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TEXT STAFFAN ÅKERLUND

FOTO ANNA REX

”Fredrik Anheim är en visio-
när ledare som utmanar 

konventionella byggmetoder 
för att producera fl erbostadshus. 
Genom att sammanföra kom-
petens från verkstadsindustrin 
med byggerfarenhet har han för-
enat marknadstänkande, ny tek-
nologi och industriell logik i en 
helt ny byggprocess. Med visio-
nen som drivkraft har Fredrik 
lett processen från forskning och 
utveckling till fullskalig produk-

tion i NCC Kompletts satsning 
på industriellt byggande – vilket 
visar på stor bredd i ledarskapet”

Motiveringen till utmärkel-
sen Årets unga ledare i byggbran-
schen som delas ut av CMB foku-
serar på två av de mer centrala 
delarna i ledarskap  – förmågan 
att få med sig sina medarbetare 
och leda inom ett område ingen 
provat på tidigare. 

SPECIELL PRISMOTTAGARE

I onsdags i förra veckan fi ck 
han ta emot utmärkelsen när 

Centrum för management i 
Byggbranschen delade ut utmär-
kelsen för femte året på Chal-
mers i Göteborg och han höll tra-
ditionsenligt en föreläsning om 
sitt ledarskap inför studenterna.

För tidningen Byggindustrin 
är årets mottagare av priset spe-
ciell. Fredrik Anheim vann till-
sammans med en studiekamrat, 
Johan Cederstrand, ByggOpus 
1997 för sitt examensarbete 
där man jämförde byggsektorn 
med verkstadsindustrin. Exa-
menarbetet tog sex månader att 

genomföra och två företag låg till 
grund för studierna – Ericsson 
Cable AB och Siemens. Utifrån 
Ericssons sätt att arbeta presen-
terade Anheim och Cederstrand 
en organisationsmodell som de 
ville skulle fungera också på en 
byggarbetsplats.

BÄSTA EXAMENSARBETE

ByggOpussegern våren 1998 
betydde att Anheim och Ceder-
strand fi ck ta emot priset för 
bästa examensarbete ur prinsessa 
Lilians hand på en galamiddag 

Fredrik blev Årets unga ledare
Ett tag funderade Fredrik Anheim på att byta bransch. Det verkade inte fi nnas någon förändringsvilja. Så blev det inte. 
Med full uppbackning från förre koncernchefen Alf Göransson utvecklade han NCCs ”bostadsfabrik” i Hallstahammar. 
Förra veckan utsågs han till Årets unga ledare av CMB.

”När jag kom tillbaka till byggbranschen 

efter att ha pluggat i fem år, tyckte jag 

inte att det hade hänt något. Nästan 

ingen utveckling. Det kändes föga 

inspirerande. Jag funderade på att 

byta bransch eller göra något annat.”
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på Cirkus i Stockholm i samband 
med tävlingen Årets Byggen inför 
en publik på 750 byggare.

”En kick för egot”, kommente-
rade vinnarna priset den gången, 
vilket också blev rubriken i tid-
ningen.

Men det var mycket mer än så 
för Fredrik Anheim. Egentligen 
släppte han aldrig greppet om 
de idéer som han fångade upp 
under det halvår de två LTU-stu-
denterna investerade i inför sin 
Byggopusbelönade examens-
uppsats.

Vägen fram till vårkvällen på 
Cirkus 1998 hade för Fredriks 
del inletts på tidigt 1990-tal. 1988 
gick han ut som gymnasiein-
genjör i Nyköping och arbetade i 
fyra år som arbetsledare på Diös 
innan han beslöt att det var hög 
tid att studera vidare. Det blev 
Väg och vatten i Luleå 1992. Men 
Fredrik erkänner utan omsvep 
att det nästan lika gärna hade 
kunnat bli en lärarutbildning 
istället. Historia lockade.

Men det var hur som helst 
nu utbildningsvägen till civil-
ingenjör som öppnade sig först. 
Första anhalten blev vägen fram 
till examen och examensjobbet 
– Målstyrda grupper inom bygg-
branschen”. 

Förutom Ericsson studerade 
Fredrik och hans medförfattare 
Siab som i samma veva kom att 
köpas upp av NCC.

Fredrik fi ck anställning på 
NCC Bostad i region Stockholm 
och arbetade som projektledare 
och entreprenadingenjör.

JOBBAR HEMMA VARANNAN VECKA

Tidningen Byggindustrin hälsar 
på Fredrik en tidig fredagefter-
middag för ett par veckor sedan 
i den egenhändigt byggda villan 
på en höjd med en skymt av 
havsutsikt över fjärden utanför 
Dalarö. Sonen är snart två år och 
är fortfarande på dagis denna 
timma. Frun är på arbetet. Var-
annan vecka kan Fredrik jobba 
hemifrån, varannan vecka är det 
fruns tur.

– Det är perfekt med dagens 
teknik. Jag tror inte ens att någon 

vet om att jag inte fi nns på plats 
på min vanliga arbetsplats.

Vår fotograf Anna Rex vand-
rar runt medan vi samtalar om 
bakgrundfakta och utvecklings-
linjer framåt för byggsektorn. 
Katten kommer in och vill vara 
med på bild. Det får den, åtmin-
stone på några bildrutor innan 
den smiter upp för trappen till 
loftet fem meter upp i huset.

– Det fanns inte med i våra 
ritningar från början men nu är 
vi väldigt glada att vi kunde göra 
den här konstruktionen, konsta-
terar han.

Hittills har det egna hus-
projektet vuxit fram under den 
senaste femårsperioden. Till 
största delen samtidigt med 
starten av det nya bolaget NCC 
Komplett.

PAPPALEDIG

Till detta kommer också det fak-
tum att han fi ck sin son. När det 
var som mest intensivt inför star-
ten av den nya fabriken i Hall-
stahammar tog idégivaren själv 
pappaledigt under ett halvår, 
något som NCC:s koncernchef 
Olle Ehrlén ett fl ertal gånger hål-
ler fram som exempel på hur ett 
modern och effektivt ledarskap 
ska fungera. Att få barn är inte 
minst pappornas ansvar. Ska det 
bli någon förändring i arbetskul-
turen i byggbranschen är det en 
angelägen ledaruppgift att gå 
före.

Nya byggprocesser, ett nytt 
och mycket självständigt bolag 
inom koncernen, en ny fabrik, 
rekrytering av medarbetare, 
bygga eget hus, få barn – hur går 
det ihop?

– Jag har egentligen ingen 
formell utbildning i ledarskaps-
frågor, medger Fredrik.

Däremot förnekar han inte att 
det är ett stort intresse. Det har 
kommit med idrotten.

– Jag har hållit på med det 
i tjugo år. Minst. På alla plan. 
Spelare, tränare, ledare. Juniorer, 
seniorer…

Idrotten har ett namn – vol-
leyboll. Att den också är en pas-
sion förstår man snabbt när 

ämnet väl kommit upp.
– Det är sex spelare på plan. 

Matchen är tät. Ska vi göra ett 
snabbt byte i slutminuterna? Får 
det rätt effekt? Är det en vinnare 
som kliver fram på planen och 
lyckas med avgörandet?

Fredrik har hållit på med 
volleyboll i Nyköping, i Luleå, 
i Stockholm. Nu har han och 
frun Marita startat en volleyboll-
klubb på Dalarö.

– Vi har 60 ungdomar i trä-
ning här just nu, säger han och 
börjar berätta om vad det är som 
är det mest utvecklande med 
idrotten på denna nivå.

– Ledarskapet i idrotten hand-
lar om samma grundläggande 
saker som på alla andra områ-
den. Det handlar om att utveckla, 
att förändra. Som tränare hand-
lar det om att lära ut spelet men 
också att utveckla spelarna som 
individer. Det är otroligt viktigt 
inom idrotten att vi bygger upp 
våra unga spelare och ger dem 
självförtroende.

Det här blir egna erfarenheter 
som man knappast kopplar bort 
för att man kliver av planen och 

går till jobbet, menar Fredrik. 
Tvärt om är det en viktig erfaren-
het man tar med sig till alla sam-
manhang där man vill driva fram 
en utveckling.

Men samtidigt som Fredrik 
berättar vad ledar- och tränar-
uppgifterna har betytt för hans 
egen livssyn och sätt att samar-
beta med människor, säger det 
minst lika mycket om något 
annat som idrotten gör lika bra. 
Den skärper viljan att hela tiden 
se en riktig utveckling.

– När jag kom tillbaka till 
byggbranschen efter att ha plug-
gat i fem år, tyckte jag inte att det 
hade hänt något. Nästan ingen 
utveckling. Det kändes föga 
inspirerande. Jag funderade på 
att byta bransch eller göra något 
annat.

INDUSTRIDOKTORAND

Så blev det inte. Han hade haft 
Jan Borgbrant som professor när 
han gjorde sitt examensarbete. 
Jan Borgbrant och Olle Ehr-
lén som var regionchef i Stock-
holm på hussidan övertygade 
honom att istället att bli indu- 3FORTS.

bin071512-14.indd   13bin071512-14.indd   13 07-04-27   11.40.3707-04-27   11.40.37



14   BYG G I N D U ST R I N  1 5/2 0 0 7

I  FOKUS red@byggindustrin.com

stridoktorand i två ar vid Luleå 
universitet. År 2001 licade han.

Att gå hela vägen och dokto-
rera var egentligen inget alter-
nativ.

– Då hade jag bytt bana. Det 
hade blivit en karriär inom uni-
versitetet istället.

Nu gick han tillbaka med nya 
insikter till NCC. Han kunde 
börja jobba med utvecklings-
frågor på NCC Boende och fi ck 
Kerstin Gillsbro som chef. 

 Ett år senare hade han en 
skiss på ett utvecklingsprojekt 
för industriellt byggande. Det var 
tänkt som ett sätt att hitta nya 
smarta system att koppla ihop 

befi ntliga kompo-
nenter och sätta 
ihop en byggnad 
utifrån det.

– Det var sam-
tidigt som Alf 
Göransson kom in 
som ny koncern-
chef. Jag hade sökt 
tre miljoner kronor 
under 1,5 år för att 
driva studien och 
förklarade projektet 
för honom. Alf, som 
själv kom till bygg-
branschen utifrån 
en egen industrikar-
riär, tycket att vi 
borde gå längre.

–Du får 12 miljo-
ner på sju månader. 
Och du får inte 
använda någon från 
byggbranschen. Du 

måste ta in annan kompetens.“
Det gjorde man ordentligt.
– Vi tog in företrädare för 

Scania, Ericsson, Alfa-Laval, ABB, 
Volvo, folk från universiteten, 
experter på logistik, byggteknik, 
datasimulering. 

JOBBADE MYCKET I WORKSHOPS

– Vi jobbade mycket i work-
shops. Folk med de mest skilda 
kompetenser fi ck börja lära sig 
att lyssna och lära sig av varan-
dra. Vi skulle börja fungera som 
embryot till ett företag och sam-
tidigt uppfi nna både produk-
terna och metoderna.

– Mycket snabbt växte en 

vision fram. Vi visste vad vi ville 
åstadkomma, de stora dragen. 
Detaljerna återstod. Det var det 
vi hittade former för att lösa. Vi 
skulle halvera byggtiden, sänka 
byggkostnaderna och skapa en 
industriell process.

När den lilla gruppen om 
cirka tio personer som fanns vid 
sidan av Fredrik den första tiden 
hade börjat närma sig detaljni-
vån på produktsidan växte en 
tydligare bild fram.

– Platta paket ut från fabrik 
för slutmontering på plats. Där 
fanns idén om tunga väggar och 
lätta bjälklag.

Det var inte den svåraste 
delen i det nya projektet. Den låg 
i att skapa det industriella pro-
cesstänkandet.

Det var också kring detta 
ämne som licavhandlingen hade 
forskat.

– Det var inte en bygginriktad 
lic utan generellt om kunskaps-
överföring inom industri, om att 
vara en lärande organisation.

– Jag gjorde mina studier 
på Ericsson. Hur tar man med 
sig lärandet från ett projekt till 
nästa?

Tittar man på förutsättning-
arna att få till ett lärande, är 
byggprojekten egentligen bra, 
menar Fredrik.

– De är oftast komplexa, svåra 
och ger många erfarenheter. 
Du måste som byggare kunna 
många olika saker. Ända börjar 
man oftast om från grunden i 
varje projekt.

– Det är inte som i industrin 
där man hela tiden bygger vidare 
och vidare på de erfarenheter 
man gjort. I bygg vet man att om 
det tar 0,25 timmar att gjuta en 
kubik betong, sa tar det den tiden 
i varje projekt. Det fi nns ingen 
förväntan att gjutningen ska 
utvecklas, att tiden kan minskas, 
att allt kan göras effektivare.

Nu i maj har det gått ett år 
sedan Hallstahammarfabriken 
invigdes med koncernchef, stats-
minister, hundratals besökande 
journalister, kollegor, konkur-
renter, fackföreningar. 

MILJARDFÖRETAG 

Till folk som frågar Fredrik vad 
det egentligen är de gör, brukar 
han svara att ”vi försöker bygga 
ett miljardföretag här. Vi ska gå 
från noll till en miljard på fem-
sex år. Och vi gör det med en helt 
ny produktionsplattform, ny 
teknik, ny process, ny fabrik och 
nya marknadsförutsättningar.”

Vid det här laget har det gått 
en timme under vårt besök på 
Dalarö. Fotografen och jag börjar 
samla ihop anteckningar och 
kameror. Vi börjar prata om 
Henry Ford. När han uppfann 
sina processer som gjorde T-
Forden till en möjlighet för en 
massmarknad att köpa, var inte 
konkurrenterna andra biltillver-
kare och deras handtillverkade 
lyxbilar, det var den vanliga 
hästen och vagnen på den ame-
rikanska landsbygden. I det låg 
hans geni. 1
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