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Spurv med kanon

HILDE ORELD 
EIVIND YGGESETH (FOTO)

20.000 har mistet jobben i oljebransjen. Statoils 
julegave til de ansatte var pakke til alle som ville ha. I Sta-
vanger raser boligprisene. Resten av Vestlandet er i knestå-
ende. Ledigheten blant ingeniører har eksplodert, senest i går 
meldte Aker Solution om at 900 ansatte kan miste jobben. 
Det er flere oppsigelser blant ingeniører nå enn under finans-
krisen. 25 prosent av landets ingeniører frykter for jobbene 
sine. For fem år siden var tilsvarende tall 5 prosent.

Der pessimisten ser et glass som er halvveis tømt, 
ser optimisten et glass som er halvfullt. Ingeniøren på sin 
side, ser et glass som er overdimensjonert med 50 prosent.

Norconsult-sjef Per Kristian Jacobsen er ingeniør i blodet.
– Selv om arbeidsledigheten stiger til 5 prosent, er det 

fortsatt 95 prosent som jobber, sier Jacobsen.
Selv ikke en pessimist kan nekte for det.
– Mange markeder er fortsatt i vekst. Oppdragsmengden 

øker, men til forskjell fra før; ikke over hele landet. Det er for 
eksempel blitt mindre å gjøre i Stavanger. Men vi har hatt 
en stor evne til å omplassere folk fra olje og gass til andre 
prosjekter. De siste årene har vi ansatt mellom 150 og 200 i 
året. Vi skal fortsette å vokse, men veksten blir nok ikke like 
bratt som den har vært.

han kunne ha byttet ut skyvelæret med bred 
pensel og malt i vei:

Norconsult er landets desidert største ingeniørfirma med 
rundt 3.000 ansatte fordelt på 80 kontorer. 30 av disse kon-
torene er i utlandet. Omsetningen vil for fjoråret, for første 
gang i historien, mest sannsynlig bikke 4 milliarder kroner. 
De gjennomfører rundt 10.000 oppdrag for offentlige og 
private kunder i året. Dette i en tid der vi like ofte leser om 
nedbemanning i oljebransjen og arbeidsledige ingeniører 
som vi leser om Petter Northug og Therese Johaug.

Men bred pensel er ikke et verktøy Jacobsen liker å bruke. 
Særlig ikke når konkurransen i markedet hardner til. De 
han møter på kamparenaen er de største norske konkur-
rentene som Multiconsult, Asplan Viak og Aas-Jakobsen. 
Og de utenlandske selskapene som Cowi, Sweco og Rambøll. 

– Det finnes ikke ett oppdrag uten konkurranse. Noen 
ganger møtes vi alle sammen, andre ganger noen av oss.

Norconsult har en markedsandel på litt under 20 prosent, 
Multiconsult på rundt 10 prosent og de andre store på mel-
lom 7 og 8 prosent.

– Det har vært gode år for rådgivende ingeniører i mange 

år. De siste halvannet til to årene er konkurransen blitt tøffere 
og marginene lavere. Vi er nødt til å legge mer vekt på intern 
effektivitet og ha fokus på kunder og salg.

Jacobsen, som er oppvokst i Langesund i Telemark, tar 
både økende ledighet og oljebransjens utfordringer med sto-
isk ro. Den høyreiste, veltrente 58-åringen, snakker rolig og 
reflektert. Det er noe mildt militært over hele fremtoningen. 
Målrettet og bestemt, men samtidig ydmyk over en verden 
i endring. Så har han også vært drøyt tre år i Kongens klær, 
som artillerist i felten og Befalsskole på samvittigheten. 

norconsult har råDgivenDe ingeniører 
innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, miljø, industri, 
vann og avløp, olje og gass, plan og sikkerhet.

– Nå er prosjektene mye større og mer komplekse enn 
tidligere. Før bygget man en vei, så godtok alle at det ble 
støy fra veien. Nå er det ikke slik lenger. Det kobles på in-
geniører innen landskapsarkitektur, akustikk og miljø – for 
å nevne noe.

– Dere opplever spesielt sterk vekst innen vei og bane. Er 
det viktig for Norconsult om det står en rødgrønn eller blåblå 
regjering til rors?

– Tidligere var det nok slik, men nå er politikerne rørende 
enige, så for oss ser det ikke ut til å spille noen rolle. Våre to 
største kunder er Jernbaneverket og Veivesenet. Det er stor 
vekst i aktivitetsnivået, og mer under opptrapping. Vi tror 
veksten fortsetter, sier mannen som fremstår mer som realist 
enn optimist. 

jacobsen stryker seg lett gjennom sitt velfriserte 
hår. Hans kone driver egen frisørsalong i parets bolig på Sig-
gerud rett utenfor Oslo.

– Veldig praktisk for meg og da barna var små. Da kunne 
hun jobbe og samtidig være hjemme, sier konsernsjefen.

Og apropos hår og hoder. Selv om denne bransjen til 
de grader er avhengig av de ansattes hjernekompetanse og 
samarbeidsevner, må det da være lettere å få tak i gode ek-
semplarer av arten nå som så mange hos konkurrentene har 
måttet levere inn sine nøkkelkort?

– Det har skjedd en endring. Tidligere var det vanskelig 

å få tak i erfarne ingeniører. De var en mangelvare. Nå er 
det mye lettere, men ikke nødvendigvis billigere, å få tak i 
flinke folk.

Jacobsen er selv sivilingeniør i kybernetikk fra NTH. Med 
jobben følger også et ansvar for å sørge for at unge velger 
ingeniør-fag.

– Velg et fag du liker, og sørg for å bli veldig god på det. 
Ikke forsøk å forutsi hva slags typer ingeniører det blir behov 
for i fremtiden. Tenk at du skal jobbe med dette faget i mange, 
mange år, og fortsatt videreutvikle deg etter at du er ferdig 
med studiene. Jeg vil absolutt råde folk til å ta en ingeniør-
utdannelse. Selv om det nå er dramatikk i én sektor, er det 
mye annet spennende der ute.

han liker å holDe seg i form, enten det er 
med ski eller joggesko på kroppens nedre ekstremiteter. Og 
med hus både på Siggerud og i Langesund er han sjelden ar-
beidsledig. Det er alltid noe som skal fikses, og konsernsjefen 
er den naturlige vaktmester. Han er tross alt sivilingeniør, og 
siden han var liten har han vært opptatt av hvordan ting vir-
ker og ikke minst hvorfor de virker akkurat slik. Men hvorfor 
han valgte NTH i stedet for en videre karriere i forsvaret, er 
han ikke helt sikker på. 

– Etter drøye tre år i forsvaret, måtte jeg ta et valg: Krigs-
skolen eller NTH. I utgangspunktet hadde jeg tenkt 
meg en karriere i forsvaret, men valget falt likevel på 

Festen er over for norske ingeniører. Per Kristian  
Jacobsen vil fortsette å danse.



profilen›

Per Kristian Jacobsen
 � Alder: 58.
 � Sivil status: Gift, tre sønner 
(25-28 år).

 � Stilling: Konsernsjef Norcon-
sult

 � Aktuell: Norges største inge-
niørfirma går motstrøms og 
ansetter i stor skala. 

 � Bakgrunn: Sivilingeniør NTH, 
bl.a. adm. dir. i Solberg & 
Andersen, IT Fornebu og i Hei-
denreich Holding, konsernsjef i 
Tandberg Data og nestkomman-
derende i Landis & Gyr i Sveits 
på 90-tallet. 

 � Stortingets talerstol blir 
din. Hvilken sak tar du 
opp? Det er fint å bygge nytt, 
men det offentlige må vedlike-
holde bygninger og infrastruk-
tur som allerede eksisterer.

 � Hva bør Norge bruke min-
dre penger på? Stadig å 
lage nye regler og forskrifter 
som gjør ting dyrere og mer 
komplisert.

 � En bok du gjerne vil lese 
om igjen? «Leading Change» 
av John P. Kotter. En av de 
beste bøkene som er skrevet 
om ledelse. Jeg har brukt den i 
nesten alle jobbene jeg har hatt.

 � Hva er din dårligste inves-
tering? Båten, en 23-fot 
Uttern. Kjøpte den i 2008, rett 
før båtprisene sank. Men triv-
selsverdien er høy. Det er ikke 
alt man kan regne hjem.

 � Hvor drømmer du om å 
reise? Til Australia med min 
kone. Jeg har vært der en gang 
før, og vi må ta oss god tid fordi 
landet er så enormt stort.

Jeg kan skyte med kanon, 
men det er ikke så ofte  
det kommer til nytte
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LITEN, MEN STOR: Per Kristian Jacobsen er ingen A-kjendis i norsk næringsliv, men styrer en omsetning på 4 milliarder kroner.
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NTH. Jeg kan skyte med kanon, men det er ikke så 
ofte det kommer til nytte.

Mens konkurrenten Multiconsult nylig 
gikk på børs, er Norconsult eid av 2.000 ansatte.

– Multiconsult gikk på børs i fjor. Har dere planer i samme 
retning?

– Vi må til enhver tid tenke hvilken eierform som gir sel-
skapet størst konkurransekraft. Vi har ingen konkrete planer 
om børsnotering, men det er aksjonærene som bestemmer, 
sier mannen som leder et konsern som har rundt 20 prosent 
av inntektene sine fra oppdrag utenfor Norges grenser. 

Multiconsult, med hovedkontor i Sandvika, har datter-
selskaper i Norge, Sverige og Danmark, samt i Sør-Afrika, 
Mosambik, Filippinene, Laos, Thailand, Malaysia, Chile og 
Peru. De ligger langt fremme, kanskje lengst i verden, på 
vannkraftprosjektering. Og de bygger lokal infrastruktur 
i andre verdensdeler. Det har til nå stort sett gått bra, med 
unntak av én episode som selskapet, i sin 87 år lange historie, 
gjerne skulle vært foruten: Korrupsjon. I hans forgjengers tid 
fant ledelsen ut at tre ansatte var involvert i en utbetaling av 
bestikkelser til tjenestemenn i vann- og avløpsetaten i Dar 
es Salam i Tanzania i forbindelse med et vann- og avløps-

prosjekt finansiert av Verdensbanken. Norconsult deltok i 
prosjektet, og Økokrim tok ut tiltale mot de tre. Samtidig ble 
Norconsult ilagt et forelegg på 4 millioner kroner. Norconsult 
nektet å vedta dette, og partene møttes i retten. Saken gikk 
sin årelange gang gjennom rettssystemet, men dommen i 
Høyesterett slo fast at Norconsult ikke skulle straffes for at 
de tre ansatte som ble dømt, ikke varslet oppover.

– Har dere fått mer fokus på etikk og antikorrupsjonsarbeid 
etter dette?

– Vi har klare retningslinjer og prosedyrer når vi skal inngå 
avtaler. Er vi i den minste tvil, skal vi si nei. Hvert år blir alle 
ansattes kunnskap om dette frisket opp. Og i enkelte land, uten 
å nevne navn, går vi ikke engang inn. Det er ikke mulig for oss 
å ta den risikoen. En av våre viktigste etiske retningslinjer er 
at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys, sier mannen som fikk 
konsernsjefstillingen etter åtte år som styreleder i selskapet.

– Jeg har hatt mange styreverv, men gikk ut av alle ek-
sterne styrer etter at jeg ble konsernsjef her. Og det var ikke 
slik at jeg satt i styret for å få jobben, forsikrer Jacobsen, uten 
å ha ett eneste hull i sin CV.

Han var Med på deler av oppturen og store deler av 
nedturen i Norsk Data. Det var der han fikk øynene opp for 
endringsledelse første gang. Deretter gikk ferden videre til di-
rektørkontoret i Tomra. Og han flyttet med familien til Sveits 
for å ta jobben som nestkommanderende i Landis & Gyr.

– Vi var der i drøyt tre år, og hadde planer om å bli der 
lenger, men Sveits på 90-tallet var som Norge på 60-tallet når 
det gjaldt likestilling. Vi ble enige om å flytte tilbake til Norge.

Jacobsen har også vært innom lederstillinger i Solberg 
& Andersen, Glamox, IT Fornebu og Heidenreich Holding. 
Og ikke minst i Tandberg Data, en ledergjerning som endte 
dramatisk.

Jacobsen tok i 2007 over som toppsjef etter Gudmundur 
Einarsson. Flere hevdet at Einarsson måtte gå, etter et mis-
lykket oppkjøp i USA. Einarsson på sin side mente avgangen 
var frivillig og oppkjøpet en suksess.

Noen måneder senere hadde imidlertid Einarsson alliert 
seg med selskapets største aksjonær, brødrene Per Ove og 

draMa: Per Kristian Jacobsen valgte å gå av som sjef for Tandberg Data, etter et av de mest oppsiktsvekkende aksjonæropprørene på 2000-tallet. To år etter avgangen gikk selskapet konkurs.



profilen›

Nå er politikerne  
rørende enige
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Rolf Nerland, for å ta kontroll over it-selskapet.
De krevde ekstraordinær generalforsamling, og greide 

å kaste det sittende styret. Jacobsen sa kort tid etter opp 
sin stilling. Han gikk samtidig ut og sa at han oppfattet 
aksjonæropprøret som en omkamp.

Tandberg Data gikk senere konkurs.
– I Tandberg Data ble jeg bare ett år. Da styret som hadde 

ansatt meg ble kastet, føltes det ikke riktig å fortsette.

I NorcoNsult er det alt annet enn opprør.
– Jeg kom ikke inn for å gjøre noe annerledes. Nor-

consult har gått og går fortsatt veldig bra økonomisk. Det 
handlet faktisk mer om at jeg ikke skulle gjennomføre så 
store endringer, men gå forsiktig frem, sier han. Forsiktig.

hilde.oreld@finansavisen.no

drAMA: Per Kristian Jacobsen valgte å gå av som sjef for Tandberg Data, etter et av de mest oppsiktsvekkende aksjonæropprørene på 2000-tallet. To år etter avgangen gikk selskapet konkurs.

Er vi i den minste tvil,  
skal vi si nei

ANDERS HORNTVEDT

det er INtervjuet i sin re-
neste form: En mann med innflytelse 
på amerikansk politikk gjennom 40 år 
er innstilt på å prate. 

Tre dager er satt av, intervjuene 
foregår i Dick Cheneys hjem i Virgi-
nia. Reporteren er godt forberedt, og 
lydopptakeren er på.

INNsIdeberetNINgeNe fra 
administrasjonen til de amerikanske 
presidentene er stort sett alltid inter-
essante. 

Først og fremst på grunn av mak-
ten som er konsentrert der. Temaene 
blir i norsk politikk blir fort små i for-
hold.

Dernest fordi filmer og TV-serier 
har gitt oss et bilde av hvordan det ser 
ut i maktens korridorer. 

Og i motsetning til memoarbøkene 
fra mange norske politikere er flere av 
dem spenstig lesning. Tonen er åpen-
hjertig, konfliktnivået er høyt og per-
sonkarakteristikkene kan sitte løst. 

Dick Cheney var visepresident fra 
2001 til 2009, mens George W. Bush 
var president. På hans vakt kom angre-
pet på New York og Pentagon den 11. 
september 2001. Deretter fulgte USAs 
invasjon av Afghanistan og Irak, byg-
gingen av Guantanamo-leiren, innfø-
ringen av såkalte utvidede avhørstek-
nikker, og finanskrisen. 

Cheney hadde politiske roller i 
Washington både under Richard Ni-
xon og Gerald Ford på 1970-tallet. Un-
der Ronald Reagans presidentperiode 
på 1980-tallet satt han i Kongressen, 

og under George Bush den eldre var 
han forsvarsminister. 

Det er med andre ord mye å snakke 
om.

stort sett er bokeN også 
interessant lesning. Det som imidlertid 
er påfallende, er en streng sitatpraksis 
der både Cheney og intervjueren site-
res ord for ord, innbefattet latter, krem-
ting, «okay» og «mhm». 

Hva som er fordelen med en så ri-
gid sitering er vanskelig å forstå, men 
i hvert fall svekker det lesbarheten, 
og siden formen er rent spørsmål- og 
svar-format må man til fotnotene for 
å finne opplysninger og kontekst som 
ikke kommer frem i intervjuet.

For det andre er intervjueren åpen-
bart svært beæret over at selveste Che-
ney har tatt seg tid til å møte ham, og 
fortellingen om hvordan avtalen kom i 
stand dominerer innledningen. 

Det tredje, og mest problematiske po-
enget er at intervjueren stiller seg så åpen-
bart velvillig overfor intervjuobjektet. 

«Føler du at Obama, enten med vilje 
eller skjødesløshet har reversert noe 
av det viktige arbeidet du og president 
Bush gjorde?»

«Den røde linjen i Syria var kanskje 
et spesielt ødeleggende eksempel?», føl-
ger han opp, med henvisning til Oba-
mas nei til bombing av Assad-regimet. 

«Hvorfor tar det så lang tid for da-
gens administrasjon å bestemme seg 
for [bygging av Keystone XL-rørled-
ningen]».

Cheney er en slugger, han har mye 
interessant å fortelle, men det er ingen 
grunn til å møte ham med silkehansker. 

Smiger og forsøk på å innynde seg 
er heller ikke noe det blir stor intervju-
kunst av, selv om alle kremtene er med.

anders.horntvedt@finansavisen.no

Dick Cheney tåler tøffere 
motstand enn dette.

Sluggermøte  
med silkehansker

oMstrIdt: Tidligere visepresident Dick Cheney brukte ti timer fordelt over 
tre dager på intervjuene med forfatter James Rosen. Cheney er stemplet som 
amerikansk politikks svar på Darth Vader.  FOTO: NTB SCANPIX

ForFAtter: James 
Rosen (f. 1968) er journalist 
i TV-stasjonen Fox News. 
Channel.  FOTO: TWITTER

 � Grundig og åpen-
hjertig intervju 
med en av de 
mektigste perso-
nene i amerikansk 
politikk de siste  
15 årene.

 � Unikt innsideblikk 
fra Dick Cheneys 
side.

 � Blir utfordret på 
spørsmål rundt 
11. september og 
Irak-krigen, men 
det skjer ved 
vennlige og snille 
spørsmål.

 
 � Tenderer til  
servil tone. 

 � Lett pinlig å lese 
hvor beæret 
intervjueren er 
over at Dick Che-
ney vil møte ham. 

«Cheney One on One. 
A Candid Conversation 
with America’s Most 
Controversial Statesman»
Av James Rosen.
256 sider.
Regnery Publishing.

Vår mening:

Fakta:

Bokanmeldelse›

 � Langt og grundig 
intervju med en 
av USAs mek-
tigste og mest 
kontroversielle 
personer.

 � Dick Cheney 
snakker ut om 
barndommen,  
fyllekjøringen, 
Irak, Syria, 
brutale forhørs-
metoder, NSA-
overvåkning, livet, 
døden og Gud.

 � Et dokumentarisk 
bidrag til USAs 
moderne historie.


