig och snäv. Jobbar man i stället i ett lag där alla har 
ansvar och befogenheter och fritt bollar idéer med varan-
dra blir ytan mot marknaden rund och vid. Medarbetarna 
motiveras och affärsmöjligheterna rimligtvis större.

– Men lagspelet ställer också tuffare krav på coachen. 
Du kan inte gömma dig bakom diverse chefsattribut. 
Det är dina egenskaper och erfarenheter, snarare än 
hörnrum med skinnsoffa som är avgörande och utma-
ningen är att behålla dina medarbetare genom bland 
annat kontinuerlig utveckling och trivsel.

– Jag märkte generationsskiftet tydligt när Mats 
Wäppling kom in som vd för NCC Property Develop-
ment 2003. Det var ett nytt slags ledarskap för oss alla. 
Hans enda budskap var att alla skulle klara sina lön-
samhetsmål. Det var allt. Många blev frustrerade och 
ville veta vad och hur, men hans svar var att det var upp 
till oss. Det var spännande, men jag märkte att de äldre 
arbetskamraterna hade svårt för den typen av ledarstil.

År 1989 tog Joachim Hallengren examen på Chal-
mers. Han landade omgående hos NCC och en närmast 
hysteriskt uppblåst bygg- och fastighetsmarknad. Den 
övergick i en dramatisk fastighetskrasch som för Joa-
chims del slutade abrupt 1994 med att han fi ck sluta.

– Det var tufft. Jag var helt oförberedd, trots att det var kris.
Efter åtta månader svarade han på en platsannons 

från NCC Fastigheter och gjorde come back i koncernen 
1995. Vid den tiden satt NCC med ett av landets största 
fastighetsbestånd värt 15 miljarder kronor och spritt 
över 89 orter i landet.

I dag är förvaltningsbeståndet sålt. NCC Property 
Development är ett rent projektutvecklingsföretag med 
tre geografi ska enheter – Syd, Väst och Stockholm. Av 
de 30-talet anställda sitter tio av dem – med snittålder på 
drygt 30 – hos Joachim Hallengren. Ett litet och tajt gäng 
med andra ord som passar in i Joachims metafor med 
coachen, laget (medarbetarna) och klubben (företaget). 

– Jag tycker det är en relevant bild. De tre bestånds-
delarna hänger intimt samman. Ett gott ledarskap för-
utsätter att du har duktiga medarbetare på alla platser i 
gruppen och att företag och vd står för värderingar och 
grundläggande principer som ger dig förutsättningar 
som coach att spela ut hela registret.

– Vi har ett kanongäng som delar samma energi, 
arbetsglädje, värderingar och synen på jobbet. De är 
starka individualister men samtidigt lagspelare. Fak-
tum är att de bästa kvaliteterna hos varje medarbetare 
bäst kommer till sin rätt i lagspelet. När det gäller sam-
mansättningen har vi tyvärr bara tre kvinnor. Det är 
tråkigt.

NCC Property Development har valt att jobba med 
en liten egen kärna och sedan fylla på med stöd- och 
konsultfunktioner. Man jobbar som partners under 
ganska långa tidsintervall, kanske ett par år, med hand-
plockade arkitekter, utredare, mäklare eller vad det nu 
kan vara. Joachim liknar det hela med ett stekt ägg, där 
gulan är det egna företaget och de externa stödfunktio-
nerna utgör äggvitan.

– Vi hinner lära känna varandra utan och innan, men 
det är en poäng även för oss att våra partners har andra 
externa kunder. På så sätt för vi in fl er impulser och 
idéer. I äggulans arbetsfält ser jag min egen roll som en 
spelande coach, centralt mittfält. Jag försöker läsa spelet 
och bidra med taktik och coachning.

– Som coach är det också viktigt att jag i första hand 
tittar på gruppens produktivitet, inte vad jag själv som 
individ tycker mig ha åstadkommit. Det kan vara lite 
knepigt. Vissa dagar går man hem med en obehaglig 
känsla av att inte ha uträttat något, fast man kanske 
bidragit till att förlösa viktiga knutar tillsammans med 
medarbetarna.
Vad har du för tips till yngre människor som lämnar 
högskolorna för att gå in i karriären?

– Jag tror man kan sammanfatta det med tre egenska-
per. Du måste ha mod. Var dig själv och tro på dina idéer. 
Den andra punkten är att inse att du är coach, inte chef. 
Det kan vara värt att fundera över skillnaden. Gruppen 
måste trivas och det är laget som ska leverera.

– Den tredje punkten är att vara affärsman/affärs-
kvinna. Det räcker inte med att vara coach. Du måste 
kunna generera affärer som ger resultat. Jag ägnar 
mycket tid åt att ragga jobb så att vi kan leva vidare. 
Visar man inte lönsamhet så åker man ut, så är det i 
idrotten också, säger Joachim Hallengren.

PER HINDERSSON

”Det är dina egenskaper och erfa-

renheter, snarare än hörnrum med 

skinnsoffa som är avgörande. 

Utmaningen är att behålla dina 

medarbetare genom bland annat 

kontinuerlig utveckling och trivsel.”

FAKTA/JOACHIM 
HALLENGREN

Karriär: Civilingenjör Väg 
och Vatten, Chalmers. På 
NCC i två omgångar sedan 
examen 1989.
Familj: Sambo och en son 
på två år.
Ålder: 41 år.
Bostad: Bostadsrätt i Major-
na, Göteborg.
Fritidsintresse: Sport i all-
mänhet och motionsidrott i 
synnerhet.
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