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 Sammanfattning 

Denna rapport handlar om hur en förbättring av projektstrukturen kan genomföras på Sweco 
Industry som är en del av Sweco AB. Sweco Industry är involverade i stora och många 
projekt och är i behov av en gemensam samt organiserad strukturmodell. 

För att undersöka material som finns att tillhandahålla i dagsläget söktes det efter befintliga 
styrdokument och intervjuer med personalen gjordes. Rapporten beskriver också hur ett 
referensprojekt användes som stöd för att fördjupa kunskapen om hur ett projekt genomförs. 
Referensprojektet genomfördes med hjälp av intervjuer som baserades på Sweco Logistics 
(som är en del av Sweco Industry) nuvarande strukturmodell, Lakanet, där hela processen från 
initiering av projektet till avslut följdes. 

Syftet med arbetet är att försöka identifiera eventuella brister i Sweco Logistics nuvarande 
strukturmodell och vad som bör förbättras. Särskilt fokus läggs på hur projektarbetet på 
Rustas centrallager har genomförts. Avsikten är även att ta reda på vad för material i form av 
styrdokument som används idag på Sweco Industry gällande projekt. 

Tidigt i undersökningen kunde det konstateras att det finns en förbättringspotential i hur 
Swecos medarbetare följer en gemensam strukturmodell. Det finns exempel där personalen 
har lågt medvetande om Lakanets existens vilket försvårade undersökningen, men med 
kontinuerliga styrgruppsmöten tydliggjordes frågetecken och intressanta observationer 
gjordes. Emellertid kunde det konstateras att Sweco Industry lyckas väldigt bra i projekt som 
de tar sig an, och det för att många av medarbetarna har sedan tidigare stor erfarenhet av att 
arbeta i projekt. Denna kunskap måste Sweco Industry belysa, ta vara på och använda för att 
utbilda framtida projektledare. Under tiden som examensarbetet pågick startades ett arbete 
med en ny version av strukturmodellen där examensarbetarna var högst delaktiga i 
utformningen då de både muntligt samt skriftligt givit förslag till hur materialet kan tänkas se 
ut.  

 

Nyckelord: Projektstruktur, Green field, Centrallager, Projektledning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De flesta människor har någon gång varit med i ett projekt, eller kanske till och med 
genomfört ett eget. Projekt kan vara stora, omfattande och pågå under långa perioder men kan 
också vara mindre gällande både omfattning och tid. 

Företag lägger ner stor kraft på att utveckla metoder och verktyg för att effektivisera arbeten i 
projekt så bra som möjligt. Sweco Logistics är en del av Sweco Industry som har stor kunskap 
inom projektledning. Där finns kompetent personal som genom åren har samlat ihop 
användbart material i form av mallar och metoder som finns att tillhandahålla. Det finns en 
anpassad strukturmodell som medarbetarna kan följa, men material finns inte samlat på ett 
och samma ställe vilket försämrar tillgängligheten. Mycket av det dagliga arbetet görs med 
hjälp av erfarenhet ifrån äldre projekt och om ny personal behöver använda mallar så finns det 
en lång mappstruktur att ta sig igenom (Jedenberg 2016). 

Hur ska t.ex. en nyanställd göra som inte har en ryggsäck full med erfarenhet? Exmensarbetet 
ska hjälpa Sweco Industry/Logistics att få struktur i arbeten med projekt genom att samla in 
befintlig dokumentation samt belysa delar som anses vara bristande i deras stukturmodell 
lakanet, vilket i en senare del av rapporten kommer att presenteras. Genom att undersöka ett 
avslutat projekt, från start till slut, är förväntningarna att få ett resultat som kan kartlägga 
Sweco Logistics tillväggångssätt att genomföra projekt. Referensprojektet som undersöks är 
ett green field projekt för Rustas nya centrallager i Norrköping. Intervjuer med tio utvalda 
konsulter på Sweco Industry utfördes för att få deras uppfattning om huruvida materialet som 
finns idag används gällande projekt. 

Uttrycket green field syftar till att bygga på ny mark, så kallad grön mark. Det är ett obebyggt 
område vilket innebär att det inte finns befintliga byggnader att ta hänsyn till. För att få lov att 
bygga måste det ansökas om bland annat bygglov, undersökning av mark, fornlämningar, om 
byggnaden som skall byggas lämpar sig åt området eller tvärtom etc. (Famborn 2016a). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet var att undersöka huruvida Sweco Logistics projektstruktur kunde komma 
att förbättras. Därefter analysera och diskutera resultaten och ge förslag till en framtida 
strukturmodell samt förslag på marknads- och internutbildningsmaterial. 
 
Arbetet pågick under en period av 10 veckor och målet var att presentera ett projektmaterial i 
slutet på maj 2016 som skulle komma att effektivisera konsulternas uppdrag i projekt. Mallar 
och checklistor som är aktuella för generella projekt skulle struktureras upp och samlas på 
gemensam plats.   

1.2.1 Frågeställning 
 
Målet med examensarbetet var att få svar på följande frågor: 

1. Vad tycker de utvalda konsulterna om materialet som finns idag avseende projekt? 
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2. Finns det tillräckligt med mallar och checklistor på företaget? 

3. Hur skulle en önskad strukturmodell se ut för att effektivisera det dagliga arbetet? 

4. Finns det metoder på andra arbetsplatser som kan vara behjälpliga för att utforma 
Sweco Industrys projektstruktur? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avser inte att ta fram nya styrdokument, mallar, checklistor etc. då det hade behövts 
mer tid för att skapa dessa och placera dem under rätt fas i projektflödet. 

En färdig strukturmodell ska inte presenteras då området är för omfattande. Fokus ligger på 
att analysera dagens strukturmodell och ta fram förslag till en ny.  

Projektstyrning, produktionsmodell och strukturmodell skiljer sig åt. Projektstyrning kommer 
inte belysas i denna rapport. 

2. Metod och material 

För att fånga upp viktig information om förändringar som önskades för utvecklingen av 
strukturmodellen användes fyra olika tillvägagångssätt. 

2.1 Intervjuer 

Utvalda medarbetare på Sweco Logistics intervjuades för att ge en uppfattning om hur projekt 
i dagsläget bedrevs. Personalen var en stor bidragande faktor till hur strukturmodellen skulle 
komma att utformas. 
 
Det gjordes intervjuer med fyra kurskamrater från Högskolan i Borås för att undersöka hur det 
dagliga arbetet på respektive examensarbetsplats bedrevs. Detta gjordes för att undersöka 
rutiner vid arbete i projekt som skulle kunna bidra till resultatet i denna rapport till fördel för 
Sweco Industry. En lista över intervjuade kurskamrater samt ställda frågor presenteras i bilaga 
5. 

2.2 Referensprojekt Rusta Centrallager 

Ett projektförlopp kan pågå i flera år innan det är färdigställt. Rusta centrallager är ett green 
field projekt där syftet var att bygga ett stort centrallager för bolaget Rusta i Norrköping 
mellan 2012-2016 (Transportnytt 2013-10-03). Under de tio veckors praktik som 
genomfördes på Sweco studerades Rustas centrallager som ett referensprojekt. 
Projektundersökningen delades in i tre faser: förbereda, genomförande och avslut. Intervjuer 
hölls med dem, som på Sweco, var involverade i projektet från start till avslut för att 
undersöka och analysera de olika projektfaserna. Den nuvarande strukturmodellen som kallas 
för lakanet användes som utgångspunkt för frågorna till intervjuerna.  
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2.3 Studiebesök 

All teoretisk information skulle också visas i praktiken. Projektet Rusta centrallager, som är 
nästintill avslutat, besöktes för att visuellt se slutresultatet och koppla det till examensarbetet. 
Läs om studiebesöket på Rusta i bilaga 4.  

Det gjordes också ett studiebesök på en fjärrvärmecentral för att ge examensarbetet ett 
tekniskt djup som inte var möjligt att få på kontoret. Se bilaga 3. 

2.4 Projekt i projekt 

Ambitionen på Sweco Industry är stor (Jedenberg 2016). Det visade sig snabbt när 
regionschefen, Pär Jedenberg satte ihop en styrgrupp till detta examensarbete och ville att det 
skulle genomföras som ett riktigt projekt. Förslaget gick igenom och styrgruppen bestod av: 

Pär Jedenberg Senior Consultant, Division Manager 
Kim Dahlström Senior Logistics Consultant 
Bosse Famborn Senior Logistics Consultant 
Tomas Altenstedt  Senior Logistics Consultant 

Som projektledare tillträdde examensstudenterna, Cecilia Annerstedt och Louise Annerstedt, 
och skulle leverera det resultat som projektdirektivet i bilaga 1 hänvisar till. Möten med 
styrgruppen genomfördes för att stämma av hur tidsplanen följdes, vilka resultat de olika 
projektfaserna medförde och vad som skulle ske i nästa fas. 

Som projektledare hade tillstånd givits till Sweco Industrys databas och intranät för att söka 
efter information, mallar och dokument som kunde komma att vara användbart i arbetet. 

För att se hur projektplanen såg ut, se bilaga 2.  

3. Företagspresentation 

3.1 Sweco AB 

”Att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag inom teknik, miljö och arkitektur. Den 
mest kundnära och engagerade partnern med erkänd expertis”. Så lyder visionen på Sweco 
(Sweco 2015a). 
 
Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som bland annat finns i de nordiska länderna, 
baltiska länderna, norra Europa så som Polen, Tjeckien, Tyskland och är även etablerade i 
Turkiet samt Kina. I Sverige är Sweco etablerade på ca 50 orter runt om i landet och har 5 300 
anställda (Sweco 2012a). 

På Sweco finns den kompetens som behövs för att genomföra olika uppdrag som innefattar 
allt från förstudier, utredning och strategisk planering till konstruktion, design och 
projektledning. Tjänster som efterfrågas på marknaden är inom tillverkningsindustri, 
processindustri, miljö, energi, infrastuktur, bygg, fastighet & transport och fler därtill.  
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Dessa kan Sweco stå till tjänst med och har utfört uppdrag i mer än 100 länder med hjälp av 
sina 14 500 anställda världen över (Sweco 2015b). 

3.1.1 Sweco Industry 
 
På avdelningen Industry erbjuder ingenjörskonsulterna kompletta konstruktionslösningar för 
effektiva och resurssnåla produktioner i en arbetsmiljö som är säker (Sweco AB 2016a). 
Konsulterna, som är experter inom industriinvesteringar, vänder sig mot bland annat 
processindustri, energiproduktion, gruvindustri och tillverkningsindustri. Utöver de tekniska 
konsulttjänsterna erbjuder de även tjänster som projektering och projektledning (Sweco 
2014a). Genom att ha en nära dialog med sina kunder och skapa sig kunskap och förståelse 
inom deras verksamhet säkrar Sweco Industry för framtida framgångsfaktorer och lyckade 
projekt. 
 
Förutom ovan nämnda kompetensområden arbetar Sweco Industry med automation inom 
tillverkning, processindustri och energiproduktion. Konsulterna som erbjuder detta 
kombinerar detaljkunskap med helhetsperspektiv och täcker områden från kravsättning till 
prov- och idrifttagning (Sweco 2014b).   

3.2 Miljöarbete 

De tjänster som Sweco erbjuder kunderna kan i de flesta fall på ett eller annat sätt påverka 
samhället. Därför lägger Sweco stor noggrannhet på huruvida uppdragen utförs ur ett 
kvalitets- och miljöpåverkans perspektiv. Då allt fler människor flyttar in till städerna är det 
många gamla industriområden som fått ge vika för att kunna skapa flera bostäder och nya 
arbetsplatser. En viktig del av Swecos miljöarbete är att marken som ska ge plats åt 
byggnader har genomgått geologiska undersökningar för att säkerställa en god miljö (Sweco 
AB 2016c). 

Sweco har erfarenhet som sträcker sig över fyra decennier tillbaka när det kommer till 
internationella och svenska avfallsprojekt. Sweco har allt från källsortering till 
avfallsminimering med en ständig strävan för ökad material- och energiåtervinning (Sweco 
AB 2016b). 

Swecohuset i Stockholm fick år 2012 pris i kategorin ”Miljöbyggnad – befintlig byggnad” av 
Sweden Green Building Councils för hållbart ombyggnadsarbete. Bland annat installerades 
värmepumpar och även ventilationsaggregat med 90-procentig värmeåtervinning för att mer 
än halvera energiförbrukningen (Sweco 2012b). 

I lunchrummet på kontoret i Göteborg och på varje avdelnings pentry finns avfallskärl för 
glas, papp, plats, kompost och metall. Nästan alla möbler från Swecos gamla kontor är 
återanvända och används i det nya kontorshuset. För att spara på energi är konferensrum och 
toaletters allmänbelysning närvarostyrd (Sweco 2016a). 

3.3 Arbetsmiljö 

För att arbetsmiljön på Sweco ska vara hälsosam och trygg arbetas det ständigt med att 
undersöka och förbättra verksamheten gentemot ohälsa och olycksfall. Det görs genom att 
årligen ha samtal och undersökningar med medarbetarna. Samtalen sammanställs och därefter 
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tittas det på eventuella åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön ytterligare. Sweco strävar efter 
en personalstyrka med god fysisk och psykisk hälsa (Sweco 2013).  

På respektive våningsplan finns utrymningsanvisningar om till exempel brand skulle uppstå 
och var uppsamlingsplatsen för personalen är placerad. Vid arbete på Sweco kvävs passerkort 
som ges ut till de anställda/praktiserande för att kunna ta sig in och ut ur byggnaden. Det görs 
på grund av att obehöriga inte ska vistas i lokalerna (Sweco reception). 

Rutiner finns för att minimera risker som kan uppstå under uppdrag. Det är varje avdelnings 
VD som ansvarar för att kraven i dessa rutiner följs. Gruppcheferna på respektive avdelning 
ansvarar för att identifiera risker. Dokumentation görs med hjälp av protokoll för 
brandövning, skyddsronder med flera (Sweco 2011). 

För att personalen på Sweco ska kunna läsa om rutiner och processer för arbetsmiljöarbetet 
har det tagits fram en arbetsmiljöguide. Det är en guide på intranätet, utformad som en 
triangel, vilken är klickbar som gör det enkelt att snabbt ta sig dit medarbetaren är intresserad 
av att veta mer om (Sweco 2016b). 

3.4 Driftarbete 

Arbetsgången på Sweco är flexibelt 8-timmars dagtidsarbete. På Göteborgskontoret sitter det 
ca 850 personer uppdelat på 9 våningar (Karlsson 2016). På varje våning sitter det specialister 
inom olika arbetsområden så som t.ex. bygg, järnväg, väg och vatten, industri etc. Personalen 
arbetar i öppna landskap, respektive avdelning för sig.  

3.4.1 Konsult på Sweco Industry 
 
Arbetsdagen för en anställd på Sweco Industry kan vara mycket varierande. Ena stunden kan 
konsulten arbeta på en CAD-ritning på kontoret och i andra stunden går arbetet ut på att följa 
en bit av ett fjärrvärmenät i någon del av Göteborgs stad. Stig-Arne Kristiansson, 
projektingenjör på Sweco Industry, visade under en förmiddag hur konsulterna kan tänkas 
arbeta ute i fältet. En del av Göteborgs fjärrvärmenät följdes och Nemanja Stanisic (2016), 
anläggningskonstruktör på Sweco Industry, ritade upp den delen av fjärrvärmenätet som 
skulle undersökas för hand på ett isometripapper. Isometrierna upprättades senare på en dator. 
Detta är ett sätt som används för att visualisera rördragningen. En förklaring av hur ett 
fjärrvärmenät är uppbyggt samt hur det fungerar beskrivs i bilaga 2 (Kristiansson 2016). 

3.5 Underhållsarbete 

Allmänna felanmälningar när det gäller driften i huset sker via den så kallade FM-portalen, 
intranätet eller direkt till personalen på Sodexo som har hand om lokalvården på kontoret. 
Allt som rör IT och datorer sköter Sweco servicedesk där anmälan sker via intranätet eller 
telefon. Passerkortet som alla måste bära för tillgång till byggnaden, garage, skrivare och 
diverse lokaler har receptionen hand om. Receptionen sköter också sekretessavtal, besökskort 
och likande. När konsulterna ska på olika uppdrag har de tillgång till poolbilar. De bolag som 
har hand om dem är bland annat Sunfleet, Mabi och Avis (Karlsson 2016). 
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4. Övergripande teoretisk bakgrund 

4.1 Projekt 

Oavsett storlek och ägarform borde projektledning ses som en nyckelkompetens på dagens 
arbetsplatser. Idag utgörs nämligen hela 25 % av vår totala bruttonationalprodukt (BNP) av 
projektrelaterade verksamheter. Omvandlat till svenska förhållanden motsvarar det ungefär 
1000 miljarder svenska kronor per år. Författaren Bo Tonnquist (2014), som skrivit boken 
Projektledning, anser att införandet av ett projektorienterat arbetssätt påverkar hela 
verksamheten positivt.  

Projektledning och projektverksamhet är något som ständigt utvecklas och idag talas det inte 
om en lyckad projektledare utan fokus läggs på en lyckad projektverksamhet. Med 
projektverksamhet menas de personer, processer och system som berörs och behövs inom och 
kring ett projekt för att verksamheten ska dra nytta av projektet (Tonnqvist 2014). 

Två benämningar som är lätta att förväxla är projekt och process. Det är två skilda ting. Ett 
projekt är tidsbegränsat medan en process är upprepande och fortlöpande. Processen kan 
liknas vid en tågräls och projekt är resorna som tåget kör längs rälsen. Om målet ska nås 
måste rälsen vara hel längs vägen. Lokföraren skall inte behöva lägga ny räls innan avgång 
(Alexandersson, Almhem, Rönnberg & Väggö 1999). 

4.1.1 Anpassa metoden efter typ av projekt 
 
Projektägaren ställer krav på vad som ska levereras i och med projektets genomförande och 
det är upp till projektverksamheten att se till att dessa krav uppfylls. När ett projekt ska 
genomföras undersöker man vad syftet och målet är samt vad för slags projekt det handlar 
om. Nedan följer några exempel på områden som vanligtvis arbetar i projekt (Tonnquist 
2014): 

- Reklam- och PR-projekt 

- Försvarsprojekt 

- Bygg- och anläggningsprojekt 

- Forskningsprojekt 

4.1.2 Rollfördelning i projekt 
 
Genom att i tidigt stadie planera befogenhets- och ansvarsfördelningen får 
projektorganisationens medlemmar en tydlig bild om sin position i projektet och vilka 
arbetsuppgifter var och en skall svara för.  Det är lämpligt att författa beskrivningar för de i 
organisationsplanen nämnda personer (Selin 1976).  

De roller som berördes i examensarbetet följer nedan med förklaring: 

Beställare – Den person i organisationen som är beställaren (kunden) av projektet. Personen 
beslutar om att genomföra projektet och lämnar sedan ansvaret till projektledaren. 
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Styrgrupp – Projektets beslutande organisation. Styrgruppen styr med hjälp av beslutspunkter 
mellan projektets olika faser.  

Projektledare – Den som ser till att bemanna projektgruppen med rätt personal. Projektledaren 
skickar ut kallelser och leder projektmöten. Denna har som uppgift att engagera 
projektgruppen samt organisera projektet. Det är viktigt att projektledaren får projektgruppen 
att arbeta åt samma håll och samtidigt se till att projektets mål uppnås. 

Projektgrupp – Projektgruppen ansvarar för att de delegerade uppgifterna blir gjorda. Deltar 
på projektmöten. Består ofta av flera personer med olika kompetenser (Tonnquist 2014). I 
examensarbetet är projektledarna hela projektgruppen. 

4.1.3 Projekt från start till slut 
 
Det råder alltid en viss osäkerhet under den första tiden av ett projekt: vad syftet är, om 
arbetet i sig, medarbetarna i projektgruppen etc. Det kan liknas vid ett isberg. Det är enbart en 
liten del av projektet som är synligt. Ju längre tiden går desto klarare syns även den del av 
berget som legat under ytan. Att styra en projektgrupp innebär att projektledaren bland annat 
reder ut osäkerheter i tidigt skede för att ge gruppen tydliga riktlinjer genom hela projektet 
och det får gruppen att känna förtroende för projektek (Ljungberg 2012).  

Alla projekt har alltid en start-, genomförande- och avslutandefas. Hur de olika faserna 
genomförs skiljer sig beroende på vad det är för projekt som drivs. På marknaden finns 
färdiga projektmodeller vilka fungerar som verktyg för företag som arbetar i projekt. I 
grunden är modellerna liknande varandra, men kan skilja sig åt i fråga om terminologi och 
design (Tonnquist 2014). På Sweco Industry har ett fåtal personer använt delar ur den 
projektmodell som är framtagen av Tieto, PPS – Praktisk Projektstyrning (Dahlström 2016). 

4.2 Sweco@work 

På Swecos intranät finns en samlingsplats för styrdokument som heter Sweco@work (Alm 
2016). Det är en intern plattform som fungerar som ett verktyg vid arbete i stora eller små 
projekt. Den finns till för hela koncernen och ska hjälpa personalen att genomföra sina 
projekt/uppdrag och hur arbetet med kund ska ske etc., detta för att underlätta (för alla 
koncerner inom Sweco världen över) att samarbeta.  

Även administrativt material, allt från blanketter vid föräldraledighet till mallar för CV, är 
samlat under Sweco@work (Sweco 2016c).  

5. Resultat 

5.1 Swecoledda projekt idag 

Sweco Industry har idag ingen projektstruktur som alla enhetligt jobbar efter. Många anställda 
har lång erfarenhet inom företaget och hög kompetens inom projektledning men mycket av 
kunskapen bygger på tidigare erfarenheter. Flera av personerna som sitter på 
logistikavdelningen kommer från företaget Alfakonsult. Det finns en del produktionsmodeller 
som den före detta Alfakonsultmedarbetaren (idag Sweco Logistics) Tomas Altenstedt har 
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tagit fram och som många har använt sig av i projekt. Syftet med produktionsmodellerna är att 
tydliggöra hur tillvägagångssättet i en projektfas ska genomföras för att säkerställa att 
projektet ska hålla jämn samt hög kvalité i alla projektleveranser, se figur 1. I dagsläget är 
dessa i behov av att förnyas och anpassas till Sweco Industry. Dokument som tagits fram i 
tidigare projekt används ofta igen som mallar till nästkommande projekt, vilket underlättar för 
dem som har varit involverade i projekt länge men försvårar situationen för nyanställda 
(Dahlström, K., Altenstedt, T., Jedenberg, P., Famborn, B. 2016). 

Det framgår från intervjuer med styrgruppen och delprojektledarna från Sweco i 
Rustaprojektet att Sweco@work upplevs som ett ineffektivt stöd i projekt. De anser att för den 
interna administrationen finns det gott om mallar och checklistor medan det är brist på 
material som berör projekt och dess olika faser. 

Sweco är ett växande konsultföretag och vill därför att marknadsföringsmaterial samt hur 
projekt ska ledas ska vara strukturerat och välarbetat. En gemensam arbetsmetod som är 
förankrad hos alla i företaget minskar risken för missförstånd, både intern och externt 
(Dahlström et al., 2016). 

 

Figur 1. Nedbrutna projektfaser med tillhörande produktionsmodell (Altenstedt 2016). 

5.2 Sweco förvärvar Alfakonsult 

Alfakonsult var ett logistikkonsultföretag som startades 1975 och hade ett 20-tal anställda. De 
var specialiserade på att effektivisera flöden inom distribution, lager och produktion och hade 
en stor kundbas både inom den privata och offentliga sektorn. 2014 köpte Sweco upp 
Alfakonsult med syfte att förstärka Swecos logistiktjänster och skapa sig möjligheten att 
leverera kompletta konsultåtaganden ut till kund. Med Alfakonsults kompetens skulle Sweco 
erbjuda allt från förstudie till färdig anläggning med drift (Transportnytt 2014-02-27).  

Bosse Famborn (2016a), tidigare Senior Partner vid Alfakonsult, sa i en intervju för tidningen 
Intelligent Logistik (2014): ”Möjligheten till en komplett leverans, omfattande alla 
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nödvändiga discipliner har länge efterfrågats av våra kunder. Det känns mycket inspirerande 
att nu kunna förverkliga detta tillsammans med Swecos organisation”. 

När medarbetarna gick från Alfakonsult till Sweco tog med sig det projektmaterial som de 
hade använt sig av innan de blev uppköpta. Många av de mallar och checklistor finns att 
tillhandahålla på Sweco. De har visat sig vara mycket effektiva i många olika slags projekt 
men utnyttjas inte idag då många medarbetare på Sweco, som inte kommer från Alfakonsult, 
är ovetande om att det existerar (Dahlström et al., 2016).  

Under intervjuerna med Anders Anderberg och Anders Gustafsson (2016), som 
representerade Sweco i Rustaprojektet och som kommer från Alfakonsult, kom det fram att de 
styrdokument som finns är bra. De har gjort sina tidigare projekt till egna användbara mallar 
och checklistor då de är vana att arbeta på sitt sätt men har samtidigt förståelse för 
svårigheterna som ny personal kan möta som inte är vana att jobba i projekt hos Sweco. 
Därav hade en gemensam strukturmodell, inkluderad mallar och checklistor, varit ett material 
som underlättat för nyanställda och även fungerat som stöd för de äldre och mer erfarna 
(Anderberg & Gustafsson 2016). 

5.3 Lakanet är facit 

Bosse Famborn har efter lång erfarenhet i branschen inom projektledning tagit fram en 
strukturmodell som han kallar Lakanet. Det är, enligt Bosse Famborn (2016a), facit för hur ett 
green field projekt för ett centrallager skall löpa från initiering av projekt till avslut och 
upplösning av projektgruppen.  

Lakanet har fått sitt namn efter A0-storleken på utskriftspappret som krävs för att tydliggöra 
alla steg som bör ske i ett sådant omfattande projekt. Strukturmodellen är gjort i programmet 
Microsoft Visio och består av ett flödesschema som metodiskt följer steg för steg vad som 
sker under uppbyggnaden av ett centrallager. I figur 2 visas en bråkdel av Lakanet. Målet är 
att både nya som gamla projektinvolverade personer ska kunna gå in i modellen och med 
hjälp av den se vad nästa steg i projektet är, vem som är berörd och vad som ska göras.  

Strukturmodellen togs fram hösten 2015 men är inte introducerad för så många på företaget 
då den är omfattande och kräver förståelse för dataprogrammet Microsoft Visio vilket den är 
skapad i. Därför används den inte i dagsläget så som det vore önskat. Målet är att fler 
medarbetare på Sweco Industry ska bekanta sig med denna modell för att fler ska arbeta efter 
samma projektmetodik. Styrgruppen är medveten om att lakanet är omfattande och svår att 
tyda för ett otränat öga och vill förenkla modellen så att användarområdet ökar. Modellen 
består av de tre faserna förbereda, genomföra och avsluta. Varje fas är nedbruten till delfaser 
som i sin tur leder till olika moment som för hela projektet framåt och visar vad som skall 
göras i respektive del. Efter samtal med Swecos regionschef Pär Jedenberg och Bosse 
Famborn beslutades det om att Famborn skulle börja arbeta fram en förenklad och nerskalad 
version av Lakanet under tiden som examensarbetet utfördes. Den nya strukturmodellen 
påbörjades i slutet av praktiken där samtal och möten med examensarbetarna lade grunden till 
uppbyggnaden av den nya modellen. Den påbörjades så pass sent på grund av att 
genomlysningen av Swecos projektstruktur inte hade hunnits genomföras innan dess 
(Famborn 2016a). 
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Figur 2. En del av Bosse Famborns strukturmodell Lakanet (Famborn 2016b). 

5.4 Rusta vs lakanet 

Teknologin i dagens samhälle utvecklas i stormfart. Lagerlokalers utrymmes- och 
lagerkapacitet måste växa i takt med konsumenters konsumerande. Äldre lagerlokaler byggs 
därför ut eller så byggs det nytt. Den uppåtgående tekniktrenden medför även positiv 
utveckling inom lagerprocessen. Tiden då allt sköttes manuellt med mänsklig muskelkraft 
utvecklas mot mer automatiserade processer. Kranarna sköter automatiskt lagerhantering, 
sortering och framplock av varor. Att nya centrallager drivs av automatiserade kranar har 
fördelen, i jämförselse med manuella, att de kan arbeta i mörker och i lägre temperaturer. 
Detta reducerar energianvändningen. Dessutom kan de vara igång dygnet runt vilket 
effektiviserar produktiviteten (Wästbygg 2014-2015). 

Anders Anderberg och Anders Gustafsson bistod Rusta i att ta fram precis vad ovanstående 
stycke handlar om. Anders Anderberg var delprojektledare för automation och Anders 
Gustafsson var tillsammans med en resurs från Rusta övergripande projektledare för logistik 
och deltog bland annat i möten där beslut skulle tas som t.ex. berörde bygget.   
Intervjufrågorna med Anders Anderberg och Anders Gustafsson baserades på 
strukturmodellen Lakanets process. På första mötet arbetades förberedandefasen igenom, på 
andra mötet följdes genomförandefasen och sista mötet bestod av avslutandet samt övriga 
frågor. Efter varje fas i Rustaprojektet gjordes en återkoppling till ett styrgruppsmöte med 
styrgruppsmedlemmarna där fasen analyserades och informationen som fåtts fram reddes ut. 
Det kunde snabbt konstateras att Rustaprojektet inte följde lakanet tidsmässigt då projektet 
hade specifika förutsättningar som gjorde att det inte var möjligt. Vissa delar i Rustaprojektet 
gjordes i ett skede som låg långt för strukturmodellens tidsplan. På grund av att Rustas 
centrallager är ett green field projekt så är det svårt att i efterhand följa Lakanets projektflöde. 
Det som styr hur ett projektflöde kommer att se ut är hur och när man upphandlar/hyr 
fastigheten samt vilken typ av entreprenadform som används. Däremot kunde det fastställas 
att alla delar i strukturmodellen mer eller mindre hade gjorts även om Sweco Logistics bara 
hade varit med i en del av det stora hela.  

Det var inte någon del som skilde sig markant från Lakanet och därför var brister svåra att 
finna. Småsaker som att Anders och Anders benämnde entreprenadformer på ett visst sätt, 
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medan examensarbetets styrgrupp benämnde det med annat namn. Även några förkortningar 
som fanns i strukturmodellen uppmärksammandes då personalen på Sweco delade uppfattning 
om dem, men det var så pass små brister så de knappt är värda att nämna. 

Efter studiebesöket på Rustas centrallager gavs en förståelse varför det inte gick att följa 
strukturmodellen tidsmässigt. Största orsaken var framför allt att Rusta hade olika 
leverantörer som var inne och arbetade med olika delar. Sweco Logistics hade främst hand 
om logistiken inklusive automationen samt inte minst samordning gentemot byggprojektet där 
Rusta själva hade anlitat byggleverantörer m.fl. Sweco Logistics var dessutom projektledare 
för ett separat WMS-projekt (ett systemstöd för centrallagret i Norrköping) (Anderberg & 
Gustafsson 2016). 

5.5 Kurskamraterna tycker till 

Från intervjuerna med kurskamraterna som befinner sig på andra arbetsplatser framgår det att 
företagen som de är på inte har visat att det finns någon struktur- eller projektmodell att följa. 
Många tillägger dock att det inte är något som de själva har frågat efter eller tänkt på. En 
person nämner dock att det finns några checklistor som ska fyllas i när hen och hens 
handledare är ute på uppdrag vilket hen anser är bra för nya och oerfarna.  

Under intervjuerna genomlyses även den brist på engagemang från företagen som de kom till, 
gällande examensarbetet, då alla studenter (utom en) inte har haft något specifikt möte där de 
tillsammans med sin handledare diskuterat vad som kan vara aktuellt att undersöka eller 
skriva om. Många upplevde sina första dagar som veliga och ostrukturerade. En student 
påpekade att företaget hen var på hade, till sin besvikelse, glömt av att hen skulle komma.  

Gemensamt för de intervjuade kurskamraterna har varit att det mesta har löst sig under 
examenstiden/praktikens gång och en del ser inte så allvarligt på det bristande engagemanget 
då de själva hade en plan på vad de ville göra för examensarbete på arbetsplatsen. En 
kurskamrat uttrycker sig dock mycket tydligt om att det borde finnas en arbetsplan på hur en 
examensarbetare/praktikant borde bemötas då personen vet att företaget som hen befunnit sig 
på är kända för att ta in studenter och ser allvarligt på att det inte finns.   

Från intervjuerna kan det konstateras att kurskamraterna inte hade tillräckligt med kött på 
benen för att ge information som skulle vara till hjälp för att utveckla och gynna 
strukturmodellen på Sweco Industry. 

6. Diskussion 

När vi tog oss an uppgiften att analysera Sweco Industrys strukturmodell för att effektivisera 
deras arbeten i projekt tyckte vi att det lät som en ganska simpel uppgift, vilket visade sig vara 
totala motsatsen. Ganska snabbt insåg vi hur omfattande uppgiften var och hur viktigt det var 
att hålla sig inom rimliga ramar gällande ämnet. Tack vare våra möten med styrgruppen där vi 
diskuterade kring uppgiften, vad vi kommit överrens om från tidigare möten och där vi fattade 
beslut om vad som skulle ske fram tills nästa möte kunde vi enkelt revidera något eller 
fortsätta på samma spår.  

Styrgruppen som Sweco Industry satte ihop som ett stöd för detta examensarbete är minst sagt 
av högsta rang. Den respons vi har fått under arbetets gång har varit otroligt värdefull då 
styrgruppsmedlemmarna är några av de mest erfarna medarbetarna som jobbar i projekt på 
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Sweco. Fördelen med all den erfarenhet är att de vet precis vad som inte fungerar, vad som 
fungerar, vad som borde förbättras och vad som inte behöver förbättras för dem. Nackdelen, 
anser vi, är att de alla (med undantag Pär Jedenberg) kommer från gamla Alfakonsult och är 
vana vid varandras sätt att tänka gällande projekt vilket kan begränsa 
informationsspridningen.  

Något som vi upplever har varit en utmaning med arbetet är återkopplingen mellan varje 
intervju gällande Rustaprojektet och styrgruppsmötena. Lakanets struktur är tydlig och lätt att 
följa efter en muntlig snabbkurs, men vad varje del i flödet betyder kan upplevas svårare för 
ett otränat öga. Därför har intervjuerna med Anders Anderberg och Anders Gustafsson varit 
lite osammanhängande till och från då vi inte har kunnat förklara vad Bosse Famborns 
strukturmodell syftar till i alla lägen. Detta togs upp på nästkommande styrgruppsmöte och vi 
kom överrens om att vi, tillsammans med Bosse, muntligen skulle gå igenom de olika stegen i 
faserna och vad de betydde. Det visade sig att det underlättade inför kommande intervjuer.  

Mycket som genomfördes i Rustaprojektet svarade Anders Anderberg och Anders Gustafsson 
på att ”det stod Rusta själva för” eller ”det gjordes, men mycket tidigare/senare i projektet”. 
Rent sekvensmässigt så stämmer inte lakanet helt med Rusta, dock sett ur ett större perspektiv 
så har de flesta aktiviteterna i lakanet utförts även i Rustaprojektet. Intervjuerna och 
styrgruppsmötena visar ändå på att från början till slut i ett projekt så gör alla mer eller 
mindre på liknande sätt, vilket kan kopplas till Bo Tonnquists bok Projektledning, som också 
menar på att projektflödena ungefär ser densamma ut, oberoende av vilket slags projekt som 
genomförs. 

Syftet med examensarbetet var att vi skulle hjälpa Sweco Industry att ta fram ett förslag till en 
förbättrad strukturmodell samt samla ihop mallar och styrdokument som fanns att tillhanda på 
företaget eller belysa vad som inte fanns. Det visade sig tidigt i examensarbetet att flera olika 
modifikationer av strukturmodellen cirkulerar på Sweco Industry och personalen anammar 
den modell de trivs bäst med. De alternativ som fanns tittade vi på tillsammans med 
styrgruppen och det gjordes klart direkt att det var Bosse Famborns strukturmodell som vi 
skulle fokusera på samt att den skulle genomgå en förenkling då den innehöll allt som 
behövdes för att ett projekt ska lyckas men var för omfattande. Den nya modellen är en 
förenklad version av strukturmodellen Lakanet som både ska nyttjas som säljmaterial, 
strukturmodell och internt utbildningsmaterial. Den nya modellen är inte helt färdigställd men 
en bra bit på väg att bli.  

Produktionsmodellerna som finns i dagsläget är inte synkrona med Swecos strukturmodell, då 
dessa modeller kommer direkt från Alfakonsult utan att ha reviderats på något sätt. En 
uppdatering av modellerna kommer krävas för att de ska fungera tillsammans med 
strukturmodellen och det är Sweco medvetna om. När produktionsmodellerna synkroniserats 
med den nya modellen tycker vi att den i första hand ska introduceras för Sweco Industry, 
region syd. Det blir en form av ett pilotprojekt, att se hur medarbetarna i region syd lyckas 
arbeta efter strukturmodellen innan en introducering av modellen görs för hela Sweco 
Industry i Sverige.  
 
Vi kunde inte fastställa om de fanns andra bättre metoder på kurskamraternas 
examensarbetsplatser gällande hur projekt drivs då kurskamraterna inte var tillräckligt insatta 
i den frågan. I efterhand inser vi att frågan var aningen svår att besvara men det gjordes andra 
intressanta observationer. Vi märkte upprepande gånger under intervjuerna att de flesta 
arbetsplatserna var vana vid examensarbetare men att de inte hade någon introduktion för 
studenterna, medan vissa arbetsplatser var mer ovana och det hade tagit ett tag för några 
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kurskamrater innan praktiken alls hade dragit igång. Utifrån våra egna erfarenheter och vad vi 
fick reda på från intervjuerna märktes det klart och tydligt att Sweco är en arbetsplats som är 
van vid examensarbetare och följer upp examensarbetarnas arbete kontinuerligt. 

Att komma in som ny medarbetare på Sweco Industry tror vi skulle vara otroligt givande men 
samtidigt en stor utmaning. Vi ser en svaghet i företaget angående bland annat nyanställda 
som kommer till Sweco Industry, då den gamla strukturmodellen ännu inte förankrats hos alla 
nuvarande medarbetarna. Materialet som finns att tillhandahålla behöver göras mer 
tillgängligt. Materialet är matnyttigt och det finns bra mallar och checklistor som kan 
underlätta i projektarbete men utnyttjas inte helt som det borde. Vi anser därför att den nya 
strukturmodellen som nu är påbörjad är viktig att presentera för Sweco Industrys nuvarande 
medarbetare och för nyanställda. 

När vi började söka efter material på Sweco@work kunde vi konstatera att det fanns material 
att använda sig av men det är långt ifrån komplett för att genomföra ett lyckat projekt. Vi hade 
bland annat svårt att hitta en förklaring till vad som görs i projekten på plattformen. 
Produktionsmodellerna som Tomas Altenstedt tagit fram som visar vad som ska göras i 
projekten hade varit ett bra komplement till Sweco@work, men som vi nämnt innan behöver 
dessa modeller omarbetas.  

Ett ytterligare steg i riktningen för en gemensam arbetsstruktur tycker vi är att samla material 
som lokaliserats under dessa tio veckorna på intranätet. Men först behövs en rensning bland 
det material som ligger på intranätet innan det är lämpligt att fylla på med nytt. 

När vi nu lämnar Sweco efter tio veckor så har vi en stafettpinne att lämna över. Material i 
form av checklistor och mallar finns, en ny strukturmodell är påbörjad av Bosse Famborn. 
Sweco Industry är högst intresserade utav att en förändring sker när det kommer till att 
medarbetarna ska arbeta utefter en gemensam modell. Ansvaret ligger på Sweco att arbeta 
vidare, antingen med nya examensarbetare eller med intern personal som får börja på steg två 
som vore att anpassa produktionsmodellerna till strukturmodellen. 

Vi ser mycket positivt på att Sweco har engagerat sig så mycket i vårt examensarbete att de 
har kommit en bra bit på vägen för utvecklingen av en förenklad strukturmodell.  

7. Slutsats  

Syftet med rapporten var att undersöka om Sweco Logistics strukturmodell kunde komma att 
förbättras för att lyckas ännu bättre med projekt. Efter intervjuer och undersökningar kunde 
det konstateras att det fanns ett behov av detta. Det kunde fastslås att det i dagsläget inte finns 
uppdaterade produktionsmodeller som passar in den nya påbörjade strukturmodellen. Det är 
även brist på information om var mallar och verktyg finns som ska underlätta konsulternas 
arbete i projekt. I ett projekt måste medarbetarna förstå inte bara betydelsen av sin egen 
arbetsfunktion utan även sina kollegors. Sweco Logistics lyckas för att lärdom tas av varandra 
och de värdesätter att erfarenhet ska föras vidare och delas.  

En enad strukturmodell kommer, trots att Sweco Industry lyckas bra i sina projekt idag, vara 
ett högst nödvändigt verktyg då Sweco är ett växande konsultföretag och för att medarbetarna 
ska kunna hjälpa varandra. Tid är pengar och en strukturmodell med diverse verktyg sparar 
mycket tid. Produktionsmodellerna som finns i dagsläget är inte synkrona med Swecos 
strukturmodell, då dessa modeller kommer direkt från Alfakonsult utan att ha reviderats på 
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något sätt. En uppdatering av modellerna kommer krävas för att de ska fungera tillsammans 
med strukturmodellen och det är Sweco medvetna om. 

Den fallstudie som vi har fått göra på Sweco har varit lärorik och mycket intressant. 
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Ett stort tack till Sweco för fint omhändertagande 

Utan inbördes ordning tackar vi Pär Jedenberg, Kim Dahlström, Bosse Famborn, Tomas 
Altenstedt och övriga medarbetare på Sweco Industry/Logistic för stort tålamod samt visat 
intresse för oss examensstudenter. Tack till Anders Anderberg och Anders Gustafsson som 
vigt sin tid för intervjuer och bidragit med värdefull information.  
Ett extra stort tack till Anders Gustafsson som ordnade så att vi fick följa med honom en dag 
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