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Abstract

Mark- och anläggningsfrågor i tidigt skede

Land and civil engineering issues in early stadges

Katarina Resin

This is the result of a diploma work in construction engineering written on behalf of
Skanska Civil Construction Region Stockholm/Mälardalen. The purpose of this
diploma work is to make an inventory of the building process on land contract in
early stages and the cooperation between BoKlok Housing AB, Skanska Väg och
Anläggning and Distrikt Affär.
The study was conducted with a focus on the building process, organization, and early
stages in the construction process.  
The literature study showed that the building process is clearly structured, while the
concept early stages has no clear definition. The main part of the study was
conducted through interviews with managers both at Skanska Väg och Anläggning,
Distrikt Affär and BoKlok Housing AB. The interviews revealed that the collaboration
is not functioning properly as required.
At the end of this thesis, recommendations are given on what Skanska and BoKlok
Housing AB can do to increase their cooperation. They both need to review their
organizations. One should also ensure that the contact between Skanska and BoKlok
Housing AB should be clearer and more regular. 
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SAMMANFATTNING 
Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Skanska Väg och 
Anläggning Region Stockholm/Mälardalen med syftet att inventera 
byggprocessen vid markupphandling i tidigt skede och samarbetet 
mellan BoKlok Housing AB, Skanska Väg och Anläggning och Distrikt 
Affär.  

Bakgrunden till arbetet är att Skanska Väg och Anläggning upplever 
vissa svårigheter i sitt samarbete med sitt dotterbolag BoKlok Housing 
AB. Samarbetet gäller framförallt framtagandet av kostnadsbedöm-
ningar och utförandet av markarbeten som Distrikt Affär och Skanska 
Väg och Anläggning gör åt BoKlok Housing AB. Svårigheterna uppstår 
på grund av olika förutsättningar för olika projekt och dålig kommuni-
kation. Det som försvårar problemet ytterligare är att det ingår en tredje 
part, Affär Distrikt, som är Skanskas nystartade affärsenhet. Affär Di-
strikt tar fram kostnadsförslaget medan Skanska Väg och Anläggning 
utför själva arbetet i projekten. 

Studien har genomförts med fokus på byggprocessen, organisationen 
och det som i dagligt tal kallas ”tidiga skeden”. En inledande 
litteraturstudie genomfördes där framförallt byggprocessen och tidiga 
skeden studerades.  

Studien resulterade inte i någon ny definition av begreppet ”tidiga 
skeden” men visade att byggprocessen är strukturerad och har en 
tydlig definition. Huvuddelen av studien genomfördes genom 
intervjuer med personal på både Skanska Väg och Anläggning, Distrikt 
Affär och BoKlok Housing AB. I intervjuerna framkom det att 
samarbetet inte fungerar enligt önskemål och att det finns ett ”vi och 
dem”-tänkande som är djupt rotat.  

Slutsatsen av examensarbetet är att båda organisationerna behöver mer 
stadga och rörlighet för att fungera bättre. De behöver även se över sina 
respektive organisationer och kontakterna mellan Skanska Väg och 
Anläggning, Distrikt Affär och BoKlok Housing AB behöver bli 
tydligare och mer regelbunden.  

 

Nyckelord: BoKlok, Tidiga skeden, Byggprocessen, Organisation 
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Det här examensarbetet har utförts för Skanska Väg och Anläggning 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en presentation av bakgrund, syfte, mål och avgränsning av 
det här examensarbetet. Skanska Väg och Anläggning och Distrikt Affär 
kommer i denna rapport att anges som Skanska medan BoKlok Housing AB 
går under namnet BoKlok. När författaren vill skilja på Skanska Väg och 
Anläggning och Distrikt Affär skrivs hela namnen. 

För ungefär ett halvår sedan startade Skanska den nya affärsenheten 
Distrikt Affär som då bestod av en person, Jan Johansson, som skulle 
bistå Skanska Väg och Anläggning som i sin tur bistår BoKlok med 
kostnadsbedömningar över markarbetena i tidiga skeden, [1]. BoKloks 
verksamhet i Stockholm och Mälardalen växer och den ska få växa 
ytterligare. Det innebär att även Distrikt Affär vuxit och består i 
dagsläget av en grupp på fyra personer som arbetar tätt tillsammans. 
Nu när det är fler personer inblandade är det av betydelse att få 
struktur och ordning på samarbetet mellan BoKlok, Skanska Väg och 
Anläggning och Distrikt Affär, se Figur 1.2, [1].  

 

 

 

Figur 1.2 Bild över hur Skanska Väg och Anläggning, Distrikt Affär och 
BoKlok hör samman. 

 

Distrikt Affär

BoKlokVäg och 
Anläggning
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1.1 Bakgrund 
Idén till att göra examensarbete om samarbetet mellan Skanska Väg och 
Anläggning, Distrikt Affär och BoKlok kom från min handledare 
Johannes Lidström på Skanska Väg och Anläggning. Han hade upplevt 
problem med deras planering inför markköp, se Figur 1.1 för 
organisationsstruktur.  

Skanska Väg och Anläggning Region Stockholm/Mälardalen har ett 
nära samarbete med BoKlok. Företaget BoKlok utvecklades 1996 genom 
ett samarbete mellan Skanska och IKEA och är idag ett dotterbolag till 
Skanska som utvecklar bostadsprojekt. Deras affärsidé handlar om att 
skapa ett funktionellt boende till låg kostnad. Detta genom att använda 
sig av ett färdigt koncept och ett industriellt byggande som baseras på 
ett system och modultänkande där nyckeln är standardritningar, [2]. 

Skanska Väg och Anläggning utför exploateringsarbeten åt BoKlok i 
deras projekt. Detta i form av vägar, VA, grundberedning och 
finplanering och bistår i många fall även med projekteringslösningar, 
[2]. 

BoKlok vill i tidiga skeden ha kostnadsbedömningar på markarbetena 
av Skanska för att kunna bedöma om ett projekt har möjlighet att bli 
lönsamt. Hur korrekt en kostnadsbedömning blir beror till stor del på 
hur mycket information som finns att tillgå såsom geoteknisk 
markundersökning och rekommenderad grundläggningsmetod till 
exempel. Detta varierar ofta mellan olika projekt för att ibland köper 
BoKlok mark där markägaren förberett inför försäljning och därmed 
gjort alla geotekniska undersökningar. Andra gånger köper BoKlok 
mark där de själva måste utreda geotekniken, [1]. 

Skanska har, i ett led att försöka förbättra kommunikationen med Bo-
Klok och kunna ge dem bättre service, under 2012 startat affärsenheten 
Distrikt Affär. Distrikt Affär arbetar med att bistå övriga projektut-
vecklingsenheter med kostnadsbedömningar så som Skanska Väg och 
Anläggning som i sin tur bistår BoKlok. För att Distrikt Affär ska kunna 
utveckla sin service till BoKlok behövs en tydlig bild över BoKloks och 
Skanskas gemensamma process från det att BoKlok initierar sitt an-
budsprojekt till dess att projekteringen och ett kostnadsförslag är fär-
digt. Skanska upplever att BoKlok saknar struktur eller systematik i sitt 
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tillvägagångssätt när det kommer till att ta fram underlag för att göra 
en korrekt kostnadsbedömning inför ett markköp. BoKlok har standar-
diserat den övriga delen av processen vid genomförandet av ett bygg-
projekt men inte markdelen. Den delen är fortfarande odokumenterad 
och därmed personbunden, [2]. För att kunna effektivisera arbetet i det 
man kallar för  tidiga skeden krävs det en standardisering av även 
denna process.  

 

Figur 1.1 Skanska och BoKloks formella struktur 

1.2 Frågeställningar 
- Hur använder sig olika företag och organisationer av byggpro-

cessen? 
- Vilka möjligheter/begränsningar kan förekomma när företag 

med olika syn på byggprocessen ska samarbeta? 
- Finns det någon definition av ”tidigt skede” och hur lyder den?  
- Vilka svårigheter/möjligheter finns det vid ett nära samarbete 

mellan två organisationer? Måste deras formella struktur vara 
lika?  

1.3 Syfte och mål 
Studien syftar till att inventera och studera interaktionen och 
utvecklingsområden kring frågor om tidiga skeden ur ett byggprocess- 

Väg och 
anläggning

Mark 
Stockholm Norr

BoKlok

Mark 
Mälardalen

BoKlok

Distrikt 
Affär
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och organisationsperspektiv. Studien kommer även att ske ur ett 
markperspektiv vilket innebär att den är gjord ur en markentreprenörs 
synvinkel på arbetet vid markupphandling. I studien kommer 
samarbetet mellan BoKlok, Skanska Väg och Anläggning och Distrikt 
Affär att studeras. Samarbetet kommer att dokumenteras genom 
intervjuer där fokus ligger på byggprocessen, tidiga skeden och 
organisation.  

Målet med examensarbetet är att formalisera processen och ge 
rekommendationer på var i processen Skanska Väg och Anläggning 
kan göra ytterligare insatser för att underlätta för sig själva och Distrikt 
Affär i kontakten med BoKlok. I förlängningen är målet även att bidra 
till att göra projekten mer effektiva genom att underlätta arbetet med 
att göra kostnadsbedömningar. Målet är att Skanska ska kunna göra 
mer korrekta kostnadsbedömningar för att BoKlok ska kunna 
genomföra säkrare markköp och i slutänden mer lönsamma projekt. 
Som en följd av studien av byggprocessen kommer även organisationen 
studeras och även här är målet att komma med förslag på förbättrande 
åtgärder. 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet avser att inventera och dokumentera arbetsprocessen 
och eventuellt ge rekommendationer på insatser som kan underlätta 
arbetet men inte att rekommendera specifika planeringsverktyg.
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2 GENOMFÖRANDE 
I det här avsnittet redogörs metodiken för intervjustudien som gjordes i detta 
examensarbete.   

2.1 Metod  
Examensarbetet har genomförts i två delar, en inledande 
litteraturstudie som går att läsa i Avsnitt 3 LITTERATURSTUDIE. 
Sedan följde en intervjustudie indelad i tre delar. En förstudie, en 
huvuddel och en avslutande del där en nyanställd på Skanska 
intervjuades.  

2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien för det här examensarbetet gjordes för att ta del av 
vad som skrivits i ämnet tidigare och lära mer om byggprocessen, 
organisation och organisationsteorier och arbetet i det som i 
byggbranschen kallas ”tidigt skede”. Litteratur lästes även om 
planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt, och om 
definitionen av projekt samt intervjumetoder. För att förklara begrepp 
som har stor vikt i detta examensarbete så som geoteknik och geodetisk 
mätteknik har även litteratur om detta lästs.  

Den litterära informationen har till största del inhämtats från gammal 
kurslitteratur där byggprocessen och organisation behandlas. Litteratur 
om tidiga skeden har lästs på internet eller bibliotek.   

2.3 Intervjustudie 
Intervjuerna som utförts i det här examensarbetet har gjorts i tre 
omgångar med olika syften och varit av samtalskaraktär där frågorna 
har varit öppna för att få beskrivande svar. Detta för att den 
intervjuande skulle få utrymme att berätta hur hen ser på arbetet i 
tidiga skeden. Intervjuerna spelades in och transkriberades. De varade i 
ungefär 30 minuter. 

Första delen av studien är en förstudie som görs genom en intervju med 
distriktschef Jan Johansson på Skanska, Distrikt Affär. Detta för att få 
material till intervjuerna som ska göras med medarbetare på Skanska 
och BoKlok. Intervjuns syfte är att få en uppfattning om problemen och 
möjligheterna som medarbetarna upplever när det handlar om BoKloks 
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arbetssätt i tidigt skede och framtagning av underlag till 
kostnadsbedömningar av exploateringsarbeten. Den andra delen, 
huvuddelen, består av intervjuer med de som arbetar på BoKlok och 
detta görs för att få en samlad bild av BoKloks byggprocess ur ett 
markperspektiv. Fokus ligger på tidigt skede. Som komplettering till 
förstudien och intervjuerna har även en intervju med en nyanställd på 
Distrikt Affär gjorts. Detta för att få en något neutralare bild av 
situationen. 

Intervjuerna återges i kortare versioner i de tre olika avsnitten 
Förstudie, Intervjuer på BoKlok och Intervju med nyanställd. Även en 
sammanställning av det enligt mig viktiga innehållet i intervjuerna har 
gjorts, denna går att läsa i avsnitt 5.3 Sammanställning ur författarens 
synvinkel.  

Den första personen som intervjuades var Jan Johansson, distriktschef 
affärsutveckling Diskrikt Affär Skanska. Han arbetar bara med affärer i 
tidiga skeden, både interna och externa. Han har en lång erfarenhet och 
har arbetat på Skanska i 31 år med olika befattningar. De senaste 15 
åren har han varit kalkylchef i omgångar innan han i augusti 2012 blev 
distriktschef för affärsutveckling.  

Den andra personen som intervjuades var Helena Wilroth, projektchef 
BoKlok Housing AB. Helena har arbetat på BoKlok sedan 1999 som 
projektledare, projektutvecklare och nu som affärschef. Hon har även 
arbetat projektledare och kalkylator på NCC. 

Den tredje personen som intervjuades var Susanne Forsvik, 
projektledare. Hon har arbetat på BoKlok i ungefär två år och innan 
dess på Skanska Nyahem som hade BoKlok som en av sina produkter. 

Den fjärde personen som intervjuades var Anders Hellman, 
affärsutvecklare BoKlok Housing AB. Han arbetar framförallt med 
markköp och har gjort det i ungefär ett år. Tidigare har han gjort 
samma arbete men åt Skanska Nyahem. 

I den avslutande delen intervjuades Linda Strand som är nyanställd 
sedan 1/4-2013 som projektledare Distrikt Affär Skanska. Linda har 
tidigare arbetat som planeringsingenjör.  
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Resultatet av litteraturstudien och intervjuerna redovisas i tre delar; 
byggprocessen, tidiga skeden och samarbete som jag anser är de 
viktigaste delarna i den här studien. I analysen kommer jag dock att 
behandla de tre delarna tillsammans då de har många gemensamma 
beröringspunkter. 
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3 LITTERATURSTUDIE  

3.1 Byggprocessen och tidiga skeden 
När företag i bygg- och fastighetsbranschen produktutvecklar brukar 
det mynna ut i ett byggprojekt. Dessa byggprojekt kan vara av 
varierande storlek och när byggprojekten är av den större sorten brukar 
all planering och samordning utföras i projektform. Projekten som följer 
byggprocessen kan delas in i fyra olika huvuddelar som de ska 
genomgå: förstudie, projektering, produktion och förvaltning, se Figur 
2.1, [3]. 

 
Figur 2.1 Byggprocessen 

I byggprocessen agerar många olika aktörer och flera av dem använder 
sig av begreppet ”tidiga skeden”. Det används som ett övergripande 
begrepp för flera olika aktiviteter och tider i de initierande skedena i 
byggprocessen. Begreppet används regelbundet men har ingen 
branschrelaterad definition. Det här kan skapa förvirring hos de 
personer som endast kommer i kontakt med byggprocessen någon 
enstaka gång, [4]. 

3.1.1 Förstudie 
Förstudien, eller programarbetet som det också kallas, innebär 
kartläggning av förutsättningarna för ett eventuellt byggprojekt. Då 
preciseras behovet och de ekonomiska konsekvenserna av projektet 
bedöms. Målet med förstudien är att fatta beslut om projektet ska gå 
vidare med projektet eller inte. I det här skedet av ett byggprojekt är 
många faktorer osäkra, särskilt de ekonomiska bedömningarna. I den 
grupp som genomför förstudien ingår byggherren, personer med 
byggteknisk kompetens samt ekonomisk kunnighet. Om möjligt bör 
representanter för de framtida brukarna ingå. Det viktigaste underlaget 

Förstudie Projektering Produktion Förvaltning
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för ekonomiska kalkyler är i det här skedet den totala markytan som 
det nya byggprojektet bildar, [4]. 

3.1.2 Projektering 
Nästa steg, projektering, kan beskrivas som produktbestämning och 
innefattar allt arbete som leder fram till att den blivande byggnaden 
finns redovisad på ritningar och i beskrivningar. Projekteringen kan 
delas upp i programskede och projekteringsskede som i sin tur kan 
delas upp ytterligare. Programskedet består av två delar. Först görs ett 
antal olika utredningar där de analyser och undersökningar som 
gjordes i förstudien fördjupas, kompletteras och breddas. Sedan 
sammanställs utredningarna i ett dokument som kallas program eller 
byggnadsprogram. Det här gör att det går att göra säkrare ekonomiska 
kalkyler. I projekteringsskedet skapas ett byggnadsverk som uppfyller 
alla önskemål och krav från byggherren enligt det byggnadsprogram 
som gjorts i programskedet. Allt ska redovisas på ritningar och i 
beskrivningar för att dessa bygghandlingar ska sedan kunna användas 
som underlag för de som ska genomföra byggprojektet. 
Projekteringsskedet kan också delas upp i olika delar; 
systemutformning och detaljutformning. I systemutformningen 
utformas och fastställs byggnadens konstruktionssystem och 
installationssystem. Detaljutformningen är det mest omfattande i 
projekteringsskedet för där ska all dimensionering av 
byggnadskonstruktioner och installationer göras. Här bestäms även 
slutgiltig placering av all fast inredning, val av material och utformning 
av byggnadsdetaljer.  Mellan programskedet och projekteringsskedet 
sker det som kallas för gestaltning, då utformas och konstrueras 
byggnaden i stora drag, [3]. 

3.1.3 Produktion 
I produktionen genomförs först en etablering på byggplatsen med 
bodar, tillfälligt försörjningssystem för el, vatten och avlopp, förråd, 
materialupplag, tillfälliga vägar osv. Sedan genomförs byggprojektet 
och byggnaden uppförs. När projektet är slutfört sker en avveckling 
och platsen återställs, [3].  
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3.1.4 Förvaltning 
Efter genomförd och godkänd slutbesiktning sker ett överlämnande till 
beställaren där drift- och underhållsinstruktioner samt slutbevis från 
alla kontroller och provningar som genomförts ingår. Efter detta börjar 
förvaltningen, den som förvaltar byggnaden ska driva och underhålla 
den, [3]. 

3.1.5 Tidigt skede 
Inom byggsektorn används frekvent begreppet ”tidiga skeden”. De 
flesta aktörer inom bygg- och fastighetssektorn är ense om att tidiga 
skeden är viktiga men ändå finns det lite skrivet om de tidiga skedenas 
unika förutsättningar, [4]. 

Idag har vi höga förväntningar på våra fastigheter vad gäller ökade 
krav på kundanpassning och kvalitet. Nutida fastigheter är ofta 
komplexa och innehåller många olika teknologier som tillsammans 
med krav på kortare byggtid ställer stora krav på effektiviteten i 
process- och projektarbete, [4]. 

De tidiga skedena äger rum innan ett projekt blivit ett projekt. Det är de 
tidiga skedena som skapar förutsättningarna för ett projekt. Det finns 
ingen klar definition av de tidiga skedena men en mängd erfarenheter, 
metoder och exempel som kan hjälpa till att förklara och utveckla dessa, 
[4]. 

De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller 
anläggningsprojekt är ofta avgörande för projektets framgång. För att 
det är i de tidiga skedena som avgörande förutsättningar för ett projekt 
bestäms. Det här kan både vara en kreativ och en systematisk 
produktbestämningsprocess. Hur de tidiga skedena planeras och 
genomförs, vilka som deltar och hur de deltar har det forskats och 
skrivits lite om, [4]. 

Terminologin kring tidiga skeden är inte heller helt klar. Det som är av 
betydelse i tidiga skeden är, [4]: 

• Mål och visioner 
• Kommunikation 
• Behovsutredning 
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• Samverkan 
• Upphandling 

Figur 2.2 Illustration av tidiga skeden enligt Owe Swanson 

Owe Swanson, verksam vid White Arkitekter, har visualiserat sina 
tankar om hur och när de tidiga skedena uppstår, Figur 2.2. 

De initialt tidiga skedena handlar enligt Swanson till stor del om att 
kunna koppla nuläget till de mål som företaget eller organisationen vill 
uppnå. Målet är nästan alltid kopplat till en tidpunkt längre fram i tiden 
(i Figur 2.2 markerat som en stjärna). Enligt Swanson finns det många 
olika tidiga skeden. Det finns tidiga skeden innan projektet formulerats 
men även i samband med varje enskilt delprojekt. Samtidigt kan det 
konstateras att tiden för att genomföra de olika processerna i ett projekt 
krymps allt mer för att skapa effektivare arbetsprocesser och 
kostnadsbesparingar. I det sammanhanget blir det allt viktigare att i de 
tidiga skedena identifiera och maximera värdet av varje enskild insats, 
[4]. 

Om definitionen från projektteorin följs så är det att projektet är tydligt 
avgränsat i tiden. Projekt är en arbetsform med starkt målfokus och ska 
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genomföras på utsatt tid med speciellt utvalda resurser. Därför måste 
målet vara avgränsat och en budget finnas, [4]. 

Definitionen är ett projekt: 

• Bestämt avgränsat mål 
• Bestämd tidsperiod 
• Bestämda resurser 
• Särskilda arbetsformer 

En formell definition på projekt från branschorganisationen Project 
Management Institute är: ”En temporär satsning för att framställa en 
unik vara eller tjänst”. 

I tidiga skeden är det vanligt att alla projektkriterier ännu inte 
uppfyllts, en del av initieringen handlar då om att uppfylla 
projektkriterierna. För att kunna veta om en arbetsuppgift går att 
genomföra i projektform kan nedanstående kriterier användas. Detta är 
också något som bör tänkas över i tidigt skede, [4]. 

• Uppdraget är mätbart 
• Det finns en tydlig tidpunkt för när uppdraget ska vara färdigt 
• Det finns en tydlig beställare 
• Det krävs mycket resurser under kort tid 
• Uppdraget är omfattande eller komplext 
• Uppdraget är av strategisk betydelse 
• Uppdraget ligger utanför ordinarie verksamhet 
• Det krävs speciell kompetens som företaget inte har 

Vem som ska vara med i de tidiga skedena är styrande för projektets 
utgång. Om valet inte sker aktivt kan tidigare erfarenheter försummas, 
[5]. 

3.2 Organisation 
En del organisationer har så kallade universella drag. Där de viktigaste 
är mål, människor, struktur, aktivitet och kultur. Dessa fem komponen-
ter hör samman och påverkar varandra, se i Figur 2.3, [5]. 
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Figur 2.3 Organisationskomponenterna och deras inbördes beroende 

 

Organisationsfenomenet kan beskrivas som: ”Människor arbetar till-
sammans för att nå bestämda mål i en bestämd struktur och under kul-
turella begränsningar”, [5] sid 13. 

Varje organisation behöver såväl stadga som rörlighet och att organi-
sera innebär därför bl. a att försöka balansera behovet av stabilitet mot 
behovet av anpassning och förändring. En god struktur medför stabili-
tet och pålitlighet i det arbete som utförs. Det här är en förutsättning för 
gott resursutnyttjande och god möjlighet att uppnå målet med arbetet. 
Förändringar i organisationsstrukturen kan vara ett medel att öka an-
passningen mot omgivningen, [5]. Strukturen har tre dimensioner; spe-
cialisering, formalisering och centralisering-decentralisering.  

Specialisering kan delas upp i tre delar; horisontell differentiering, ver-
tikal differentiering och geografisk spridning. Den horisontella differen-
tieringen bestämmer hur komplex organisationen är medan den verti-
kala avser antal nivåer i organisationen. Geografisk spridning beskriver 
organisationens fysiska lokalisering, konsekvensen av en utspridd or-
ganisation blir ofta att det uppstår motsättningar mellan ”oss här” och 
”de där borta”, [5].  

Formalisering beskriver i hur hög grad arbetet i organisationen är stan-
dardiserat när det handlar om styrning genom regler, rutiner och pro-
cedurer. Medan centralisering-decentralisering beskriver var i organi-
sationen som besluten fattas. Det är detsamma som att beskriva auktori-
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tetsfördelningen. Maximal centralisering innebär alltså att beslut tas på 
den högsta nivån, [5]. 

Begreppet organisationsstruktur gäller organisationens form men säger 
inte så mycket om hur det faktiskt fungerar. Genom att se på organisat-
ioner ur andra perspektiv t.ex. ur det strukturella, politiska, symboliska 
och HR-perspektivet. Det är precis det här som Bolman och Deal har 
gjort i ”the Four-Frame Model”, se Figur 2.4, [6]. Genom att använda 
det här fyra perspektiven kan organisationer betraktas som fabriker, 
familjer, djungler, teatrar eller tempel och visa hur de olika perspekti-
ven kan vara. Det här kan vara till hjälp vid hantering av organisatorisk 
komplexitet.  

 

 

Figur 2.4 The Four-Frame Model av Bolman and Deal 

Organisationskultur representerar ett komplex mönster av uppfatt-
ningar, förväntningar, idéer, värden, attityder och beteenden som delas 
upp av organisationens medlemmar eller anställda. Organisationer in-
nehåller ofta flera kulturer och behöver inte bli särskilt stora för att 
subkulturer ska uppstå. I stora organisationer är det ofta lätt att obser-
vera existensen av en dominerande kultur och flera subkulturer. Den 
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dominerande kulturen uttrycker centrala värderingar som delas av en 
majoritet av organisationens medlemmar. Subkulturer utvecklar sig i 
organisationer med många problem och är ofta knutna till organisato-
riska enheter men kan också t.ex. vara baserade på att människor har 
samma profession eller arbetsuppgift, [5]. 

Det är vanligt att den formella organisationen ofta eller t.o.m. vanligen 
avviker från den informella. Organisationsschemat med dess rutor och 
pilar för befattningar och samband är ett försök från organisationens 
ledning att skapa struktur och sammanhang. Det här görs oftast för att 
andra utomstående snabbt ska kunna få en inblick i hur organisationen 
fungerar. Men människor är människor och går inte alltid så lätt att 
styra över, olika informella grupper uppstår; anställda som enligt 
schemat inte alls ska ha med varandra att göra, umgås, medan de som 
verkligen ska samarbeta kanske är indragna i en konflikt. Konflikter är 
något som saknas i de rationella ritningarna men som måste ges plats i 
en organisationsteori som återger verkligheten, [6].  

3.3 Geoteknik 
Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper och dess 
tillämpning vid framförallt byggnads- och anläggningsverksamhet. 
Geoteknik tillämpas i planering och byggande och där inkluderas även 
tekniska lösningar och byggmetoder, [7]. 
Geoteknik förväxlas ofta med geologi. Geologi är läran om jorden och 
är en vetenskap som utforskar, undersöker och beskriver jordens 
uppbyggnad, tillkomst och historia, [7].  
 

3.4 Geodetisk mätteknik 
En geoteknisk undersökning görs bland annat för att undersöka en 
slänts stabilitet, [8]. Undersökningarna ger underlag för bedömning om 
ett område har: 

• Liten säkerhet mot skred eller ras 
• Otillfredsställande stabilitet 
• Tillfredsställande stabilitet för nuvarande eller framtida 

markanvändning 

Bedömningar genomförs även med hänsyn till stabilitetsförhållanden 
för: 
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• Framtida bebyggelse och exploatering 
• Restriktioner 
• Mätning och övervakning 
• Förstärkning 
• Utrymning 
• Ingen åtgärd (med hänsyn till nuvarande eller planerad 

markanvändning) 

För att utreda stabiliteten behöver släntens geometri, utbredning, 
egenskaper och portrycksfördelning kännas till. Även jordlagrens 
mäktighet, grundvattenförhållandena och eventuella ytlaster måste 
vara dokumenterade. Om det finns ett vattendrag nedanför slänten 
undersöks både släntens markyta och botten samt vilka framtida 
förändringar som kan påverka slänten, [8]. 

Inledningsvis ska en utredning ha begränsad omfattning. 
Detaljeringsgraden och omfattningen ökas stegvis till dess att 
underlaget är tillräckligt för att kunna ta beslut om nödvändiga 
åtgärder. I varje steg ska tillgänglig information granskas, analyseras 
och utnyttjas på bästa sätt, [8]. 

Ju mer detaljerad information som krävs desto mer kostar det att utföra 
de geotekniska undersökningarna. Om slänten kan bedömas som 
tillfredsställande stabil med enklare metoder behöver ingen omfattande 
undersökning göras. Behöver en slänt förstärkas för att öka stabiliteten 
så kan en mer omfattande undersökning innebära att åtgärder kan 
optimeras och därmed kostnaderna reduceras, [8]. De olika typer av 
utredningar som kan genomföras ses i Tabell 2.1  
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Tabell 2.1 Lista över de steg som kan ingå i en geoteknisk undersökning samt 
omfattningen av dessa. 

 
 

 

Steg Omfattning 
Geoteknisk besiktning 
och överslagsberäkning  

Några typsektioner upprättas. Jordens hållfasthet och 
vattentryck väljs på den säkra sidan och en slänts stabilitet 
bedöms med hjälp av överslagsberäkningar. 

Detaljerad utredning I sektioner, som vid överslagsberäkningen befunnits vara 
särskilt ansträngda, genomförs fält- och 
laboratorieundersökningar i sådan omfattning att geometri, 
hållfasthet och vattentryck i jorden kan bestämmas, om än 
med viss osäkerhet. 

Fördjupad utredning Fält- och laboratorieundersökningar fördjupas så att 
geometri, hållfasthet och vattentrycksförhållanden kan 
bestämmas i detalj. 

Kompletterande 
utredning 

Ska ge underlag för bedömning av bland annat anisotropi 
hos jordens hållfasthet (olika egenskaper i olika riktningar), 
vilket kan inverka gynnsamt på stabiliteten. Vidare ska den 
kompletterande utredningen bilda underlag för 
dimensionering och kostnadsberäkning av eventuella 
förstärkningsåtgärder. Även konsekvenser för omgivande 
mark och bebyggelse ska utredas. 

Dimensionering av 
förstärkningsåtgärder 

Olika förstärkningsåtgärder övervägs, dimensioneras och 
kostnadsberäknas. Val av förstärkningsåtgärd sker bland 
annat på basis av lämplighet för den aktuella jordarten, 
tillgängligt utrymme, hänsyn till miljö- och naturintressen 
m.m. 
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4 BOKLOK HOUSING AB  
BoKlok är ett boendekoncept som 1996 skapades av Skanska och IKEA 
men som sedan 2010 är ett eget bolag, BoKlok Housing AB, Figur 4.1. 
Deras mål är att tillsammans bygga vad de kallar kloka bostäder i form 
av radhus, lägenheter och villor. Bostäderna ska vara ytsnåla och 
funktionella men samtidigt trivsamma och med mycket atmosfär. 
Bostäderna planeras i enlighet med många människors önskemål och 
drömmar. Nyckeln till detta är ett färdigt koncept och ett industriellt 
byggande som är baserat på ett system- och modultänkande med 
standardritningar. Detta för att få ner kostnaderna och tidsåtgången 
samtidigt som stor vikt läggs på gedigna lösningar vid val av material 
och detaljer, [9].  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1  

Arbetssättet går till så att BoKlok undersöker hur målgruppen för 
projektet ser ut, vad de har råd att betala och hur de vill bo. Detta sker 
innan utformningen av husen påbörjas. IKEA vet hur människor vill bo 
och hur ett hem ska se ut för att uppfylla de moderna människornas 
behov samtidigt som Skanska har stor erfarenhet av bostadsutveckling 
och bygger med beprövade metoder och hög kvalitet, [9]. 

BoKlok har formulerat fyra stycken kärnvärden som de tycker är 
viktiga. De vill vara kundens vän, bygga trivsamma hem, bygga klokt 
och bygga till ett lågt pris. De tre sista kärnvärdena uppnår de genom 
att de bygger sina bostäder inomhus i Skanskas fabrik och där de inte 
utsätts för väder och vind. Skanskas hantverkare gör samma sak om 
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och om igen och blir därför lite bättre hela tiden. När husen monteras 
görs det på en dag och huset hinner inte utsättas för väder och vind i 
någon större utsträckning. För att BoKlok ska hålla ett lagom pris 
undersöker de varje år vad en vanlig svensk har råd att betala för sitt 
boende. De bygger även klimatsmarta hus med ett modernt 
uppvärmningssystem och A-klassade vitvaror, [9]. 

BoKloks bostäder säljs på IKEA och för att slippa problematik med 
budgivning och spekulationsköp genomförs en lottdragning om vem 
som ska få köpa. Det är ”lika för alla” som gäller, undantaget är att 
IKEA FAMILY-medlemmar har förtur, [9].  

BoKlok gör allt för att pressa kostnaderna så mycket som möjligt och 
det lyckas de enligt dem själva med för att, [9]: 

• Vi bygger varje husmodell så många gånger, därför kan vi göra 
det riktigt effektivt. Vi bygger alltihopa i en fabrik, och fraktar 
sedan delarna till platsen i platta paket. 

• En BoKlok bostad är arkitektritad och väl genomtänkt, men bara 
en gång. Sedan bygger vi enligt samma ritning om och om igen. 
Alla funktioner får plats på färre kvadratmetrar, och 
kvadratmetrarna är ju som bekant dyra. Vi använder samma 
fönsterstorlek på många ställen för att effektivisera, och vi har 
valt att låta bli att isolera förrådet. Å andra sidan bygger vi det så 
stort att det mesta får plats. 

• Istället för att satsa pengar på exklusiva tillvalspaket, har vi valt 
att bygga kvalitetslägenheter som passar många från början. På 
det sättet kan vi pressa priset, och du får pengar över till annat, t 
ex en fondtapet eller vad du vill. 

• Vi försöker minimera byggandet av vägar inuti området. Vägar 
är dyra, och eftersom få människor vill ha bilar där barnen leker 
parkeras bilen precis utanför området istället. 
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5 OBSERVATIONER 
I följande stycken kommer intervjuerna att sammanfattas enligt den princip 
som beskrivs i metoden. Fullständiga intervjuer finns att läsa i bilaga 1-5.  

5.1 Förstudie - Intervju med distriktschef Jan 
Johansson på Distrikt Affär  

5.1.1 Inledning och samarbete 
I intervjun med distriktschef Jan Johansson, Distrikt Affär, Skanska 
framkommer det att han arbetar nära BoKlok då han blir inbjuden och 
att det är den processen som de på Skanska vill se över. Alltså att de på 
Skanska blir inbjudna att delta i tidigt skede. I nuläget blir han och de 
andra på Skanska inbjudna av andra anledningar, bland annat för att 
svara på tekniska eller ekonomiska frågor. De vanligaste frågorna rör 
ekonomi. När alla frågor tagit slut och de gått igenom hela processen 
med inmätningar, höjdsättningar osv. lämnar de ett fast pris på 
markarbetena till BoKlok och där slutar Distrikt Affärs åtagande. Då är 
affären gjord och det är endast byggprocessen som återstår. Det är 
denna process som är svajig menar Jan och menar att det blir fel för att 
de på BoKlok gör lite som de tycker och det kostar pengar för alla i 
slutändan.  

Skanska har insett att det här är ett småskaligt byggande men det är 
samtidigt en volymprodukt som det byggs mycket av. BoKlok är en 
lågprisprodukt och det betyder att den tål små merkostnader, BoKlok 
har hela tiden kontroll över sina intäkter som de matchar mot 
utgifterna. ”Det här gör produkten känslig”, säger Jan Johansson. Det 
här gör det möjligt att arbeta mer mekaniskt och då med till exempel 
regelbundna möten och upprepningseffekter. 

Han påpekar också att de arbetar med många andra projekt än BoKlok 
och att BoKlok kanske inte är deras drömprojekt. Det är inte något som 
de vill arbeta med varje dag men de har ändå bestämt sig för att arbeta 
med BoKlok och är beredda att avsätta tid för det. De vill vara med så 
tidigt som möjligt, helst redan innan markköpet, så att de tillsammans 
med BoKlok kan titta på marken. De vill vara en del i processen och det 
är det de längtar efter, att få komma in rätt i projekten och kunna fatta 
rätt beslut. Nu har det enligt Jan blivit för mycket tyckande och inga 
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Köp Inmätning Kostnad

Geoteknik Produktion

Anders

Susanne

Helena

Bengt

raka beslut. Därför arbetar de nu på Distrikt Affär mot att ha 
regelbundna möten där de träffas varje fredag och stämmer av status 
och läge. Det här har redan börjat införas på Distrikt Affär men de vill 
även ha dessa möten tillsammans med BoKlok. Jan och hans kollega 
Linda arbetar veckovis med alla projekt, de har veckomöten och har 
byggt in en mekanik. Jan säger att de verkligen är på tå och vill därför 
inte att någonting ska hacka i den här processen.  

Enligt Jan är det egentligen ingenting som är svårt med BoKlok mer än 
de mänskliga relationerna och där försöker nu de på Skanska att dra en 
gräns till de som arbetar i produktionen för när de på BoKlok ringer 
direkt till dem i produktionen följer de inte den tänkta processen. 
Skanska försöker nu att hålla sig till affärsutvecklingssidan och säga att 
produktionen kommer senare men detta är svårt menar Jan för att de på 
BoKlok inte drar åt samma håll. De på BoKlok måste hitta en slags inre 
kärna säger han, Figur 5.1.  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Distriktschefen på Distrikt Affär förklarar hans syn på samarbetet 

Processen inför markköp 

BoKlok 

FÖRSÄLJNINGSPRIS! 
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5.1.2 Markarbeten och geoteknik 
Jan tycker att BoKlok har lite invanda förutfattade meningar om att 
markarbeten i allmänhet är dyra och som en del i detta har 
problematiken med vem som ska göra geotekniken uppstått. Det är en 
fråga i den här processen som de bör ta ett beslut om när de väl kommit 
in i den mekaniska processen som Jan önskar. ”Båda parter måste 
gemensamt bestämma sig för vilken konsult de ska använda”, säger 
Jan. 

För att underlätta arbetet har Skanska gjort mallar i sitt kalkylprogram 
för markarbetena men bara för en typ av de hus som BoKlok bygger, 
klassikhusen. De vill dock göra mallar för alla tre typerna av hus som 
finns. Men det förutsätter att det finns något slags processchema, det 
ska inte gå att ta fram ett skarpt pris utan att först ha gjort de olika 
delarna i processen menar Jan. Han tror att genom detta kan de bli 
effektivare, bygga mer BoKlok och få till ännu lägre priser.  

Jan för en dialog med Skanska Teknik som han tycker ska göra 
geotekniken men har full förståelse för att de på BoKlok vill ta in någon 
annan. Problemet är enligt honom att de på BoKlok inte riktigt vet vad 
det vill ha ut av en geoteknik. Det finns många prover som kan göras 
men de på BoKlok vill bara veta om det ska pålas eller inte. Jan menar 
att när de ändå är på plats och gör geotekniken vill de göra några andra 
undersökningar också som inte är så dyra men viktiga för dem i deras 
arbete med att ta fram ett kostnadsförslag till BoKlok. Det här är något 
de måste sätta sig ner och bestämma tillsammans, vad de är ute efter, så 
att de gör samma geoteknik hela tiden. Dock tror Jan att det kanske inte 
alltid behövs göras en geoteknik. Det kanske räcker med en okulär 
besiktning och en provgrop med en grävmaskin. Detta måste dock ske i 
dialog med konsulten för geoteknik. 

5.1.3 Byggprocessen och ekonomi 
Enligt Jan har Skanskas omsättning minskat och BoKloks produktion 
ökat vilket innebär att nu är BoKlok en större del av den totala 
omsättningen för Skanska och då är det klokt att de arbetar mer med 
BoKlok och de är beredda att satsa. De vill få samarbetet att fungera en 
gång för alla och de vill inte att det ska vara personberoende. De vill få 
till processen så att den står sig över tid och hålla den utanför 
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produktionen. Enligt Jan vill de få en mekanik, total öppenhet och att 
de uppdaterar varandra. Jan säger att det är viktigt att få en bra process 
för marken då det egentligen är den enda osäkerhetsfaktorn i ett 
BoKlok-projekt, allt annat är standardiserat. När det går för fort vid 
markköpet och inte alla undersökningar görs är det lätt att det blir fel 
och här menar Jan att det är för mycket lekmannamässigt tyckande och 
att de på BoKlok klagar på att det är för dyrt. Jan frågar sig om de 
verkligen tagit reda på varför det är dyrt och ”jämfört äpplen och 
äpplen” som han uttrycker det. 

Han tycker avslutningsvis att det är några små nyckelfrågor som måste 
utredas och att de med lite envishet nog ska få ordning på det, de vill 
standardisera hela markdelen i projekten. Skanska kommer att ha ett 
möte, en workshop där de bjuder in BoKlok för att säga hur de på 
Skanska vill arbeta och även lyssna på BoKloks åsikter. 

5.2 Intervjuer på BoKlok 
Jag intervjuade tre personer på BoKlok med olika befattningar; Helena Wilroth 
affärschef, Susanne Forsvik projektledare och Anders Hellman affärsutvecklare. 
Jag ställde ungefär samma frågor till dem för att kunna få en samlad bild av 
deras arbete i tidigt skede.  

5.2.1 Samarbete 
På BoKlok upplever de att samarbetet med Skanska överlag är bra. De 
har ett ganska nära samarbete där de upplever att Skanska kan BoKlok, 
det är en förutsättning för dem. De skulle vilja att samarbetet mellan 
projektören, markentreprenören och dem själva som beställare blev 
bättre och då framförallt när ritningarna görs. De skulle vilja att de tit-
tar på ritningarna tillsammans och att projektören stämmer av med ent-
reprenören för att få fram en bra och billig lösning som stämmer över-
rens med förutsättningarna. Kommunikationen måste bli bättre så att 
alla får höra om alla ändringar för alla har sitt särintresse att bevaka. De 
skulle också vilja att det infördes regelbundna avstämningsmöten. En-
ligt Helena Wilroth samarbetar de tidigt men då är det Anders Hellman 
som kontaktar Jan Johansson. Alla projekt passerar nu via Jan, det är 
mer struktur än tidigare i och med detta.  
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5.2.2 Markarbeten och geoteknik 
I intervjuerna berättar de intervjuade att processen från att de hittar 
mark till dess att köpet sker kan se mycket olika ut. Informationen om 
att det finns en mark att tillgå kan komma från olika håll till exempel 
har de god kontakt med många kommuner som kan höra av sig. Det 
kan även ringa en fastighetsägare som har en mark, någon annan på 
Skanska kan ha kännedom om en mark som de tror kan passa BoKlok 
eller så kan BoKlok ta över mark från Skanska. När ett sådant samtal 
kommer är det Anders Hellman som gör alla förarbeten och samlar in 
det material som finns om den aktuella markbiten. Han gör en första 
bedömning och kontaktar sedan arkitekten. Efter det går han vidare till 
Jan Johansson och ber om en prisindikation. Om han väljer att gå vidare 
och kontakta Jan ska det göras en del undersökningar till exempel 
geoteknik, arkeologi, markföroreningar eller buller som kan påverka 
projektet. För det här tar BoKlok eller Skanska in konsulter. Efter detta 
gör de en projektbok dvs. en budjet för projektet. Det här gör de för att 
de ska kunna se hur mycket de kan betala för marken. De vill inte 
arbeta med mark där det krävs en komplicerad grundläggning. Vid 
markköpen är det bra om de på BoKlok har koll på detaljplanen så att 
de vet hur många kvadratmeter de får bygga. De köper även mark där 
de vet att de måste göra om detaljplanen och då kan de göra det 
tillsammans med en kommun men det tar lång tid, ett till två år. De har 
alltså två olika typer av projekt, snabba projekt där detaljplan finns och 
då behöver det bara ordna ett bygglov och de längre där en detaljplan 
måste göras. Helena Wilroth anser att det är bäst att ha en blandning av 
båda typerna. När det är bestämt att projektet blir av kontaktar Anders 
Hellman projektören. Det är även Anders som utför markköpen. 

På BoKlok har de inte några goda erfarenheter av Skanska Teknik. 
Anders Hellman säger att de tycker att det kostar mycket och de får inte 
de svaren de vill ha. De vill veta vad de ska göra.  Nu arbetar de med 
WSP och där får de en rapport som talar om ifall det behövs pålning 
eller inte, det är det de vill ha. Från Skanska Teknik tycker de på 
BoKlok att de får oklara besked. Anders Hellman menar att de måste ha 
en konsult som talar om hur det är och den konsulten ska inte kosta för 
mycket. BoKlok vill ha ett färdigt grundläggningsförslag som Skanska 
kan prissätta. Han får stöd av Helena Wilroth som säger att hon gett 
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upp Skanska Teknik vad gäller geotekniken. De kanske skulle fungera 
vid BoKloks större projekt. Hon säger också att det här är en del som de 
kan få hjälp av Skanska med, att de är delaktiga och hjälper dem att få 
ut det de behöver av utredningarna. BoKlok har även låtit Jan 
Johansson beställa geotekniken och då från Skanska Teknik men då har 
det enligt Helena Wilroth blivit problem med fakturorna.  

5.2.3 Byggprocessen och ekonomi 
Det är viktigt för dem på BoKlok att ligga långt fram med planeringen 
så att det inte blir för tajt mellan markköp och produktion. På BoKlok 
går alla steg i processen väldigt fort och de lägger inte ner särskilt lång 
tid på att projektera, det mesta är redan färdigt. Det är ett problem som 
de har, att processen går för fort med för dålig framförhållning. ”Då är 
det lätt att någonting missas eller hoppas över”, säger Helena Wilroth. 
Det går inte att fuska, geotekniken måste göras ordentligt. Fördelen 
med BoKlok är att om det blir en lucka i fabriken kan ett annat projekt 
produceras så länge.  

Det svåra är att hitta ett BoKlok-läge med goda markförhållanden och 
rätt prisklass. Det är viktigt att det blir rätt mark för BoKlok är så 
påverkade av pengarna. ”De har inga stora marginaler”, säger Anders 
Hellman. Där är framförallt geotekniken viktigt så att de inte stöter på 
några oväntade svårigheter för det har de inte råd med när de redan 
köpt marken.  

”Det är viktigt att Skanska är tidigt insatta i projekten och kommer med 
feedback så att vi kan tänka om tidigt och de kan lämna ett korrekt 
pris”, säger Helena Wilroth. För Skanska är enligt BoKlok bra på att 
hitta förbättringspotentialer i tidiga skeden. Anders Hellman säger att 
de vill kunna få säkra kalkyler i tidigt skede och tycker att han och Jan 
Johansson har upparbetat ett bra samarbete. Han tycker också att det i 
och med bildandet av den nya organisationen och Distrikt Affär har 
blivit mer struktur och att det är bra med en kanal in till Skanska. Han 
syftar då på Jan Johansson. Han säger även att det kanske är rörigare 
för dem ute i organisationen, de kanske har lättare att ringa direkt till 
den de tror har svaret istället för att gå via Jan. Han fortsätter och säger 
att det kanske ska vara en tydligare överlämning från Jan till distriktet.  
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Susanne Forsvik har haft en fundering som projektledare om att Jan 
Johansson gör en uppskattning och sedan gör det aktuella distriktet den 
skarpa offerten och då kan priset skilja sig. Samtidigt säger hon att det 
inte är konstigt att det skiljer sig för alla förutsättningar finns kanske 
inte i det läget som Jan arbetar. Samarbetet mellan Jan och distriktet 
måste vara bra och de måste vilja samma sak. Susanne säger att de som 
projektledare oftast går direkt till någon distriktschef men det är i ett 
senare skede. I de tidiga skedena är det Jan de ska arbeta med och då är 
det Anders som har den kontakten. På BoKlok upplever de att det går 
fortare att ringa direkt till den de tror har svaret. Det är vill arbeta med 
de som kan BoKlok.  

Nu kommer BoKlok med nya produkter, de ska bygga flervåningshus, 
och enligt Anders Hellman ställs det då nya krav på markkalkylen. Det 
nya byggsystemet kommer bli flexiblare och det kommer bli en 
utmaning för Skanska att hitta ett nytt kalkylsystem för detta.  

BoKlok skulle vilja att Skanska bygger upp ett bra team som utför 
arbetena, BoKlok-projekten, och att projekten kommer efter varandra i 
tid så att samma gäng kan flytta med från projekt till projekt. Då blir 
det allra bäst och minst dyrt för båda parterna. Det är en svår 
balansgång där. Både på Skanska och BoKlok finns uppfattningen att 
det finns förutsättningar i BoKlok att komma längre än i andra projekt 
eller produkter för att de bygger likadant hela tiden. Enligt Anders 
Hellman handlar det om att kunna hantera en massa projekt samtidigt. 
Det är över 20 projekt som går parallellt i olika skeden och det är 
mycket att hålla reda på.  

För dem på BoKlok är varje projekt unikt trots att de ser nästan 
identiska ut för den som inte är van. De säger att varje projekt har sina 
förutsättningar och då är det framförallt med avseende på marken. De 
har fasta prislistor på vad husen kostar och det är den allra största 
posten och den är fast, den vet de exakt vad den kostar. Näst störst är 
markentreprenaden och det är där den mesta osäkerheten finns. Även 
platsen är unik, placeringen av husen och för kunden är det unikt. Det 
finns så många olika förutsättningar, de olika distrikten har olika 
förutsättningar för att arbetet sker i olika kommuner.  
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5.3 Intervju med nyanställd – Linda Strand 
Tanken är att Linda Strand bara ska arbeta med BoKlok, ordna upp ett 
samarbete med de som arbetar med BoKlok-projekten och se till att de 
får hjälp med det de behöver. Hon vill skapa en god relation och arbeta 
upp bra kontakter. Tillsammans med de andra på Distrikt Affär ska hon 
bistå BoKlok med kalkyler, markundersökningar och det de behöver 
hjälp med. 

Hon hoppas att hon ska kunna hjälpa till och bistå med erfarenhet, 
rutiner och scheman som Jan Johansson vill ha hjälp med. Hon tycker 
att Jan har gjort ett stort arbete själv och säger att hon ser att Jan har en 
tanke om ett upplägg och om hur detta ska skapa bra rutiner med hjälp 
utav dem i gruppen.  

Linda fortsätter och säger att de måste hitta ett sätt att arbeta med dem 
på BoKlok och få känslan av att de allihop arbetar tillsammans mot 
samma mål. De måste visa att det finns fördelar med att gå in i ett tidigt 
skede. Den lilla kontakt hon har haft med BoKlok tycker hon har varit 
god men Jan har haft väldigt mycket själv så kommunikationen kan 
säkert bli bättre bara av att han avlastas. Hon tycker att det är bra att de 
är en grupp som kan hjälpas åt och tanken är att de ska ligga lite före i 
allting och det tror hon att de har igen över tiden. 

Linda tror att det är viktigt att reda ut vad BoKlok vill ha hjälp med. Att 
de tidigt går in och ser vad de förväntar sig och fokuserar på rätt saker. 
Utifrån det kan någon typ av bedömning av vad som ska tas in utifrån 
göras och hon tycker att det är bra att sitta ned tillsammans vid 
veckomöten. De får försöka vara så tillmötesgående som de kan vara 
och bygga upp en relation nu i början säger hon. 

Vad gäller geotekniken är Linda ganska oerfaren men hon tror att de 
måste titta lite på erfarenhet och menar att BoKlok gått igenom många 
projekt nu och kommer en undersökning behövas i ett senare skede och 
så kan den lika gärna göras från början. Det är bra att ta in sådant så 
tidigt som möjligt. Annars tycker hon att ibland kan delar av 
undersökningen tas bort för att visa att hela inte alltid måste göras. Men 
då får de gå igenom detta vid de regelbundna mötena och tillsammans 
komma överrens. En god relation skapas genom möten och det ska 
kännas enkelt. ”De ska kunna få raka svar av oss och det ska kännas 
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värt för dem”, ”de ska få det de betalar för”, säger Linda. För att få bort 
det personbundna tror Linda att de måste börja med att arbeta med de 
personliga relationerna för att sedan efter något år gå vidare. 

 

5.4 Sammanställning ur författarens synvinkel 

5.4.1 Samarbete 
I intervjuerna är det tydligt att Skanska och BoKlok idag har ett nära 
samarbete men att det inte alltid fungerar som önskat. Det är framför-
allt den första kontakten inför ett projekt som borde bli en rutin, att Bo-
Klok alltid kontaktar Distrikt Affär tidigt så att de får möjlighet att på-
verka de undersökningar som ska göras. Kvaliteten och omfattningen 
av undersökningarna påverkar framtagningen av ett kostnadsförslag på 
markarbetena. Idag sker kontakten i tidigt skede endast mellan Jan Jo-
hansson och Anders Hellman medan de andra kommer in senare, alla 
skulle delta. På BoKlok tycker de att det är bra att de har en väg in via 
Jan Johansson, det blir bättre struktur då men de önskar också att kon-
takten mellan dem, Skanska och projektören som arbetar på Skanska i 
Örebro ska bli bättre. De skulle vilja att de tittar på ritningar tillsam-
mans så att alla kan komma med åsikter som förbättrar projektet. Detta 
tycker de skulle ske vid regelbundna avstämningsmöten. Skanska vill 
vara med så tidigt som möjligt så att de tillsammans med BoKlok kan 
titta på marken och de kan komma rätt in i projekten och kunna fatta 
rätt beslut. På Skanska har de redan infört regelbundna möten men i 
dagsläget är de interna, nästa steg är att bjuda in BoKlok. Jan Johansson 
vill arbeta mekaniskt och med upprepningseffekter.  

Ett annat problem är kommunikationen, för på BoKlok upplever de att 
det går fortare att ringa direkt till den som tros ha svaret än att ringa 
Distrikt Affär. De vill arbeta med de som kan BoKlok. BoKlok skulle 
vilja att Skanska bygger upp ett bra team som utför arbetena, BoKlok-
projekten, och att projekten kommer efter varandra i tid så att samma 
gäng kan flytta med från projekt till projekt. BoKlok och Skanska är 
överrens om att det finns förutsättning i BoKlok att komma längre än i 
andra projekt eller produkter för att de bygger likadant hela tiden. 
Enligt Anders Hellman handlar det om att kunna hantera många 
projekt samtidigt. Det är över 20 projekt som går parallellt i olika 
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skeden och det är mycket att hålla reda på. Det är egentligen ingenting 
som är svårt med BoKlok mer än de mänskliga relationerna och där 
försöker nu de på Skanska att dra en gräns till de som arbetar i 
produktionen. För att när de på BoKlok ringer direkt till dem i 
produktionen försvårar de den enligt Skanska tänkta processen. 
Skanska måste hitta ett sätt att kommunicera med dem på BoKlok och 
få känslan av att de allihop arbetar tillsammans mot samma mål. De på 
Skanska får försöka visa att det finns fördelar med att gå in i ett tidigt 
skede och reda ut vad BoKlok vill ha hjälp med, vad de förväntar sig 
och fokusera på rätt saker. 

5.4.2 Markarbeten och geoteknik 
Processen från det att en mark hittas till dess att köpet sker kan se olika 
ut då informationen om att det finns en mark att tillgå kan komma från 
olika håll. Ibland kan det finnas en del material om marken sedan 
tidigare och andra gånger måste alla undersökningar om 
markegenskaperna genomföras, se avsnitt 2.3 och 2.4. För att göra 
sådana undersökningar tas konsulter in. BoKlok vill inte arbeta med 
mark där det krävs en komplicerad grundläggning och vid markköpen 
är det viktigt att de på BoKlok har koll på detaljplanen så att de vet hur 
många kvadratmeter de får bygga. De köper även mark där de vet att 
de måste göra om detaljplanen och då kan de göra det tillsammans med 
en kommun men det tar lång tid, ett till två år. BoKlok har alltså två 
olika typer av projekt, snabba projekt där detaljplan finns och då är det 
bara bygglovet som saknas och de längre där en detaljplan måste göras. 
Det är enligt Helena Wilroth bra att ha en blandning av båda typerna. 
När det är bestämt att projektet blir av kontaktar Anders Hellman 
projektören och det är även Anders som utför markköpen. 

En fråga som de inte är överrens om är vem som ska ta in konsulter för 
att göra geotekniken och vilken konsult de ska använda sig av. På 
BoKlok har de inte några goda erfarenheter av Skanska Teknik. De 
tycker att de kostar för mycket och de får inte de svaren de vill ha. Nu 
arbetar de med WSP och där får de enligt egen utsaga en rapport som 
talar om ifall det behövs pålning eller inte. Det är det de vill ha, ett 
färdigt grundläggningsförslag som Skanska kan prissätta. Jan 
Johansson tycker att de BoKlok har lite invanda förutfattade meningar 
om att markarbeten är dyra och som en del i detta har problematiken 
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med vem som ska göra geotekniken uppstått. Det är en fråga i den här 
processen som de måste ta ett beslut om när de väl kommit in i den 
mekaniska processen som Skanska önskar. Båda parter bör gemensamt 
bestämma sig för vilken konsult de ska använda. Skanska kommer att 
kalla till ett möte, en workshop med BoKlok och säga hur de vill arbeta 
och höra hur BoKlok vill ha det. 

5.4.3 Byggprocessen och ekonomi 
Skanska och BoKlok är överrens om att BoKlok är en känslig produkt 
som tål väldigt små merkostnader, intäkterna måste hela tiden matchas 
mot utgifterna och de har små marginaler. Det är marken som är den 
största osäkerhetsfaktorn då de andra delarna i ett BoKlok-projekt är 
standardiserade. Det svåra är att hitta ett BoKlok-läge med goda 
markförhållanden och rätt prisklass. Det är även viktigt att det blir rätt 
mark för att BoKlok är så påverkade av pengarna. På BoKlok vill de 
ligga långt fram med planeringen så att det inte blir för tajt mellan 
markköp och produktion. På BoKlok går alla steg i processen väldigt 
fort och de lägger inte ner särskilt lång tid på att projektera, det mesta 
är redan färdigt. Det är enligt Jan Johansson ett problem som BoKlok 
har, att processen går för fort med för dålig framförhållning. ”Då är det 
lätt att någonting missas eller hoppas över”, säger Jan Johansson. För 
att underlätta arbetet har Skanska gjort mallar i sitt kalkylprogram för 
markarbetena men bara för en typ av de hus som BoKlok bygger, de vill 
göra sådana här mallar för alla tre typerna. En förutsättning för detta är 
enligt Jan Johansson att det finns ett slags processchema så att det inte 
går att ta fram ett skarpt pris utan att först ha gått igenom en process 
med undersökningar. Detta skulle enligt honom effektivisera arbetet 
och  mer BoKlok-hus och till lägre priser skulle kunna byggas. 

För dem på BoKlok är varje projekt unikt trots att de ser nästan 
identiska ut för den som inte är van. De säger att varje projekt har sina 
förutsättningar och då är det framförallt med avseende på marken. De 
har fasta prislistor på vad husen kostar och det är den allra största 
posten och den är fast, den vet de exakt vad den kostar. Näst störst är 
markentreprenaden och det är där den mesta osäkerheten finns. Även 
platsen är unik och placeringen av husen är unikt.  
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6 RESULTAT 
I det här kapitlet beskrivs resultatet av intervjuerna och den litteraturstudie 
som gjorts. Detta jämförs med bakgrunden och det formulerade syftet med 
examensarbetet. 

6.1 Byggprocessen  
Den byggprocess som alla projekt i byggbranschen följer är indelad i 
fyra skeden där varje skedes innehåll och mål tydligt finns beskrivet i 
litteraturen, [3]. BoKlok och Skanska har på varsitt håll utarbetad en 
metod och strategi för att följa byggprocessens fyra skeden på ett 
strukturerat och effektivt sätt som i slutändan resulterar i ett genomfört 
byggprojekt. Problemen uppstår då dessa två byggprocesser ska mötas 
och samarbeta. Fokus hos BoKlok och Skanska ligger på olika delar i 
byggprocessen. För Skanska är den första delen viktigt, förstudien. Det 
är där de genomför sina undersökningar eller samlar in information 
från redan genomförda undersökningar för att kunna lämna ett pris till 
BoKlok. Detta för att sedan i det tredje skedet, produktionen, kunna 
utföra markarbetena, Figur 6.1. BoKlok å andra sidan har standardiserat 
sin produkt så mycket att de knappt behöver göra någon förstudie eller 
projektering. De brukar åka ut och titta på området för att känna in om 
det är ett BoKlok-läge eller inte och sedan gäller det bara att få kalkylen 
att gå ihop. Deras fokus ligger framförallt på produktionen för att 
kunna hålla en jämn och hög produktionshastighet i fabriken och 
kunna låta köparna flytta in så fort som möjligt, Figur 6.2. Det här gör 
att konflikt uppstår om hur mycket tid som ska läggas på varje del i 
byggprocessen. Målet för både Skanska och BoKlok är ändå i slutänden 
att ha nöjda kunder .  

 

Figur 6.1 Byggprocessen ur Skanskas perspektiv, viktigast är förstudie och 
produktion 

Förstudie Projektering Produktion Förvaltning
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Figur 6.2 Byggprocessen för BoKlok, fokus ligger på produktion och en del på 
förvaltning 

6.2 Tidigt skede 
Det finns ingen klar definition av tidigt skede i litteraturen och genom 
att läsa vad som skrivits i ämnet och analysera intervjuerna har inte 
någon förbättrad definition kunnat formuleras. Tidiga skeden är 
fortfarande ett uttryck som används utan att det är helt klart vad som 
egentligen menas. Tidigt skede kan syfta på det första skedet i 
byggprocessen, förstudien, men även på det arbete som görs innan 
förstudien genomförs. BoKlok och Skanska är inget undantag, de pratar 
mycket om tidiga skeden och det arbete som ska göras men i själva 
verket pratar många av dem om det arbete som enligt byggprocessen 
genomförs i förstudien. BoKloks och Skanskas byggprocess genomförs i 
olika hastighet i olika skeden. De behöver komma överrens om vad 
tidiga skeden innebär i den här typen av projekt, vad de ska göra och 
vilket mål de har. Samma sak behöver de göra med förstudien.  En 
annan aspekt som försvårar formaliseringen av tidiga skeden är att det 
ofta ser olika ut då BoKlok ska köpa mark. Formaliseringen måste 
utformas på ett sådant sätt att den fungerar för de olika situationer som 
kan uppstå inför ett markköp till exempel att viss dokumentation redan 
finns eller att en detaljplan måste tas fram, [4]. 

 Det är i det tidiga skedet som kreativiteten ska få ta plats. Det som 
Skanska upplever som ett problem är BoKlok:s spretighet och 
otydlighet men det är sådant som får finnas och ta plats i det tidiga 
skedet. Här är inget bestämt än utan kreativiteten ska få flöda för att 
komma fram till ett mål och vad som bör undersökas i förstudien. Det 
är även i det tidiga skedet som det är viktigt att ha en god 
kommunikation med återkoppling till genomförda projekt, mål och 
visioner och planering inför att projektet ska bli just ett projekt. Här 
finns möjlighet att påverka hur projektet sedan ska genomföras och se 
nya möjligheter. Kommunikationen innan ett projekt är viktig för 
projektets genomförande, [4].  

Förstudie Projektering Produktion Förvaltning
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6.3 Samarbete 
Det som i bakgrundsbeskrivningen beskrivs vara en del i problemet är 
samarbetet mellan Skanska och Boklok och det resulterar i svårigheter 
för Skanska att ta fram korrekta kostnadsbedömningar då de inte alltid 
har det material som krävs för att göra sådana. I intervjuerna med både 
BoKlok och Skanska framgår det att samarbetet mellan dem anses vara 
bra men otydligt. De har inte bestämt vem som ska göra vad och vad de 
förväntar sig av varandra och då framförallt i det de kallar för de tidiga 
skedena. Det är två organisationer med olika arbetssätt som ska mötas 
och då är det viktigt att de kommer med klara och tydliga besked till 
varandra, att de på varsitt håll är enade inför samarbetet med den 
andra organisationen.  

Som lösning på det otydliga samarbetet och rollfördelningen har det i 
intervjuerna föreslagits en workshop, detta för att reda ut rollerna. De 
vill även införa regelbundna möten, helst veckovis, med avstämningar 
angående projekten. Svårigheten i detta är att BoKlok och Skanska 
verkar på olika håll, Uppsala, Stockholm, Enköping och Örebro. I båda 
organisationerna finns ett tänk att det är vi mot dem. Det pratas en del 
från framförallt Skanskas sida om att processen borde mekaniseras 
istället för att bygga på de personliga relationerna. För BoKlok är de 
personliga relationerna viktiga och de vill känna att de och Skanska 
strävar mot ett gemensamt mål. Båda organisationerna är dock beredda 
att anstränga sig för att förbättra samarbetet och göra arbetet mer 
effektivt då de är överrens om att alla skulle tjäna på detta.  
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 
Här görs en analys och en diskussion förs utifrån de resultat som jag kommit 
fram till kapitel 6. Analysen för de tre delarna i resultatet görs som det 
beskrivits i metoden dvs. gemensamt.  

Syftet med examensarbetet har varit att genom intervjuer inventera 
byggprocessen hos BoKlok och Skanska men framförallt BoKlok då det 
var Skanska som initierade inventeringen. Fokus har legat på 
markarbeten i tidiga skeden men hela byggprocessen har inventerats. 
Efter att ha formulerat resultatet har jag insett att problemet inte är 
fokuserat till enbart byggprocessen. En stor del av problemen med 
ineffektivitet och dålig kommunikation består i att det är två olika 
organisationer som ska samarbeta. Samarbetet sker dessutom under 
annorlunda former varvid vid den ena, BoKlok, inte har en samlad 
ståndpunkt i mötet med Skanska. Detta har resulterat i att Skanska 
tycker att BoKlok är spretiga och saknar en gemensam kärna. Eftersom 
de här skillnaderna samt en låg grad av differentiering och geografisk 
spridning finns, upplevs samarbetet som ett ”vi och dem”. Det är ett 
invant mönster där BoKlok är rädda att vid för hård formalisering gå 
miste om sin kreativitet, som är en del av dess framgång. Det är mycket 
tyckande och spekulationer som pågår. Istället skulle de båda företagen 
gemensamt sätta sig ner och tillsammans bestämma ett arbetssätt som 
de kan ha i mötet med varandra. Problemen handlar alltså mer om 
mjuka frågor såsom kultur, identitet och tillhörighet. Det är viktigt för 
alla berörda att deras åsikter känns viktiga och att de på BoKlok känner 
att Skanska lyssnar och intresserar sig, [5], [6].  

De båda organisationerna behöver både stadga och rörlighet. En god 
struktur medför stabilitet och pålitlighet i det arbete som görs och kan 
anses vara en förutsättning för bra resursutnyttjande och goda 
möjligheter att uppnå målet med projektet, [10]. Jag upplever dock att 
BoKlok behöver vara snabba och flexibla i sitt arbetssätt för att de har 
den produkt de har. Den är känslig men klarar samtidigt av snabba 
svängar. Skanska Väg och Anläggning och Distrikt Affär är vana att 
vara en del i ett stort företag med en tydlig organisation och mycket 
erfarenhet av traditionellt byggande. De är inte lika flexibla men kanske 
skulle de försöka bli det för att kunna samarbeta bättre med BoKlok. 
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Jag menar att BoKlok och Skanska ska se över sina respektive 
organisationer, både den formella och den informella för det är där 
problemen finns. Kontakten mellan Skanska och BoKlok bör bli 
tydligare och mer regelbunden. Ett beslut i frågan om geotekniken 
måste tas och det skulle underlätta om de på BoKlok och Skanska 
tillsammans gjorde en egen definition av tidigt skede, Figur 7.1. Vad 
tidigt skede innebär för dem i just BoKlok-projekt.  

 

 

Figur 7.1 Byggprocessen i ny upplaga 

 

Tidigt skede Förstudie Projektering Produktion Förvaltning
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8 AVSLUTNING 
I det här kapitlet presenteras författarens åsikter, tankar och slutsatser kring 
det som uppkommit i intervjuerna. Vidare ges förslag till förbättringar och 
fortsatta undersökningar och studier. 

8.1 Slutsatser 
Här besvaras de frågeställningar som sattes upp för detta projekt. 

- Hur använder sig olika företag och organisationer av byggpro-
cessen? 

- Vilka möjligheter/begränsningar kan förekomma när företag 
med olika syn på byggprocessen ska samarbeta? 

- Finns det någon definition av ”tidigt skede” och hur lyder den?  
- Vilka svårigheter/möjligheter finns det vid ett nära samarbete 

mellan två organisationer? Måste deras formella struktur vara 
lika? 

Som svar på den första och andra frågeställningen kan utifrån den här 
studien sägas att olika företag har olika syn på vad som är viktigt i 
byggprocessen och på vad de väljer att lägga resurserna. Det här kan 
medföra att problem uppstår vid t.ex. tidplaneringen av ett projekt. Det 
ena företaget kanske har sitt fokus på förstudien medan det andra har 
fokus på produktionen och då kan det bli problem med hur mycket tid 
som ska läggas på varje del i byggprocessen. Planeringen måste 
anpassas till båda företagens behov. 

Nej, det finns ingen klar definition av tidigt skede. Uttrycket tidigt 
skede är något som används flitigt inom byggbranschen utan att de i 
branschen är överrens om definitionen. Detta kan leda till en del sam-
arbetssvårigheter på grund av missförstånd. Om en överrenskommelse 
om vad tidigt skede innebär skulle kunna träffas kan en positiv utveckl-
ing i projekten ske. 

Den här studien har även medfört insikten att för att kunna utveckla 
och effektivisera en arbetsprocess måste det först byggas goda 
relationer och formuleras ett gemensamt mål. Relationerna behöver 
nödvändigtvis inte vara personliga utan det handlar om relationen 
mellan de inblandade organisationerna. Det här är dock svårt att 
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genomföra om organisationerna inte gemensamt bestämmer sig för att 
genomföra vissa förändringar i ett led att förbättra samarbetet. Det här 
kan försvåras ytterligare av en geografisk spridning och skillnad mellan 
den formella och informella organisationen, [10], [5]. Om organisationer 
med olika arbetssätt ska samarbeta är det viktigt att de är tydliga i 
mötet med varandra och att de på varsitt håll är enade inför samarbetet 
med den andra organisationen.  

8.2 Fortsatta studier 
Som fortsättning på den här studien skulle det kunna genomföras 
djupare intervjuer med koncentration på tidiga skeden. Detta för att 
komma närmare en definition av det uttrycket. 

Intervjuer skulle även kunna genomföras med inriktning på de mjuka 
värdena på en arbetsplats; hur relationerna ser ut och hur arbetet för att 
stärka dessa ser ut. En fördjupning i organisationsteori är också rele-
vant och då skulle fokus kunna ligga på de två olika organisationerna 
BoKlok och Skanska. 

En fortsatt studie kan även fokusera på att försöka koppla samman 
BoKloks och Skanskas process med kända processeffektiviseringsverk-
tyg till exempel LEAN. Den här studien som jag gjort skulle kunna ses 
som ett steg i en LEAN-process, ett utav de fem S:en, [10].  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervju förstudie 
Intervju med Jan Johansson på Skanska 

Denna intervju är en förstudie där jag intervjuar och samtalar med Jan 
Johansson, distriktschef på Skanska.  

Vad har du för titel/befattning? 

- Distriktschef. Jag är distriktschef affärsutveckling så jag har 
projektchefer och projektledare under mig. Jag arbetar bara med affärer 
i tidiga skeden, både interna och externa. Jag arbetar med 
affärsutveckling. 

Vad har du för bakgrund innan du började på Skanska och med 
BoKlok? 

- Jag har alltid arbetat på Skanska sedan jag gick ut skolan, en kort 
period på ett litet företag men i stort sett bara på Skanska. Jag har 
arbetat 31 år på Skanska. Jag började arbeta ute i projekt som 
mätningstekniker, arbetsledare, produktionschef, projektchef, 
projektingenjör. Efter 15 år flyttade jag in till huvudkontoret och blev 
kalkylchef. Det har jag varit i omgångar de senaste 15 åren, jag har även 
varit marknadschef. Nu sedan augusti förra året arbetar jag med 
affärsutveckling. 

Hur ser ditt samarbete ut med BoKlok? 

 - När jag blir inbjuden arbetar jag nära med BoKlok och det är den 
processen som vi vill se över. Man blir inbjuden på olika sätt, dels är det 
att vi svarar på olika tekniska frågor. Går det att bygga här utan att 
grundförstärka? Då kan vi svara ja eller nej eller att vi det måste vi 
utreda vidare. Göra en kompletterande geoteknisk undersökning. Eller 
vad kostar det här? Det är den vanligaste frågan. Tillslut när alla frågor 
tar slut och vi gått igenom hela processen, vi har gjort inmätningar och 
höjdsatt osv. Då lämnar vi ett fast pris till BoKlok och då slutar mitt 
åtagande för då är det bara byggprocessen kvar för då har vi gjort 
affären, då har resan gått. 
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Och det är egentligen den processen som är lite svajig, den resan.  

Det blir fel för att de andra gör som de tycker, det kostar pengar för alla 
i slutändan. Sedan är det så att det här är en lågprisprodukt, det 
betyder att den tål väldigt lite när det gäller merkostnader. Så köper de 
fel mark, med fel beskaffenheter eller benägenheter så blir det lite 
panik. Vi tål bara 183 000kr per lägenhet. De har exakt koll på vilka 
intäkter de har, det måste hela tiden matchas mot utgifterna. Det 
marginalkrav de har är mellan 16-18% tror jag när de gör en 
hemställande om att köpa mark och tillslut få bygga.  

Hur skulle den här arbetsprocessen se ut om ni fick bestämma? Hur 
har ni tänkt? 

- Vi arbetar ju med många andra projekt än BoKlok. BoKlok är 
småprojekt och kanske inte det vi drömmer om att arbeta med varje 
dag men vi har bestämt oss för att ändå arbeta med det. Dels vill vi vara 
med så tidigt som möjligt, det är det ena, helst redan när man köper 
mark. Vi är beredda att avsätta tid för det. Att tillsammans med dem 
titta på marken för att kunna uttala sig om det är lättbyggt, billigt. Vår 
input är kanske väldigt liten för de tittar på andra parametrar som 
försäljningspris, här kanske man får mer betalt för BoKlok och då 
kanske man kan ta lite högre kostnader för dålig mark till exempel. Så 
det får de sköta men vi vill gärna vara med i den här kedjan och sköta 
allting. Det är det vi längtar efter, att få komma rätt in och med rätt 
beslut. Nu är det en massa tyckande och inga raka beslut. Det vi på väg 
är på väg mot är att vi kommer ha regelbundna möten, att vi träffas 
varje fredag och går igenom status och läge osv.  

Vi förstår att det är småskaligt och desto mer småskaligt det är desto 
mer fasta rutiner måste man ha.  

Det tycker jag att du ska skriva om. Dels att det är en volymprodukt för 
att det byggs ganska mycket men den tål inga avvikelser på vägen, 
förändringar och därför måste man arbeta mycket mer mekaniskt med 
regelbundna möten och upprepningseffekter. Allt det där som gäller 
när man vill göra något billigt. Det gäller allting från att man köper 
mark till anslutningspunkter. De har en arkitekt, Göran Reierstam, som 
ritar allting åt BoKlok och man vill ju vara med och styra honom också. 
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Nu får man ett mejl med frågan: Ser det här bra ut? Det är jättesvårt att 
bara på den planritningen se tredimensionellt. Vi kan bidra med att 
väldigt snabbt mäta in och då lägga in det. Det vill vi alltid göra, få en 
mekanisk process.  

De har lite invanda förutfattade meningar om att markarbetena är dyra. 

Vem ska ta in geotekniken? 

- Det är en fråga i den här processen när vi väl kommer in i det här 
mekaniska. Men man ska bestämma vem man ska använda. Vi vill ha 
någon form av kedja, vad behöver vi göra? Jan förklarar bilden nedan: 

 

 

Vi har gjort mallar i vårt kalkylprogram men bara för klassikhusen. Det 
finns flera olika typer av hus, radhus, klassik och en ny typ som heter 
2B. Vi vill göra mallar för alla tre typerna. Vi vill ha något slags 
processchema, såhär gör vi!  

Det känns som om ni har samma önskemål och tankar. 
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- Vi vill ha skarpt pris har de sagt och då har vi inte gjort några 
utredningar alls. Vi vill inte att man ska kunna ta fram ett skarpt pris 
utan att ha gjort de olika delarna i processen, det ska inte kunna gå.  

Jag tror att vi kan komma ner ännu lägre, bli ännu effektivare, få till 
ännu bättre priser och bygga mer BoKlok om vi får till hela kedjan.  

Vi väntar in ditt examensarbete och kommer använda det som 
underlag, ha ett möte och säga hur vi vill arbeta, ha en workshop.  

Vad är det som är svårt med BoKlok? 

- Ingenting. Det som är svårt är de mänskliga relationerna. Det vi 
försöker göra nu på väg och anläggningssidan, vi försöker hålla en 
gräns till de som bygger. BoKlok ringer direkt till Torbjörn och Jörgen 
och då förstör de hela processen. Vi försöker nu hålla oss till 
affärsutvecklingssidan och säga att vi kommer till produktionen senare, 
man måste göra det på rätt sätt. Men då har vi ett problem, Bengt 
Fardelius, han köper mark, är chef och arbetar med alla möjliga saker. 
Anders Hellman köper mark och arbetar med planprocessen, de arbetar 
åt ungefär samma håll. Sedan har vi Helena, hon sköter bokningen, 
arbetar med konceptförvaltning och är distriktschef och så har vi 
Susanne, hon bokar hus. Köper projektering och skriver avtal. De har 
fredagsmöten i Enköping, de måste arbeta mer åt samma håll, hitta en 
inre kärna. Det är det vi ska försöka bidra med. Det har fungerat förut 
för att de har haft så låg utbyggnadstakt. Men nu när de fått börja köpa 
mark så har det exploderat. Anders Hellman har riktigt snabba fötter.  

De vill ha det personbundet, kunna ringa Torbjörn och få svar direkt. 

- Det där ska vi ta med dem sedan när du är klar med ditt 
examensarbete. Torbjörn arbetar ju med produktionen, då tänker han 
på om det påverkar lönsamheten i min affär. Vi vill bara arbeta för 
BoKlok och Skanskas bästa. De vill inte säga för mycket eller lova för 
mycket. Så är det med all affärsutveckling, om du börjar prata för 
mycket med de som ska utföra det, de är duktiga på att svara på 
detaljfrågor men det är bättre att vår organisation tar med dem i 
affärsutvecklingen.  

Det känns som om det blivit lite ”vi och dem”. 



 

B1.5 
 

- För vår del har det blivit att vi byggt mellan två till fem 
klassikområden per år, då kanske vi har haft ett snittpris på 5-6 miljoner 
och jämför man det med regionens omsättning så tar det 
oproportionellt mycket tid jämfört med hur liten del av omsättningen 
som BoKlok bidrar med. Vår omsättning har minskat och BoKloks 
produktion ökat så då är BoKlok en större del och då kanske det är 
vettigt att vi kan arbeta mer med BoKlok och vi är beredda på att satsa 
på det här. Få till det en gång för alla och det ska inte vara beroende på 
vad man heter.  

Få till processen så att den står sig över tid och att folk börjar och slutar. 
Vi vill hålla den utanför produktionen. Får vi till det här så tror jag att 
det kommer bli jättebra. Mekanik i allting, processen och möten. En 
total öppenhet om vad som finns och vad som är på gång. En 
uppdaterad tidplan.  

Linda och jag arbetar veckovis med alla våra projekt, veckomöten. Vi 
har byggt in en mekanik, vi är verkligen på tå och därför vill vi inte att 
någonting ska hacka i den här processen. De måste samla sig lite. Det är 
absolut inte omöjligt men att få de här personerna att sitta ned är svårt. 

Anledningen till att de är så snabba är att själva husprodukten är så 
standardiserad, de görs i fabrik i huselement, det gör att marken är 
osäkerhetsfaktorn. Sedan är det klart och de går vidare till nästa 
projekt. 

Bengt och Anders lägger ner oerhört mycket tid att kontakta kommuner 
för att hitta mark. Ibland går det lite för fort. Problemet är att det är för 
mycket lekmannamässigt tyckande, måste det vara så dyrt? Har man 
verkligen tagit reda på varför det är så dyrt? Jämfört äpplen och äpplen.  

Jag har en dialog med Skanska Teknik och kommer inte ge upp spåret. 
Jag har största förståelse för att man köper annan geoteknik, det gör 
även vi.  

Det är en ganska enkel grej men pga. de personliga delarna, att de 
känner sig lite utanför i Enköping och spretar lit. Så fort man har en 
gällande detaljplan och en markentreprenör så är det klart, bara pricka 
in inflyttningsdatum och klippa band med kommunen. Det är intensivt 
i början. 
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Är tanken att ni eller BoKlok ska beställa geotekniken? 

- Nu gör vi det för de vet inte riktigt vad de vill ha. Det finns många 
olika prover man kan göra i en geoteknik. De vill bara veta om det ska 
pålas eller inte. När vi ändå är där så vill vi göra markmiljö och lite 
andra smågrejer som inte är så dyra men som är viktiga.  Vi borde sätta 
oss ner och bestämma vad vi är ute efter så vi gör samma geoteknik 
hela tiden. Jag tror stenhårt på, det är därför jag vill ha Skanska Teknik, 
vi kanske inte behöver göra någon geoteknik. Det kanske räcker med en 
provgrop med en grävmaskin. Den relationen vill vi ha med konsulten 
för geoteknik.  

Det är inte så bökigt, det är några små nyckelgrejer, vi vill standardisera 
allting.  

De på BoKlok har arbetat med bostadsutveckling länge och i 
matrisform men nu ser det annorlunda ut när man inte har några ägare.  

Vi ska få till det med lite envishet, inte ge upp.  
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Bilaga 2. Intervju  
Intervju med Helena Wilroth på BoKlok Housing AB 

Vad har du för titel? 

- Jag är affärschef på BoKlok Housing AB. 

Vad är din roll och dina arbetsuppgifter? Övergripande. 

- Jag ska driva det här marknadsområdet Stockholm Mälardalen Nord, 
vi har precis delat upp oss i Nord och Syd. Just nu arbetar vi väldigt 
mycket tillsammans men jag ansvarar för den norra delen och har ett 
gäng här i Enköping och då ska jag se till att det fungerar, dels att det 
finns projekt som kommer in så att vi har något att göra och sedan att 
allting fungerar med ekonomin för det hela och personalansvar för 
ungefär tio personer. 

Hur länge har du arbetat på BoKlok? 

- På själva BoKlok Housing har jag arbetat sedan 2010 när det bolaget 
började men jag har arbetat sedan 1999 med BoKlok men då tillhörde 
det Skanska Nyahem. 

Vad har du för bakgrund innan du började på BoKlok? 

- Innan det hade jag arbetat framförallt på NCC som projektledare och 
kalkylator. Här på BoKlok har jag också arbetat som projektledare och 
projektutvecklare. 

Hur ser arbetsprocessen ut från det att ni börjar leta mark fram till 
köpet? Var börjar ni och vad är viktigt när ni letar? 

- Det kommer ju in från olika håll men när vi får nys om att här finns en 
mark som kan vara intressant för BoKlok och det kan komma från olika 
håll, vi blir uppringda av fastighetsägare, vi har kontakt med 
kommuner eller någon annan på Skanska har kännedom om en mark 
som de inte kan göra något åt men tänker att det kanske kan passa 
BoKlok och ringer då till oss och undrar om de kan passa oss. Då har vi 
i vår organisation en affärsutvecklare, Anders Hellman, som gör alla 
förarbeten och köper marken om vi kommer så långt. Då ska det även 
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göras undersökningar, geotekniken är bland det allra viktigaste men 
även om det är arkeologi, föroreningar eller buller som kan påverka 
projektet så tar vi in konsulter som tittar på det. Sedan gör vi en 
projektbok, alltså en budjet för hela projektet så att vi ser hur mycket vi 
kan betala för marken och det beror ju också på, dels är det marken 
men sedan om kommunen vill att det ska göras exploateringsarbeten 
dvs. man ska dra in väg och VA som kan påverka priset. 

Gör ni undersökningarna själv eller tar ni hjälp av Skanska Väg och 
Anläggning? 

- Ja, vi har ett nära samarbete, väldigt tidigt med dem. Egentligen så 
fort vi får nys om ett projekt så har Anders Hellman kontakt med dem. 
Nu är det då Jan Johansson inne i Solna. Tillsammans tittar man då, så 
att de hela tiden har koll på pengarna för de ska ju lämna en offert till 
oss. De har kanske mer kunskap också än vad vi har och kan se om det 
är värt någonting eller är det så dåligt att det blir för dyrt och hur dyrt 
det blir. Kan vi påla eller ska vi göra någon annan grundförstärkning? 

Vad tycker du är det svåra med ett koncept som BoKlok ur 
marksynpunkt? 

- Det är väldigt viktigt att det blir rätt mark för att vi är så påverkade av 
pengarna. Vi har inte mycket marginaler alls att lägga till riskpengar 
utan vi måste hamna rätt. Då är framförallt geotekniken jätteviktig. Så 
att vi inte, efter att vi köpt och kört igång, kommer på att vi måste påla 
för de pengarna finns inte utan det måste vi veta och vara stensäkra på 
innan vi köper marken. 

Har det hänt någon gång att ni köpt mark utan undersökningar? Att 
det blivit fel? 

- Vi har aldrig köpt mark utan att göra geoteknik däremot kan den ha 
sagt vissa saker och sedan när vi kommer närmre så behövs det kanske 
ännu mer grundförstärkning eller att man kunde inte använda det 
sättet som vi hade tänkt oss. Då är det illa.  

Är det just geotekniken som är svårigheten, där det kan uppstå 
problem vid ett markköp eller är det något annat som är svårt när 
man köper mark? 
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- När man köper mark. En annan sak som också gäller är att 
detaljplanen, det kommunen säger, att vi håller oss inom den. Ibland 
gör vi inte det och då gäller det att ha bra kontakt med kommunen. Det 
kan bli förseningar om det är något överklagande eller liknande. Det 
påverkar inte markentreprenören men för oss, när vi köper mark, är 
detaljplanen jätteviktig. Att vi har koll på hur många kvadratmeter vi 
får bygga och var prickmarken är osv. Det tittar markprojektören 
jättenoga på. 

Vi köper även mark där vi vet att vi måste göra om detaljplanen. Ibland 
gör vi det tillsammans med kommunen så att vi står för arbetet och tar 
in konsulter och har ett nära samarbete med kommunen och det tar ju 
tid. Ett eller två år så då blir det ju längre projekt. Så vi har både och, 
dels de områdena som ligger på två år framåt med detaljplanearbete 
och ibland kommer det jättesnabba projekt där vi får tips om ”den här 
marken” som har klar detaljplan och då är det bara bygglovet som ska 
in och då går det väldigt fort. Det bästa är att ha en mix av båda typerna 
av projekt.  

Ser du att det finns några möjligheter till förbättring av den här 
processen? Att göra det fortare eller mer säkert till exempel? 

- Ja, absolut. Det finns säkert väldigt mycket som kan förbättras.  

Något exempel? 

- Det är det som är det svåra men oftast när det går fort så är det lätt att 
missa något eller så hoppar man över någonting och då blir det bara 
surt efteråt. Det går inte att fuska sig fram utan man måste vänta på 
geotekniken och göra den ordenligt. Och att markentreprenören, 
Skanska Väg och Anläggning, är insatta i projektet så att priset vi får av 
dem stämmer. Vi vill att de, när vi ritat en situationsplan som de ska 
räkna på, att de så tidigt det bara går ringer i någon klocka om det är 
något de ser som blir en väldigt dyr lösning. Varför har ni gjort såhär? 
Kan ni inte göra så här istället för det där är en väldigt dyr lösning? Så 
att vi kan tänka om tidigt. För det är det de är så bra på. Alltså att hitta 
förbättringspotentialer i tidiga skeden. Och vi vill gärna skicka över 
situationsplanen tidigt till dem så att de är med och påverkar vad som 
är dyrt och billigt och åt vilket håll vi ska dra oss.  
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Hur ser samarbetet ut med Skanska Väg och Anläggning? De 
kommer in tidigt har jag förstått. 

- Ja, och dessutom har vi vår markprojektör på Skanska Väg och 
Anläggning som sitter i Örebro. Det är en form av triangeldrama. Vi 
som beställare och byggherre som köper in marken och så har vi en 
markprojektör som vi köper in som också är på Skanska Väg och 
Anläggning som ritar och så entreprenören Skanska Väg och 
anläggning som ska utföra arbetet och räknar pengar och offerter. Och 
det samarbetet mellan oss tre skulle man ju vilja blev ännu bättre. Att 
man verkligen tittar på ritningarna tillsammans och att så fort 
markprojektören ritar något så är entreprenören där och tittar om det är 
en bra lösning, för dyr eller om det går att göra på ett bättre sätt. Sedan 
måste det bollas tillbaka till projektören så att det verkligen är rimligt 
och att det fungerar med höjder och höjdsättning osv. Alla måste få 
höra om alla ändringar och alla har sin del att bevaka. Projektörens 
intresse är att det får plats, höjder och att det fungerar med lutningar, 
VA och allt i hela området. Och entreprenören ska då utföra det och 
gärna så billigt som möjligt. Vi som beställare och byggherre vi vill ha 
att det ska se bra ut också för våra kunder. Och de värdena som BoKlok 
har i sitt koncept gör att vi inte kan flytta på husen hursomhelst utan vi 
vill ha det på ett visst sätt. Så alla tre måste in där.  

Vad tycker du om den nya organisationen med Distrikt Affär och Jan 
Johansson som ”kontaktperson”? 

- Ja, den har jag väl inte riktigt förstått än. Jag vet att Jan Johansson 
håller i det så. 

Men han har gjort det innan också eller? 

 - Nja, vi har nog mer. Tror jag. Gått direkt på någon distriktschef eller 
någonting sådant. Vi har bra samarbete och bra kontakt med Torbjörn 
Olsson till exempel eller Peter Torsén i Örebro och Jörgen Larsson i Syd. 
Det är egentligen dem vi bollar mest med lite senare. I allra första 
skedet kanske det är Jan Johansson och då är det Anders Hellman som 
har mesta kontakten med Jan Johansson men sedan går det över i 
produktionschefer, jag vet inte riktigt vilken titel de har, Torbjörn eller 
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Jörgen då till exempel. Som också är med och ser och likadant de som 
arbetar med kalkylerna, de har vi också kontakt med ibland.  

Eftersom det går så fort också så får det inte bli för, det går ibland 
fortare att ringa kalkylatorn eller direkt till entreprenören och då missar 
man ju egentligen så som det var tänkt. Och det är det som är det svåra. 

Ja, för det har man upplevt på Väg och Anläggning. Att det är för 
personbundet. Man ringer till en person istället för att ”gå i kedjan”. 

- Ja, för det tar för lång tid att ringa till flera och de ska bestämma 
möten och så ska de träffas och dagarna går. När vi kan ringa direkt till 
Torbjörn. Vår projektledare ringer direkt till Torbjörn eller Jörgen till 
exempel och får svar. De har ju byggt väldigt många BoKlok-projekt 
tidigare så de kan det. De vet vad som är viktigt för oss och de vet vad 
som är viktigt för dem och det är ju lite synd om man missar det också. 

Det är vårt förtroende för Torbjörn och Jörgen som gör att vi vill arbeta 
med Skanska Väg och Anläggning. Att vi vet att det fungerar.  Annars 
skulle vi lika gärna kunna köpa någon utifrån om det ska vara nya 
personer hela tiden.  Vårt mål, dit vi strävar, är att vi gärna skulle vilja 
ha att om de bygger upp ett bra team som utför arbeten, BoKlok-
projekt, så skulle vi helst ha så att projekten kommer efter varandra i tid 
så att samma gäng kan flytta med från projekt till projekt. Då blir det 
allra bäst och minst dyrt för båda parterna.  

Det är det vi gillar. Sedan förstår jag att de vill sprida kunskaperna och 
att inte bara en person sitter och har koll på allting. I BoKlok krävs det 
nästan att man har erfarenhet och har arbetat länge med det för att 
kostnaderna ska vara så låga och det blir de när man har gjort det 
många gånger och kan det. För då behöver man inte ha så mycket 
marginaler. Det är en svår balansgång där. Sedan kan det kännas att vi 
sitter här i Enköping och det kan kännas ganska långt bort till Solna, vi 
är lite på landet.  

Ser ni varje projekt som ett ”unikt projekt”? 

- Ja, för oss är de unika fastän de ser likadana ut. Vi arbetar bara med 
det här och ser därför skillnaden. Är man van att göra många olika 
typer av projekt som broar, hus osv. så tycker man kanske att de här är 
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väldigt lika men för oss är ändå varje projekt unikt. Varje projekt har 
sina förutsättningar och då är det framförallt med avseende på marken 
för husen är lika, så det i marken som skillnaden är och den stora 
utmaningen. Vi har fasta prislistor på vad husen kostar och det är den 
allra största posten och den är fast, den vet vi exakt vad den kostar. 
Näst störst är markentreprenaden och det är där den mesta osäkerheten 
finns.  

Det är inte lätt att veta vad som finns under marken, hur många borrhål 
man än gör i geotekniken så kan man inte alltid veta. Det kan finnas 
överraskningar i marken.  

Kan du beskriva något projekt som ni genomfört? Vilka 
undersökningar gjorde ni då inför markköpet? 

- Vi tar in vår markprojektör från Örebro och när han är upptagen tar vi 
in en annan tjej som har arbetat på Skanska innan med  BoKlok så hon 
kan det också. Men helst har vi han i Örebro som vi har arbetat med i 
många år.  

För ganska många år sedan, 2009-2010, kanske 2008, så gjorde vi ett 
försök på BoKlok att använda Skanska Teknik när det gäller 
geotekniken och att de skulle göra geotekniska undersökningar åt oss 
men det blev väldigt dyrt. De är vana att göra stora vägprojekt inne i 
Stockholm som verkligen kräver stora undersökningar och då när vi 
här ute ska bygga en liten trävilla som inte är mycket tyngre än en 
vanlig villa så behövs det inte så avancerade undersökningar och 
omfattande utlåtande med massa färgbilder och diagram utan några 
korta rader med saker som är superviktiga för oss som vi behöver veta. 
En stor undersökning blir för dyr. Vi försökte skriva ramavtal med dem 
på två olika nivåer. En nivå var att de skulle komma innan vi köpte 
marken och göra en kort geoteknisk undersökning och sedan när det 
närmade sig att vi skulle bygga en mer ordenlig undersökning. Men det 
blev jättedyrt och tog så lång tid, de kunde inte, eftersom vi arbetar 
snabbt så kan vi ju ringa och säga att vi behöver en undersökning som 
ska vara klar om en vecka eller två veckor. Vi vill ha en indikation och 
det vill vi ha direkt. Det funkar inte med deras arbetssätt för de har 
mycket större projekt och arbetet är upplagt på ett annat sätt. 
Så vi gav upp efter några projekt för det blev väldigt dyrt. Vi avblåste 
och tog en annan konsultfirma som kom mycket snabbare, vi känner att 
de förstår vad vi är ute efter och lägger det på rätt nivå. Och snabbt får 
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vi det. Hittills har vi aldrig haft problem med att det inte har stämt eller 
att det har varit för dåligt. Vi är jättenöjda där.  

Nu när det är Jan Johansson som håller i de här tidiga skedena så tycker 
han att det vore bra att de, Skanska Väg och Anläggning, tog in 
geotekniken. Då tyckte han att det vore bra att använda Skanska Teknik 
i Solna som sitter i samma hus som honom. Och då har han gjort det 
och så kommer fakturan till mig och jag har ingen aning om hur mycket 
han har beställt, om det är löpande eller om de bara ropar av. Det är 
väldigt mycket pengar och oro om vem som ska betala, är dem eller vi? 
Även om de betalar det så hamnar det hos oss till sist i alla fall. Jag 
känner mig fortfarande väldigt förvirrad. Vi hade kanske hellre använt 
den andra konsultfirman som är mindre och närmare och inte har 
Stockholmspriser.  

Samtidigt kan jag förstå att om det är Jan Johansson som ska hålla i det 
så är det bra för honom, han känner ju folket på Skanska Teknik. Så ur 
hans synvinkel kan jag förstå det men jag är väldigt rädd att det blir 
dyrt och att det tar tid.  

Det kanske är lättare för er att ha kontakten eftersom det är ni som är 
beställaren? 

- Jag hörde någonstans att de skulle ta hand om geotekniken och att det 
också ingick i den här nya organisationen. 

Att de skulle kunna lämna ett pris till oss där de tar ansvar för 
geotekniken. Men jag har inte sett förslaget eller vad det innebär. För då 
blir det naturligtvis ett högre pris men hur det fungerar vet jag inte.  

För att om de själva skulle ta ansvar för geoteknik så kanske det 
skulle vara bra eftersom det är de som sätter priset. Men det kanske 
inte är Skanska Teknik som ska göra geotekniken utan att de kanske 
kan ta in en annan konsult. 

- Att de kanske kan använda andra konsulter. Ja, för det oroar mig lite 
eftersom vi gjorde ett försök för några år sedan med Skanska Teknik 
och det blev det dubbla priset. 

Och vi arbetar väldigt snabbt. 
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Men det känns som att om ni har hittat en bra konsult som ni trivs 
med, varför ska man inte fortsätta använda den då? 

- Ja, precis. Samtidigt kan jag förstå att de som sitter inne i Solna vill ha 
Skanska Teknik. Men sedan är det ganska mycket av arbeten som görs 
här ute eller i Uppsala där Torbjörn sitter eller i Nyköping där Jörgen 
håller till. Ja, det är en sådan sak som vi inte riktigt vet. Om de ska 
lämna ett pris inklusive geotekniken eller om vi ska ta fram 
geotekniken och så får de lämna ett pris på det. Det finns för- och 
nackdelar och är en intressant frågeställning.  

Fortsatta resonemang… 

- När Anders Hellman har en markbit som han som han tycker skulle 
passa då kontaktar han arkitekten/planarkitekten som är en konsult, 
Jan Johansson och projektören i Örebro. Planarkitekten riktar en 
situationsplan för att se hur många hus man får plats med och hur 
mycket man skulle kunna betala för marken till kommunen. Det beror 
på hur många hus och lägenheter vi får plats med. Det är efter detta 
som Jan Johansson kontaktas för att komma med ett pris och då behövs 
även handlingar från projektören så att man ser höjdsättningar och att 
de fungerar. Sedan ritar man in hur mycket vägar och VA som ska ingå 
och allt runt omkring, det kan vara ganska olika.  

Det beror mycket på hur detaljplanen ser ut och är det ett helt nytt, stort 
område som vi ibland bygger då ska kommunen dit med väg och VA 
och det innebär mycket arbete och det ska köpas upp av kommunen 
och då blir det en LOU-upphandling. Att man måste gå ut till alla, de 
kan inte ge arbetet till en entreprenör utan det ska frågas alla. Det här 
tar ganska många veckor och förfrågningsunderlag ska ut och så ska 
det räknas på och så in och så ska det kanske överlagas och så ska det 
tas beslut och så ska det kanske överklagas igen innan allting är klart. 
Sedan ska det då byggas och det kan kännas lite frustrerande. 
Framförallt om kommunen då väljer en annan entreprenör än Skanska 
vi och så att vi kommer åt att börja bygga. De kanske vill börja i någon 
annan ända än vi och då hade det naturligtvis varit lättare om det hade 
varit Skanska som hade fått det för då ser de ju på helheten och vad 
som blir bäst för den. Så det är också en sådan sak som kan försvåra det 
ibland. Ibland har Skanska fått det och då fungerar det jättebra, man 
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kan ha samma etablering och köra hela tidplanen tillsammans och 
någon gång har det varit en annan entreprenör och då har det varit lite 
bökigt i början innan man har kommit överrens.  

Vi har en fabrik som bygger husen och den har man bestämt att den ska 
ha en viss takt. Den ska producera ett visst antal hus per vecka och då 
spottar den ut sina färdiga lägenheter och då gäller det ju att det finns 
mark ute i Sverige som kan ta emot. Mark där allting är klart; 
markarbetet, VA och bygglov.  

Vi har en tidplan, en planering på ungefär 1,5 år framåt där alla 
projekten ligger. Sedan är det inte säkert att det blir exakt den tiden för 
det kan ju hända saker och bli förseningar och sådär men ändå att vi 
har en lång planering för kommande projekt så att vi vet vad vi ska 
bygga om ett halvår, ett år och ett och ett halvt år.  

Där är det ju också bra om Jan Johansson till exempel har koll på det 
också, att vi ger det till honom så att han vet ungefär vad som händer 
till exempel kommande höst och vår. Så där skulle man kunna ha en 
rutin på något sätt att vi stämmer av och lämnar över vår tidplan. Vi 
har gjort försök men det blir rätt ofta att det inte hinns med och 
prioriteras bort. För man vet att om två veckor så ser det annorlunda ut 
för det händer saker hela tiden men ändå så är det bättre att ha något än 
ingenting alls. Det är en förbättringsmöjlighet från vår sida, att vi skulle 
kunna lämna över det mer regelbundet och bestämma vem som gör det 
och när man gör det.  

Hur lång tid tänker ni att det tar att göra ett område? 

- När vi räknar grovt, bara generellt i ett medelstort projekt med 
lägenheter, från de att de sätter skopan i marken, ungefär tre månader 
tills första huset kommer. Husen kommer en gång i veckan, på tisdagar. 
Man monterar ett hus på en dag till tätt tak. De andra dagarna sätter 
man dit balkonger, loftgångar, förrådsbyggnader och flyttar ställningar. 
Nästa tisdag kommer nästa hus och så gör man likadant. Då kanske 
man har 5-6 hus och då tar det 5-6 veckor och då genomförs inget 
markarbete för det blir för trångt. Efter det ska det 
kompletteringsmålas, installeras installationer, undercentralen ska 
sättas igång och markarbetarna ska göra finplaneringen dvs. göra i 
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ordning gräsmattor, plantera träd och buskar och göra kanske lägga 
plattor. Kompletteringsarbetena tar ungefär 6-8 veckor.  

När vi bygger radhus är det mer likt platsbyggt för där kommer färdiga 
element, platta väggar, så det blir mer som en traditionell 
byggarbetsplats. Markarbetarna gör det mesta först och sedan kommer 
husen och sedan kommer markarbetarna tillbaka och gör 
finplaneringen.  

Från godkänt bygglov till inflyttning har vi ungefär 9-12 månader. Vi 
har gjort det på 6 månader men då är det full fart.  

Vi har hela tiden piskan från fabriken, som har en konstant 
produktionshastighet, att ta emot husen som de producerar så om 
något projekt tar stopp pga. att bygglovet drar ut på tiden eller att 
geotekniken var sämre än man trott så måste vi snabbt hitta ett nytt 
projekt för husen produceras hela tiden. Det händer ganska ofta att vi 
byter plats på dem och styr om leveranserna av husen. Och då gäller 
det att markentreprenören är med i det tempot och kan ställa om. Det 
är för dyrt att ställa om produktionshastigheten i fabriken.  Ibland har 
vi taktat upp och taktat ner men då är det väldigt långsiktigt när vi 
vetat om att vi behöver öka eller minska produktionen under en längre 
tid. Till exempel vid uppsägning eller nyanställning av personal. Så har 
vi en takt så är det den som gäller. 

Påverkas ni mycket av upp- och nedgångar i landets ekonomi? 

- Det är tufft men de här cyklerna som finns i byggbranschen är inte 
riktigt lika stora för BoKlok. Vi märker av det men skillnaderna mellan 
bra och dåliga tider är inte lika stora. När det är sämre tider i 
byggbranschen så är det väl framförallt de dyra projekten som får 
problem och då är det många av de kunderna som inte har råd och inte 
vågar köpa sådana dyra lägenheter som kanske vänder sig till oss och 
köper något som är lite billigare. Så därför blir inte våra svängningar 
riktigt lika stora.  

Tillägg: 
- Vi vill verkligen att markentreprenören ska vara med i ett tidigt skede 
och titta på våra ritningar och komma med tips om någonting inte ser 
bra ut eller något som ser bra ut men kan göras på ett enklare eller 
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billigare sätt. Den erfarenhet och kunskap som markentreprenören har 
är ovärderlig och de har varit med innan så de vet ungefär hur vi vill att 
det ska vara.  

Avstämningsmöten tillsammans inför kommande projekt. De är 
jättevälkomna till Enköping, vi träffas så sällan. Den dagliga 
uppdateringen vid kaffeautomaten blir lidande. 

Vi är självklart nyfikna på deras tankar om det här och hur de skulle 
vilja ha det och hur de har tänkt med omorganisationen som är gjord. 

En fråga att ta med; Hur har de tänkt med geotekniken?  

Jag har gett upp Skanska Teknik vad gäller geotekniken, jag 
rekommenderar de i Örebro och vi beställer den själva. Skanska Teknik 
kanske skulle fungera vid våra större projekt. Vi köper alltså 
geotekniken själva nu och inte via Skanska.  

Vi vill ha in Skanska Väg och Anläggning tidigt och bolla med dem. För 
oss känns det lättare och närmare att ringa Torbjörn eller Jörgen när vi 
stöter på problem istället för att ringa någon i Solna som inte riktigt är 
insatt i projektet.  
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Bilaga 3. Intervju 
Telefonintervju med Susanne Forsvik på BoKlok Housing AB 

Vad har du för titel/befattning? 

- Projektledare. 

Vad är din roll och dina arbetsuppgifter? 

- Att styra projekten. Jag tar över efter att affärsutvecklarna gjort sitt 
arbete. Man kan säga från det att vi köpt marken, sedan är det lite 
beroende på om det finns en färdig detaljplan eller inte om jag kan ta 
över. Sedan samlar jag in en massa material och sammanställer för att 
bestämma vilken typ av projekt det blir. Vi gör en massa analyser som 
säger någonting om platsen dvs. ekonomiska och geotekniska 
förutsättningar. Därifrån blir det ett projekt av en viss storlek. Då är det 
min uppgift att se till att rätt förutsättningar finns på platsen för att man 
ska kunna bygga och göra anslutningar för allt till exempel el och 
fjärrvärme.  

Vi kör med avrop av hus och då ska jag se till att det kommer rätt hus 
på rätt plats vid rätt tid. Man kan säga att jag gör den grova 
planeringen, sedan har jag andra som gör den mer fina delen av 
planeringen. 

Gör förfrågan, tar in offerter, ta fram kalkylen, säkerställa att vi håller 
den ekonomiska biten. 

Vad har du för bakgrund? 

- Innan jag började arbeta på BoKlok arbetade jag på Skanska Nyahem. 
Jag har gått direkt ifrån högskolan, jag är utbildad byggnadsingenjör 
och började jag göra praktik på Väg och anläggning. Sedan har jag 
arbetat lite som kundansvarig och jag har haft en roll som biträdande 
projektledare. Jag var med projektledarna och gjorde det de gjorde, det 
var ett mindre flerbostadshusprojekt. Efter det har jag byggt småhus, 
egentligen samma sak som jag gör nu men med småhus där varje hus 
blir ett projekt.   
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Hur länge har du arbetat på BoKlok? 

- Inte så länge. Nu är det ungefär 1,5-2 år. Sedan har ju vi i Enköping 
arbetat så att, innan Skanska Nyahem så har vi haft BoKlok som en del 
av våra produkter så BoKlok har funnits med i bakgrunden hela tiden. 
Jag har hört på sidan om vad BoKlok är och vad det innebär under 
tiden som jag arbetade på Nyahem.  

Hur ser arbetsprocessen ut från det att ni börjar leta mark fram till 
dess att ni köper marken? 

- Arbetsprocessen är väl att vi försöker samla in så mycket material som 
möjligt om den markbiten som vi tittar på. Jag är inte expert på det 
området egentligen utan det är Anders Hellman. Vi samlar in det 
materialet som finns om den markbiten som vi är intresserade av och 
gör en första bedömning, det är min uppfattning att det är så vi arbetar. 
Vi gör då en bedömning där vad det är för mark och vad vi behöver 
titta mer på. Sedan kan vi göra en bedömning av vad vi kan betala för 
marken och om det är en BoKlok-mark eller inte. Vi vill inte arbeta med 
mark där det är någon komplicerad grundläggning, kan man säga. Men 
sedan gör vi väl det i alla fall i ibland. Men då gäller det ju att vi har 
tagit höjd för det och gör de utredningar som behövs. Sedan har vi en 
massa hjälpmedel som tex. riskanalyser. 

Vad är det svåra med BoKlok ur marksynpunkt? 

- Det svåra är att hitta ett BoKlok-läge med bra mark. Att prisklassen 
och markförhållanden ska vara rätt. Läget ska vara så att vi tror att det 
går att sälja, att någon vill bo där och markförhållandena ska vara att vi 
kan grundlägga på ett normalt sätt utan förstärkningar eller 
kompensationsgrundläggning. Alla letar efter det men vi tittar inte på 
de mest exklusiva lägena utan de där den vanliga människan kan bo. 
Det är det vi styrs av.  

Var upplever du att det kan uppstå problem i processen inför ett 
markköp? Var brukar ni fastna? 

- Antingen så blir det inget projekt för att det var fel förutsättningar och 
fel pris. I det fallet kan det ofta vara, så som jag upplever det, att 
kommunen eller markägaren har en uppfattning om att marken är värd 
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mer och vi tycker att det är för dåliga förutsättningar för att vi ska 
kunna bygga där. Det handlar ju om pengar till sist eftersom om vi 
betalar ett visst pris så förutsätter det att marken är på ett visst sätt.  

Hur ser samarbetet ut med Skanska Väg och anläggning? 

- Vi har väl ett jättebra samarbete. Ganska nära samarbete. Där jag 
upplever att Skanska Väg och anläggning kan BoKlok. Sedan beror det 
ju på vilket gäng man pratar om. Man kan inte säga Skanska Väg och 
anläggning generellt men de gängen som vi arbetar med kan BoKlok. 
Det är en förutsättning för oss. Att vi har ett gäng som vi arbetar med 
som vet vad BoKlok är utan och innan. Vi har ett bra och nära 
samarbete där vi hjälps åt, vi kör ganska mycket tillsammans. 

Vad tycker du om den nya organisationen med Distrikt affär och Jan 
Johanssons roll? 

- Kan du berätta för mig vad du har uppfattat att hans roll är i den nya 
organisationen? 

Jag är inte så insatt i frågan men jag tänker att det är han som ska ha 
hand om affärsdelen av det hela. Han ska komma med 
kostnadsförslag till er på markarbetena, att han har affärsansvaret. 
Jag tror inte att de är helt på det klara med detta själv och Helena 
hade inte heller någon klar uppfattning om vad Jans roll är. Det är 
därför jag ställer den frågan, jag vill veta vad ni har för uppfattning 
om den nya organisationen. 

- Nej, jag väl ingen åsikt om det egentligen. Det som har varit min 
fundering som projektledare är egentligen att han gör en uppskattning 
och sedan gör det aktuella distriktet den skarpa offerten. Det är inte 
konstigt för alla förutsättningar finns ju kanske inte i det läget som Jan 
arbetar. Det är väl bra om det finns någon som är ”spindeln i nätet” 
som kan ge ett snabbt svar men det gäller att det stämmer överrens 
med det distriktets åsikter. Distriktet på Väg och anläggning. Att 
samarbetet mellan Jan och distriktet är tajt. Det är bra att någon kan ge 
snabbt svar och en uppskattning. Sedan är det bra att någon har koll på 
om det sker några förändringar rent generellt med olika inköp, 
fördyringar eller billigare omständigheter. Eller om man har hittat 
någon möjlighet få ner priset. Det kanske är det som är målsättningen 
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också, att man kan ha någon slags erfarenhetsbank. Jag tror att tanken 
är bra. 

Det gäller att det förslaget som Jan har baseras på, att man vet att man 
kommer hamna där. Vi är intresserade av vilket pris de kan bygga till, 
ungefär, och då är det viktigt att det stämmer överrens. Det blir nog 
bra. Samma sak med alla geotekniska utredningar. Det är en väldigt 
intressant och viktig punkt. Vi har en idé om vad vill att den 
geotekniska utredningen ska utmynna i och det vill vi ha ganska 
snabbt. Själva undersökningen som sådan, vad den säger, förstår vi 
kanske inte tillräckligt mycket av utan vi vill ha svar på hur vi kan 
bygga, om vi kan bygga BoKlok-lägenheter och på vilket sätt vi måste 
bygga då. Det är jätte viktigt att vi får, det är egentligen det som vi vill 
ha stöd från vägsidan med, att de är delaktiga i det och att vi får ut det 
vi behöver av utredningar så att det inte blir tre-fyra steg av den där 
utredningen och att det blir väldigt höga kostnader för utredningen 
också utan vi vill veta om vi kan köra vidare eller om vi ska lägga ner. 
Det är en ansvarsfråga också, hur vi handlar upp Väg och anläggning. 
Om vi vill fortsätta så som vi gör eller göra på något annat sätt, jag vet 
inte. 

Ser ni varje projekt som ett unikt projekt? 

- Ja, det är det. Varje projekt är unikt men det kan vara syskonprojekt 
där man bygger i samma kommun eller på samma tomt men varje 
projekt är absolut unikt. Det finns så många olika förutsättningar och 
det vet ju alla på Väg och anläggning att de olika distrikten har olika 
förutsättningar för man arbetar i olika kommuner. Det är faktiskt stor 
skillnad.  

Jag undrar om du kan beskriva något projekt, vilka faser ni går 
igenom från det att ni hittar marken fram till dess att produktionen 
börjar? Lite övergripande. 

- Projekteringsfas, utredningsfas, produktionsfas. Vi genomgår ju olika 
nivåer och olika faser. I grova drag så är det väl projektering, och då 
börjar egentligen försäljningen också och kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Sedan går vi över i produktionsskedet. I slutändan tar försäljningen 
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över lite mer. Sedan knyter vi ihop säcken efter mark. Det är de stora 
delarna.  

Hur arbetar ni i tidiga skeden, innan projekteringen? 

- Vi kan vinna en tävling, någon hör av sig eller vi hör av oss. På något 
sätt får vi nys om att det finns en markbit någonstans som vi är 
intresserade av och sedan samlar vi på oss så mycket information som 
möjligt. Vi ser hur säkra eller osäkra vi är på vilken typ av mark det är 
vi tittar på och då börjar vi titta på vilken prislapp det är tal om. Och 
sedan återgår vi till att se om vi ska utreda vidare innan vi går vidare. 
Sedan gör vi mer detaljerade utredningar om vi bestämmer oss för 
marken. De grova utredningarna måste vi göra i tidigt skede.  
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Bilaga 4. Intervju 
Intervju med Anders Hellman på BoKlok Housing AB 

Vad har du för titel/befattning? 

- Affärsutvecklare. 

Vad är din roll och dina arbetsuppgifter som affärsutvecklare? 

- Det är att köpa mark som vi kan bygga BoKlok på. Jag har arbetat med 
det sista året, alltså med att bara köpa mark åt BoKlok. Jag har arbetat 
med det åt Skanska Nyahem tidigare, då med att köpa annan mark. 
Men sedan ett år tillbaka arbetar jag bara med BoKlok. BoKlok har 
aldrig haft någon ren affärsutvecklare tidigare i Stockholm men 
eftersom vi ska expandera nu så behövs det någon som lägger extra 
fokus på att hitta mark.  

Hur går det till när du letar mark och sedan hittar mark? 

- Ja, det finns hur många olika svar som helst på det. Det finns inte bara 
ett svar. Oftast går det till så att det hör av sig någon som har fått nys 
om att BoKlok kan bygga i vissa lägen och tror sig ha en markplätt som 
passar BoKlok och då tittar vi på det. 

Det kan vara privatpersoner men vi arbetar mycket med kommuner 
och gör kommuninventeringar, vi har en klassificeringsskala där vi 
rankar våra kommuner från A-D där A-kommuner är de kommuner 
som vi ska fokusera på. Och där gör vi ofta kommuninventeringar där 
vi låter marknadsanalytiker gå igenom prisnivåer och det kan skilja sig 
i olika delar av kommunen och sedan går man in och tittar i 
översiktsplanen och kontaktar kommunen kanske och frågar om de har 
något läge där de vill ha in BoKlok. Många kommuner är intresserade 
men inte alla. 

Vad kan det bero på att de inte är så intresserade? 

- Vissa kommuner vill vara lite mer märkvärdiga än andra och tycker 
inte om det här med standardiserade hus där alla ser likadana ut. 
Medan andra kommuner tycker att det är bra med standardisering för 



Examensarbete: MARK- OCH ANLÄGGNINGFRÅGOR I TIDIGT SKEDE 
 

B4.2 
 

man vet att de blir byggda, att man får igång projekten och att det 
byggs nya bostäder och man får nyinflyttning i kommunen.  

Till viss del har det med betalningsviljan i kommuner att göra. Vi kan 
inte vara i kommuner där det är för dyr mark och där vill de inte ha in 
oss heller. Så det ger sig själv. Det finns kommuner som ligger lite i 
gränslandet, de kanske egentligen har en högre ambitionsnivå och vill 
gärna ha speciella hus med utstickande arkitektur tex. och så kommer 
vi med BoKlok och då blir de missnöjda. På något sätt tycker jag ändå 
att vi känner en utveckling de senaste åren att det är lättare att komma 
in i kommunerna för det finns inte så många aktörer som kan vara i 
vissa lägen eller i de lägena där vi kan vara. Så kommunerna har inget 
alternativ. Vi har en del mark som vi tar över från Skanska Nyahem där 
de inte klarar av att få ihop det men BoKlok klarar det. Det är också ett 
sätt för oss att hitta mark, alltså att vi tar över mark från Skanska. Det 
finns alla varianter, allt från att man blir uppringd till att man 
inventerar och identifierar mark själv. 

Vad är det svåra med BoKlok ur marksynpunkt? 

- Egentligen har vi inte så höga krav men det får inte bli för dyra 
markarbeten för då blir det inte klokt, vi får inte ihop kalkylen. Vi har 
tittat på några tomter nu där det är kuperat med sprängning och då får 
man inte ihop kalkylen helt enkelt, i alla fall inte om intäktsnivån är för 
låg.  

Så det är det som är det svåra? 

- Ja, ibland klarar vi inte pålning till exempel men ibland gör vi det. Det 
har också att göra med, dels vad vi får köpa marken för kopplat till 
intäkterna men i förhandlingar med kommunen inför att man ska köpa 
mark så ser man till att man inte betalar mer för marken än att man 
klarar pålning om det är dåliga markförhållanden. Då får man se till att 
man prissätter det när man prissätter råmarken.  

Det finns ganska många kommuner runt Stockholm som välkomnar 
oss, det finns en del där vi får direktanvisningar tex. Håbo, 
Upplandsbro, Botkyrka, Norrtälje och Knivsta. Det finns många 
kommuner som verkligen gillar BoKlok så vi fokuserar på dem i första 
hand men vi vill komma in i nya marknader också. Nu kommer vi med 
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nya produkter också, vi ska bygga flervåningshus. Då kommer det bli 
lite nya krav på det här med markkalkylen. Det blir inte alltid likadana 
hus som nu när vi har några modeller så det är ganska lätt att göra 
kalkyler i tidiga skeden när vi har några husmodeller som vi håller oss 
till. Det här nya byggsystemet kommer bli flexiblare, där kommer man 
sätta ihop moduler och det kan bli olika långa hus. Så det blir en 
utmaning för vägavdelningen, att hitta kalkylsystem. 

Vi har ett eller två projekt hittills som vi har kalkylsystem till för 
marken men det kommer nog fler.  

Var kan det uppstå problem eller svårigheter i processen inför ett 
markköp? Var kan man fastna? 

- Ibland kan det vara att man inte riktigt vet vad det är för 
grundläggningsförhållanden och ibland är det föroreningar och då kan 
det ju bli ledtider när man ska undersöka det som gör att processen 
stoppas upp. Vi har ett sådant exempel nu i Nykvarn där vi får ligga 
och vänta på markundersökningarna innan vi kan slå till. Ibland kan 
man villkora ett markköp med att det är normal grundläggning och 
inga markföroreningar och så kan man reglera det i efterhand. Det 
beror lite på vad man har för köpare. Så kan man arbeta med 
kommuner men inte med privatpersoner, de vill veta vad de får betalt.  

Vi måste ligga långt fram i planeringen, det får inte vara så tajt mellan 
att vi köper marken till det ska in i fabriken. Men vi har lite det 
problemet, det har vi fortfarande, man köper mark tex. som nu i 
Norrtälje så har vi säljstart nästa vecka och modulerna kommer i höst. 
Bara för att det ska in i en lucka. Det är inte riktigt bra, helst ska vi ha 
lite längre framförhållning. Men då är ju ändå fördelen att när man har 
den här produkten att man kan stoppa in ett annat projekt. Det är det 
Bengt arbetar med mycket, pussla ihop alla projekten för han har blick 
över hela landet. Det är inte bara Stockholm ska försörja med projekt 
även om vi får en större och större andel. Expansionen framöver ser ut 
som att den kommer vara större i Stockholm än i övriga landet, det är 
här folk vill ha bostad. Det här är en väldigt bra produkt för 
förstagångsköparna, det är inte så blodigt. Men man får hålla sig i 
ytterområdena, det blir inte i Vasastan.  
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Vad ser du för möjligheter av den här processen vid markköp? 

- Det är klart att man kan. Man skulle vilja kunna få så säkra kalkyler 
som möjligt i tidiga skeden. Jag måste säga att vi har upparbetat ett 
ganska bra samarbete Jan och jag. Jag fick den här fina tabellen av Jan. 
Här ser man ganska bra vad vi får hjälp med.  

 

Vi tar ju fram vissa saker, det börjar ofta med att jag hittar en markplätt 
och så tar jag fram en skiss med hjälp av vår husarkitekt som vi 
använder hela tiden. Han tar fram ett förslag på en situationsplan sedan 
går jag till Jan och det är då vi börjar diskutera frågan om geoteknik, 
markföroreningar och om man måste göra den typen av 
undersökningar. Ofta ber jag om en prisindikation med förutsättningar 
att det är normala markförhållanden och inga föroreningar som jag kan 
ha i mina tidiga kalkyleringar för att överhuvudtaget veta om vi ska ge 
oss in i den här marken. Men ju skarpare det blir desto skarpare pris vill 
jag ha från vägavdelningen. Så att i princip, när vi köper marken, då 
ska vi veta att markarbetena inte blir dyrare än såhär. Till vårt 



 

B4.5 
 

hemställarförvärv ska vi ha en skarp offert på markarbetena. Det 
brukar vi lyckas med nuförtiden. Alla projekt passerar nu via Jan, för 
förut sprang vi lite åt alla håll på vägavdelningen. Men nu har vi gjort 
så att vi slussar alla frågor via Jan så får han föra det vidare ut i 
organisationen. Där har det hänt mycket bara det sista halvåret-året, det 
att vi har strukturerat upp det här.  

Det finns förutsättning i BoKlok att komma längre än i andra projekt 
eller produkter för att vi bygger likadant hela tiden men det är klart att 
marken ser olika ut och det är det vi behöver hjälp med. Identifiera 
svårigheterna med just den platsen så Jan hjälper ofta till och åker runt 
och mäter in och väger av tomterna om vi inte har sådana underlag från 
början. Det är också bra.  

Det handlar också om att kunna hantera en massa projekt samtidigt. 
Det är över 20 projekt som går parallellt i olika skeden, det är mycket 
att hålla reda på. Jag gillar den här matrisen som jag fått av Jan, den ska 
jag utveckla vidare för mitt eget arbete.  

Mer struktur är säkert jätte bra.  

Hur ser samarbetet ut med Skanska Väg och Anläggning? 

- Det ser bra ut. Sedan kan man alltid diskutera prisnivåer och sådär 
men på något sätt har vi ändå hittat en hyfsad nivå. Även om jag kan 
tycka att den ibland varierar ganska mycket så är det är likartat. 
Egentligen skulle man vilja komma så långt att jag kan prissätta själv.  

Vi har inte några bra erfarenheter av Skanska Teknik. Det kostar 
mycket och vi får inte de svaren vi vill ha. Vi vill veta vad vi ska göra. 
Att någon vågar tala om det. Vi arbetar med WSP och där får man en 
rapport som talar om ifall det behövs pålning eller inte. Med Skanska 
Teknik är det mer att vi ska ta risken, oklara besked. Man måste ha en 
konsult som talar om hur det är och den konsulten ska inte kosta för 
mycket.  

Nu kör vi med WSP i två projekt här. Vi kan använda olika konsulter 
men Skanska Teknik måste blir mer effektiva, billigare och kunna ge ett 
vettigt svar. Vi vill inte ha några stora rapporter utan bara en sista rad 
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där det står vad vi ska göra. Det får vi från WSP och Skanska Teknik 
kanske får ändra om, man vill ha ett svar.  

Vi kan inte göra analysen av alla de kurvor som de skickar, vi vill ha ett 
färdigt grundläggningsförslag som vägavdelningen kan prissätta. 

Vad tycker du om den här nya organisationen med Jan Johansson, 
Distrikt Affär? 

- Det är bra för oss. Det är bra med en kanal in som håller lite ordning. 
Det har blivit lite mer struktur i och med det. 

Det kanske är rörigare för dem som sitter ute i organisationen. De 
kanske har lättare att ringa Torbjörn direkt och inte gå via Jan. Det 
kanske är så att när det här går från affärsutveckling till projekt så ska 
det bli mera direktkontakt. Det kan jag inte riktigt avgöra vad Jan ska 
släppa, han kan ju inte vara filtret hela tiden när det blir projekt. Som 
jag ser det är Jan med i affärsutvecklingsskedet, egentligen bara fram 
till man köper mark eller fram till bygglov. Någonstans måste han 
släppa till de lokala avdelningarna, det gör han ju i alla fall. Det går 
över till distriktet, Johannes Lidström. Jag vet bara att jag bara pratat 
med Jan, Susanne och Helena kanske har svårt att veta vem de ska 
prata med när jag släpper till dem. Samtidigt som jag släpper till dem 
kanske Jan ska släppa till sina i produktionen, Torbjörn.  

Då har vi dels satt förutsättningarna, dels satt en peng, det är det här 
som gäller. Sedan ska de verkställa och genomföra det i produktionsfas. 

Ser ni varje projekt som ett unikt projekt? 

- Varje projekt är på sitt sätt unikt. Men det är samma hus som byggs, 
det är lite både och. Det måste vara lika unikt också. Platsen är unik och 
hur man ställer husen men det är fortfarande samma hus. Det är bra. 
För kunden är det ju unikt. Sedan finns det säkert kunder som inte 
köper BoKlok för att de inte vill ha samma som alla andra men de är 
heller inte vår målgrupp. En annan målgrupp och en annan prisklass. 

Kan du beskriva, med bakgrund av något projekt som ni genomfört, 
vilka utredningar som gjordes? Var brukar ni börja? 



 

B4.7 
 

- Vi åker alltid ut och tittar på marken för att känna in läget. Att man 
vill bo där. Det finns ju jätte mycket konstiga lägen, tex bredvid en 
motorväg men ibland kan det också vara ett BoKlok-läge.  

Ni har inga särskilda krav på att det ska ligga på en viss plats eller 
hur miljön ska vara? 

- Nej, det kan man nog inte säga. Men det har varit lite lantlig karaktär 
genom åren men trenden går åt mer och mer förtätning. Man försöker 
hitta tomter som ligger i anslutning till annan bebyggelse och särskilt 
nu när vi kommer med vår nya produkt som blir upp till fyra våningar. 
Den kan man ju inte bara sätta upp på ett gärde någonstans utan måste 
på något sätt ligga i anslutning till där det finns flerfamiljsbebyggelse 
eller flerbostadsbebyggelse. I konceptet så finns allting det här med 
odlingslotter och grannsamverkan. Man ska kunna ha gemensamma 
ytor där grannarna ska kunna träffas, det ska vara lite ”gulligt”.  

Man har ju geotekniska undersökningar, inmätning och ibland 
arkeologi och dagvattenutredningar som är kopplade till detaljplanen. 
Det påverkar projekteringen. Man tar fram en massa underlag och 
sedan början man projektera en bygghandling. Det är en ganska snabb 
och enkel process i BoKlok, vi lägger inte ner mycket tid på att 
projektera. Mycket är ju färdigt. Det ska vara om det är unika 
markförhållanden, vi är en inne i en del områden och tittar nu där det 
är dålig mark. Till exempel Frensta by och Skarplöt. Det finns några 
Skanska Nyahem-områden där det är väldigt dålig mark och vi ska 
försöka bygga BoKlok ändå. Vi får inte betala för mycket för marken då. 
I vissa lägen där intäktsnivån är tillräcklig kan man kanske klara dålig 
mark men det finns en övre gräns för vad BoKlok får kosta, det finns en 
prispolicy, det får inte bli för dyrt. Man måste kunna hålla sig inom det 
spannet. 

Det fanns en geoteknisk undersökning och den angav att det var dålig 
mark men inte så dålig som den var. Ju mer man har utrett desto sämre 
har det visat sig vara. Kommunen vill att någon ska bygga där.  

Jag tror att vi har hittat en ganska bra process ändå men den kan man 
säkert förfina.  
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Ibland försöker vi arbeta med hyresrätt och då får det inte bli för dyrt. 
Man får nog säga att BoKlok får igång fler projekt än andra, de blir av. 

Förut gjorde vi etapper på 30-36 lägenheter men nu köper vi större 
markområden i tex. Knivsta, Uppsala och Gunsta där det kan bli ett par 
hundra lägenheter med blandade produkter med flerfamiljhus, radhus 
och de nya fyrvåningshusen inom samma område. Det är ett annat tänk 
som BoKlok inte har hållit på med förut men jag tror att det är bra. Då 
får man lite flyt och kontinuitet i det, både på orten och i projektet. Det 
gäller bara att hitta de där områdena. 

Det gäller bara att få ihop kalkylen. Det är pengarna som styr. Det är 
ganska sällan vi inte får ihop kalkylen om jag jämför med tiden på 
Nyahem. Här blir det i stor utsträckning projekt. 

Om vi ska expandera i BoKlok måste vägavdelningen ligga så att de 
klarar den expansionen. Nu gör vi 250 lägenheter i Stockholm och 
kanske ska upp i 500 om något år, det finns något att bita i.  
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Bilaga 5. Intervju 
Intervju med Linda Strand på Skanska, anställd sedan 1/4-2013  

Vad är din titel/befattning? 

- Jag är projektledare på Distrikt Affär. 

Vad gjorde du innan du började arbeta på Distrikt Affär? 

- Jag arbetade som planeringsingenjör. Det senaste projektet var Solna 
Kvarteret Ingenting. Jag arbetade med en cirkulationsplats och 
grundläggning för hus åt Skanska Nyahem. 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

- Idag är det att, jag har inte riktigt kommit in i det än, ordna upp ett 
samarbete med de som arbetar med BoKlok-projekten och se till att de 
får hjälp med det de behöver, skapa en god relation och arbeta upp bra 
kontakter. Bistå med kalkyler tillsammans med vår grupp, 
markundersökningar och det de behöver hjälp med helt enkelt. 

Är tanken att du bara ska arbeta med BoKlok? 

- Ja, det är det som är sagt.  

Vad har du för förväntningar inför det? 

 
- Jag har ganska höga förväntningar på mig själv, att jag ska bidra med 
att skapa en bra kontakt och god relation med dem på BoKlok. Hjälpa 
till och bistå med erfarenhet, lite rutiner och scheman som Jan ville ha 
hjälp med.  

Hur tycker du att organisationen verkar fungera idag och kontakten 
med BoKlok? 

- Jag tycker att Jan har gjort ett stort arbete själv, väldigt mycket själv 
och jag är imponerad över hur mycket han har hunnit när han fått 
springa på alla bollar själv. Det ska bli otroligt roligt och tacksamt att få 
hjälpa honom. Med rutiner så ser jag att han har en tanke om hur man 
ska lägga upp det och skapa bra rutiner med hjälp utav oss.  
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Vad ser du för svårigheter eller möjligheter i kontakten med BoKlok? 

- Man ska hitta ett sätt att få med dem, att få känslan av att vi arbetar 
tillsammans mot samma mål. Att det finns fördelar med att gå in i ett 
tidigt skede. Få dem att känna att vi är ett team, inte vi och dem. Det är 
en jätte stor utmaning i sig. När man är ny i en grupp att hitta sin och 
andras roller. 

Samarbetet med BoKlok, hur tycker du att det ser ut? 

- Den lilla kontakt jag haft har känts bra. Det känns som om kontakten 
är god men att Jan har väldigt mycket för att han är själv så det kan 
säkert bli bättre. 

Hur skulle du vilja att arbetsprocessen såg ut? 

- Jag tror att det är viktigt att för det första bena ut vad de vill ha hjälp 
med. Att man tidigt går in och ser vad de förväntar sig och till vilket 
pris men mer fokusera på vad de vill ha hjälp med. Fokusera på rätt 
saker. Utifrån det göra någon typ av bedömning av vad man ska ta in 
och tillsammans sitta i gruppen i våra veckomöten som vi har som Jan 
har rutin för nu. Det är ett veckomöte varje vecka och då kan man bolla 
med varandra få hjälp att styra upp och tips och råd. Det är bra för mig 
som inte arbetat så länge. Framförallt röna ut: Vad vill de ha? Försöka 
vara så tillmötesgående som man kan vara, bygga upp en relation nu i 
början. Komma med snabba och raka svar. 

En stor diskussion som har varit har handlat om vem som ska göra 
geotekniken, vad den ska innehålla och omfattningen av den. Har du 
någon uppfattning om detta? 

- Där är jag ganska oerfaren men om jag ska säga vad jag tror så tycker 
jag att man måste titta lite på erfarenhet. Jag menar BoKlok har väl gått 
igenom många projekt nu och då har man fått lite koll på att det här vet 
vi att vi kommer behöva i ett senare skede och det man ändå vet 
kommer komma tycker jag man kan ta in så tidigt som möjligt och göra 
en bra överlämning på. Annars kan jag tycka åt andra hållet att man 
ibland kan ta bort någonting för att visa att man inte alltid måste göra 
allting. Men då får man ta det vid de här mötena och kanske 
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tillsammans komma överrens. Man måste ge ärliga och raka svar och 
inte bara ”det kan vara bra”, vi måste ha en god relation. 

Samtidigt kan jag tycka att om man ändå går ut och gör en 
undersökning så kan det vara viss bitar som man kan göra när man 
ändå är på plats.  

Vad tycker du om organisationen med Distrikt Affär? 

- Jag tycker att det är bra för att det är en så stor bit som de ändå valt att 
ha. Jag tycker att det är bra att vi är en grupp och inte ensam.  

Tanken är väl att vi ska vara lite före i allting. Det tror jag att man har 
igen under tiden. För att göra det roligt för alla, att ha någon att kunna 
bolla med. Det är bra med en liten grupp med olika kompetenser, det är 
alltid bra.  

Skapa en relation, träffas. Det ska kännas enkelt. Vi får sälja in oss på ett 
bra sätt, det vi kan ställa upp med. När man ringer någon vill man veta 
att man får ett svar. Det ska kännas värt för dem att betala, att de får det 
de betalar för.  

Man har olika intressen och därför är det viktigt att träffas.  

I början måste man arbeta upp de personliga relationerna och efter 
något år ta bort det personbundna.  
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