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Goda nyheter från Infracontrol! 

Det är inte nog med att det är mörkt ute och att det regnar för det mesta. Europa går igenom en svår 
ekonomisk kris och det är tuffa tider för många företag. Det går inte en dag utan att man hör om 
neddragningar och om varselvågen som drar över landet. Jag vill därför passa på att sprida lite ljus 
och glädje och berätta att det går väldigt bra för Infracontrol just nu. Anledningen är fokusering på 
vår grundläggande affärsidé och ett bra samarbete både inom företaget och med våra kunder.  
 
Jag är väldigt glad och tacksam för att vi har denna stabila situation och att vi dessutom har en stark och stadig 
tillväxt. Det är inte självklart på något sätt, och Infracontrol har som alla andra periodvis haft besvärliga tider 
under åren som gått. Men en långvarig och envis fokusering på vår affärsidé, och den specialistkunskap det gett, 
skyddar oss från konjunktursvängningar och har gjort att efterfrågan på våra tjänster har ökat. Nu anställer vi 
fler duktiga medarbetare så att vi kan matcha våra kunders behov och ta vara på den positiva utvecklingen. 
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Goda nyheter från Infracontrol! 

Vi har en affärsidé som ligger rätt i tiden 
 
Redan när Infracontrol startades 1993 var vår affärsidé kristallklar. Den handlade om att använda industriella  
IT-lösningar inom infrastrukturområdet och göra det enklare att styra och övervaka anläggningar som broar, 
trafiktunnlar och spåranläggningar. En idé som visade sig vara helt rätt i tiden, för sedan dess har vårt samhälle 
fortsatt att växa och behovet av IT-lösningar som gör vår infrastruktur lite smartare har bara ökat.  
 
Vi har mer att göra än någonsin. Just nu vet vi inte riktigt hur vi ska hinna med allt. Men vi både hyr in och 
anställer fler medarbetare, så att vi ska kunna matcha kundernas behov. Framför allt gör vår långa tradition av 
samarbete och en stark teamkänsla att vi klarar våra åtaganden trots ett högt arbetstryck. 
 
Den ökade efterfrågan på våra tjänster beror dels på en allmänt ökad aktivitet hos kunderna, dels på att vi 
efter snart 20 års fokusering på vårt verksamhetsområde har fått en unik och mycket värdefull specialist-
kompetens.  
 
Vi har möjligheten att kombinera vår långa praktiska erfarenhet med de allra senaste IT-lösningarna, vilket gör 
att vi kan bidra med stor nytta för våra kunder. Kursen mot framtiden ligger därför fast, och jag är övertygad 
om att samhällets behov av det vi arbetar med bara kommer att öka i framtiden. 
 
 

Samarbete är nyckeln till framgång 
 
Det finns en sak som präglat Infracontrols verksamhet sedan starten, och det är den starka viljan och förmågan 
att samarbeta. Det handlar inte bara om samarbetet inom företaget, utan även om samarbetet med kunder 
och samarbetspartners. Ingen kan göra allt på egen hand och vara bäst på alla områden, och det är naturligt 
för oss människor att samarbeta och hjälpa varandra. Det arbetssättet har vi alltid tagit vara på och vårdat här 
på Infracontrol. Genom att hjälpas åt kan man nå längre, med mindre ansträngning. 
 
Ett exempel på samarbete i praktiken är alla de lösningar för styrning och övervakning av trafikanläggningar 
som vi tagit fram tillsammans med kunder som Trafikverket, Göteborgs Stad eller Sjöfartssverket. Genom att 
alltid utgå från användarnas behov och i samarbete med dem utforma systemen, har vi tillsammans kunnat 
skapat innovativa och framför allt lättanvända stödfunktioner som förenklat det dagliga arbetet. 
 
Ett annat exempel på samarbete är det community som växer fram runt vår molntjänst Infracontrol Online. 
Där är vår roll i huvudsak att tillhandahålla de tekniska och användarmässiga möjligheterna, medan det är 
användarna själva som samarbetar och bidrar till utvecklingen av tjänsten. Där gör vi det möjligt att dela med 
sig och ta del av varandras kunskap och erfarenhet och goda idéer. Infracontrol fungerar i det sammanhanget 
som en samlande punkt, och omsätter medlemmarnas behov och idéer till nya funktioner i vår molntjänst. 
 

 
Samarbete och gemenskap är den ursprungliga grund vi alla står på.  
Just därför är det också den naturliga vägen till en fortsatt ljus framtid.  

Vill du veta mer om våra framtidsplaner?  
Kontakta mig på 031 – 333 27 01, johan.hoglund@infracontrol.com   
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