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Questions:  Using the business idea as a basis, the management seeks a higher integration 

with the environment and between its subsidiaries in order to better compete in 
the market. How does Sweco work with integration and what difficulties exist? 

 
Purpose:  The purpose is to describe how well integrated Sweco’s business idea is within 

the organization. 
 
Method:  This study used a qualitative research approach and was based on secondary 

data from books and articles on the topic of integration. A non random sample 
was used for the selection of respondents.  

 
Conclusion:  Sweco exhibits a good level of integration between its offerings and the market. 

The profitability indicates high integration, both internally and with the 
environment. There are some tendencies that can lead to negative development 
of integration resulting in reduced profits and lower efficiency in some projects. 
Biased situations can occur when the controller and his subordinates are 
working in the same company. Additionally, unwanted dependencies can arise 
when clients choose Sweco as the only consulting company for their projects. 
The divisionalized form can thwart the integration and some employees lack 
confidence in Sweco’s business idea. 
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Med affärsidén som grund eftersträvar ledningen en större integration med 
omgivningen och mellan dotterbolagen för att konkurrera på marknaden. Hur 
jobbar Sweco med integration och vilka svårigheter finns? 

 
Syfte:  Syftet är att redogöra hur bra Swecos affärsidé är integrerad i bolaget. 
 
Metod:  Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på sekundärdata i form av 
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för valet av respondenter.  

 
Slutsats: Sweco visar på en bra integration mellan marknaden och det företaget erbjuder. 
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1. Inledning 

Denna del av arbetet beskriver bakgrunden till arbetet, syfte, problemformulering och 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund  

En faktor angående en organisations prestation och hur den fungerar är integrationen i 

organisationen. Det är baserat på idén om att helheten kan prestera bättre tillsammans än vad 

de enskilda delarna var för sig kan. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Värdeskapande organisationer lägger stor vikt i att undersöka vilken kärnkompetens som 

krävs för att kunna driva verksamheten till att vara så effektiv som möjligt. Detta för att sträva 

efter att vara unik vilket i sin tur kan skapa ett värde för organisationens kunder eller 

avnämare. (Macheridis & Knutsson, 2007) En analys av organisationen som en integrerad och 

dynamisk helhet kan ske genom att se på förhållandet mellan struktur, strategi och process. 

(Miles 1978) 

Integrationen hjälper till att strukturera, tillvarata och bidra med att vidareutveckla 

kärnkompetensen inom organisationen.(Macheridis & Knutsson, 2007)  

 

Sweco är ett teknikkonsultföretag med fokus på samhällsbyggnad som har kompetens inom bl 

a arkitektur, miljö, konstruktion och energi. Sweco utför ca 31 000 projekt per år med sina 

5200 anställda globalt varav 2700 i Sverige.  En stor del av konkurrenskraften ligger i att 

kunna sätta ihop team med olika specialkunskaper för att på bästa sätt skapa hållbara 

lösningar till sina kunder. 

Swecos affärsidé är att “skapa värde genom att leverera kvalificerade konsulttjänster” 

(Årsredovisning 2009). Definitionen av värde är sedan uppdelat till tre intressenter samhället, 

kunden och aktieägarna. Värdet för kunden beskrivs på följande sätt:  

 

“Vi hjälper våra kunder att realisera sina ambitioner genom att erbjuda kvalificerade 

tekniska konsulttjänster. Med vår kunskap bidrar vi till att kunderna kan genomföra sina 

projekt med högsta krav på kvalitet och ekonomi genom att arbeta för ökad integration 

mellan samhällsplanerare, infratekniker, arkitekter, byggkonsulter, industri-, energi- och 

miljöexperter skapar vi förutsättningar för att kundens projekt ska bidra till en hållbar 

utveckling av samhället” (Årsredovisning 2009) 

 

Det är viktigt att skydda och underhålla sin affärsidé för att kunna bevaka och skydda sina 

kunder. Affärsidén handlar strategiskt om att skapa överlägsenhet. Överlägsenheten skapas 

genom olika processer som ska följa affärsidéns strategi. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Sweco tror på gemensamma affärer mellan de olika disciplinerna för att samarbetet, 

kommunikationen och upphandlingarna förenklas i projektet vilket i sin tur medför högre 

kvalité per konsulttimme. Man har möjlighet att även i små projekt plocka in specialister inom 

olika områden. 

Inom projektledningsdelen/Management i Sweco finns det indicier som pekar åt att man ska 

kunna skapa mer jobb åt koncernens bolag som idag i vissa fall hamnar hos konkurrenter.  

Sweco Management hjälper sina kunder att leda projekt som t.ex. ny-, till- och ombyggnader. 

Projektledaren ser till att lagar följs, tider och ekonomi hålls. Projektledaren sköter inköp, 

riskhanteringen, kvalité och upphandlingen av entreprenörer och andra konsulter. 

(Projektledare Sweco) 
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Sweco arbetar kontinuerligt med att förbättra samarbetet i koncernen genom enkel 

kommunikation på intranät, nätverkbyggande genom bolagsöverskridande event, 

traineeprogram osv. Det har även tagits fram incitament för resultatgruppen som använder 

andra Swecobolag i sina projekt, allt för att skapa ett bättre samarbete och därmed bättre 

konkurrenskraft på marknaden.  (Projektledare Sweco) 

 

I vissa projekt resulterar integrationen istället i minskad effektivitet och lönsamhet. Av olika 

anledningar kan uppdragsledaren ibland inte ta in koncernens konsulter från andra dotterbolag 

för att beställaren har ramavtal tecknade eller av t.ex. kulturminnesskäl ska ibland vissa 

konsulter väljas. T.ex. används alltid Bergs arkitekter när en ombyggnad av Globen ska göras 

eftersom de först ritade den.(Gruppchef Sweco Management) I många projekt finns det 

potential att jobba för att få in koncernens kompetens.  

 

Koncernchefen för Sweco ser att det är viktigt att alla tror på samarbetet och integrationen i 

bolaget. 

VD och koncernchef Mats Wäppling anser att den viktigaste förbättringen för att skapa bättre 

samarbete i koncernen är att få så många som möjligt av anställda att tro på att samarbete 

mellan bolagen i koncernen är det bästa tillvägagångssättet för att förbättra våra affärer. 

 

Problem med den interna integrationen mellan bolagen är ett faktum. Detta leder till 

misstankar om att det även finns integrationsproblem med Swecos omgivning. Därför 

kommer både den interna och externa integrationen att studeras för att få en helhetsbild av 

integrationen av affärsiden i företaget. 

 

1.2 Syfte  

Syftet är att redogöra hur bra Swecos affärsidé är integrerad i bolaget. 

1.3 Problemformulering  

Med affärsidén som grund eftersträvar ledningen en större integration med omgivningen och 

mellan dotterbolagen för att konkurrera på marknaden. Hur jobbar Sweco med integration och 

vilka svårigheter finns? 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten är avgränsad mot affärsidésynsättet för att analysera integration i företaget, fokus 

ligger på integrationen mellan dotterbolagen i Sverige och synpunkter har endast genereras 

från projektledarna på Sweco Management i Stockholm. 

1.5 Ämne och målgrupp 

Uppsatsen berör ämnet management. Målgruppen för den här uppsatsen är anställda inom 

Sweco samt ekonomistudenter. Dessutom kan delar av uppsatsen vara av intresse för liknande 

företag.   
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2. Metod  
Under denna rubrik presenteras olika metoder för olika vetenskapliga angreppssätt som 

används. Valet av företag, urval av respondenter, datainsamlingsmetod och studiens giltighet 

kommer även att beskrivas.  

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

2.1.1 Fallstudie 

Denna metod används i kombination med andra metoder för att på ett alternativt sätt 

genomföra en studie. Fallstudien innebär att en mindre del av fallet undersöks för att beskriva 

dess helhet och att göra stora helomfattande beskrivningar av ämnet blir inte nödvändiga. 

Forskaren kan med hjälp av fallstudie även vänta med att precisera sin problemformulering 

tills senare eller rent av formulera sina problemformuleringar efter fallstudien. Om 

problemformuleringen görs i efterhand bör klara kategorier konstrueras så att analys och 

tolkning inte blir helt och hållet tentativ. När fallstudie är det ända sättet att samla material bör 

ett statistiskt urval även tillämpas där olika strata tydligt definieras. En fallstudie innebär dock 

större närhet till analysobjektet än vad en ren statistisk analys medför där fallstudien belyser 

många variabler i fallen medan den statistiska analysen har många fall, var och en med få 

variabler. (Ejvegård, 2009) 

 

Arbetet kommer att utföras som en fallstudie då fallstudier ger mer detaljerad information och 

man kan konstruera teorier utifrån den insamlade informationen.  

2.1.2 Deskription 

Med denna metod menas att en beskrivning görs hur exempelvis ett företags organisation är 

uppbyggd, hur den styrs, hur ett specifikt djur äter sin mat, hur en arbetsdag ser ut för en 

anställd i ett företag. De data som insamlas sorteras systematiskt in i kategorier för att sedan 

kunna länkas till specifika områden i beskrivningen vilket innebär att ett ständigt urval måste 

göras. Deskription används oftast för att beskriva en allmän fråga och är i grund och botten 

helt empirisk och genomförs ofta för att skapa underlag för fortsatt arbete. (Ejvegård, 2009) 

För att läsaren ska få en förståelse för problematiken i detta arbete krävs en deskription av 

företaget, koncernen och hur arbetet bedrivs i organisationen. 

2.1.3 Teoribildning 

Teorier sätts samman för att förklara hur vissa delar i ett större sammanhang kan hänga ihop 

och fungera. Basen är ett antal fakta och företeelser där en förklaring om hur de fungerar och 

hänger ihop söks. Därefter ställs ett antal hypoteser upp som ska svara på frågorna och 

funderingarna. Hypoteserna och äldre eller icke ännu tillämpad fakta används därefter för att 

skapa nya hypoteser o.s.v. för att till slut skapa ett stort nät som hålls samman av 

härledningsregler, detta utgör själva teorin. Denna metod används ofta när själva 

formuleringen eller angreppssättet av problemet är svårdefinierat. (Ejvegård, 2009) 

Metoden kommer att användas vid härledningarna mellan teori och empirin. 

2.1.4 Modellbildning  

När en teori tagits fram kan den vidareutvecklas till en modell. Där räcker det inte bara med 

hypoteser som härleder och svarar på frågor inom teorin, utan modellen vill även påvisa en 

specifik del av verkligheten. Komplexiteten i modellen avgör hur väl den avspeglar 

verkligheten, då en alldeles för simpel modell uppenbarligen inte kan avspegla världens 

komplexitet. Den definieras med avseende till dess användningsområde, ett typexempel på en 
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modell av verkligheten är en karta, vilken utformas i allt från atlas till orienteringskarta. 

En modell av en annan forskare kan tillämpas för egen forskning genom att ny fakta sätts in, 

förändras eller rent av byts ut i modellen så att man därefter kan studera följderna. (Ejvegård, 

2009) 

Affärsidésynsättet är en av flera modeller av Macheridis & Knutsson för att analysera 

integration vilken kommer användas som grund i arbetet. 

2.1.5 Kvalitativ studie 

Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, medan 

kvantitativ forskning handlar om att fastställa mängder.  Med olika målsättningar följer olika 

frågor, angreppssätt och metoder. Gemensamt för både kvalitativ och kvantitativ forskning är 

att man måste ta ställning och legitimera sina kunskapsanspråk (Widerberg 2002). 

 

Vi anser att ett kvalitativt angreppssätt är det bästa sättet för denna studie eftersom det ger en 

djupare kännedom i beteendet. 

2.1.6 Induktiv och deduktiv metod 

I den här rapporten kommer en blandning av induktiv och deduktiv metod användas. Med 

induktiv metod menas att man har utgångspunkten i teorin medan den deduktiva metoden 

utgår från empirin (Artsberg, 2005). 

 

2.2 Urval för fallstudien 

2.2.1 Val av företag 

Valet av företag gjordes på grund av att problematiken uppmärksammats av en av författarna. 

Ytterligare en anledning är att informationsåtkomst, kontakt och intervjuer kommer att vara 

okonstlad för att en utav författarna är anställd på detta företag. 

2.2.2 Val av respondenter 

För att tillhandahålla den information som söks och få tillförlitlig information har personer 

valts som aktivt arbetar med projektledning för att dessa har en översiktlig kontroll över 

projektet. Projektledarna ska ha arbetet i olika typer av projekt, med olika beställare och med 

interna och externa konsulter. Således gjordes ett icke-slupmässigt urval utifrån de nämnda 

kriterierna. 

Det har sammanlagt utförts 5 intervjuer med projektledare varav 1 är gruppchef. 

Respondenterna hålls anonyma föra att de ska kunna känna sig trygga att ge ut känsligt 

material och information om företaget i intervjuerna. 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Denna studie har genomförts som en fallstudie där ett företag studeras. Dessutom är studien 

även till viss del begränsad till en ort och fokus är riktad mot ett dotterföretag, Sweco 

Management i Stockholm. Data som samlats in ska dock kunna ge en bild som andra delar av 

företaget och även andra likartade företag kan relatera till. 

 

Primärdata har valts att samlas in genom semistrukturerade intervjuer med respondenterna. 

Intervjun består av öppna frågor för att inte styra respondenten och kunna få detaljerade svar 

till undersökningen. Primärdata används för undersökningen av den del av affärsidésynsättet 

som avser den interna integrationen. 
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För att förstå organisationen har sekundärdata använts från företagets hemsida och intranät för 

att kunna beskriva Swecos organisation och integration med sin omgivning. 

En sökning på olika kombinationer av ord, relevanta för integration inom den 

företagsekonomiska fakulteten genomfördes via Internet och i databaser (Emerald, JSTOR 

m.fl.). Det resulterade i flera boktitlar, examensarbeten, artiklar och hemsidor som upplevs 

vara relevanta för instudering av ämnesområdet. Efter en schematisk granskning av 

litteraturen och hemsidor gjordes ett urval vilka som var adekvata för rapporten. 

Vid valet av litteratur inom ämnet valdes till slut ”Integration - att se organisationen som en 

helhet” av Nikos Macheridis och Hans Knutsson som en grund att basera den teoretiska 

referensramen på. Förvånansvärt få böcker behandlar ämnet i den betydelse som är relevant 

för detta arbete.  

2.3.1 Operationalisering 

Frågorna i intervjuerna är öppna och fokus ligger i att respondenten får på fri hand berätta om 

sina erfarenheter i de olika projekten där vederbörande får chans att berätta om skillnader i 

Swecogemensamma projekt och projekt med andra bolag inblandade. Fokus ligger hela tiden 

på ämnet integration. Problematik och möjligheter diskuteras och sist styrs respondenten in på 

att kommentera potentiell förbättringsmöjligheter med de problem som diskuterats.  

2.3.2 Under intervjun 

Intervjuerna har genomförts i konferensrum på Swecos huvudkontor i Stockholm under olika 

tillfällen. Totalt intervjuades fem respondenter och tiden för intervjuerna har varit varierande 

från 15 minuter upp till en timme.  

  

2.4 Studiens giltighet 

Reliabiliteten anses vara god för de övergripande slutsatserna och för de slutsatser baserade på 

enskilda individers åsikter är reliabiliteten låg. Validiteten har säkerhetsställt genom 

litteraturstudien och den kvalitativa intervjustudien som styrde in oss på rätt fokusområden. 

Dock kunde en bredare litteraturstudie och fler intervjuer genomföras för att få en bättre 

validitet.  
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3. Teori  
Detta avsnitt beskriver de bakomliggande teorierna som arbetet kommer att baseras på, 

referensramen för ämnet. 

3.1 Integration 

En faktor angående en organisations prestation och hur den fungerar är integrationen i 

organisationen. Det är baserat på idén om att helheten kan prestera bättre tillsammans än vad 

de enskilda delarna var för sig kan. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

Värdeskapande organisationer lägger stor vikt i att undersöka vilken kärnkompetens som 

krävs för att kunna driva verksamheten till att vara så effektiv som möjligt. Detta för att sträva 

efter att vara unik vilket i sin tur kan skapa ett värde för organisationens kunder eller 

avnämare. Integrationen hjälper till att strukturera, tillvarata och bidra med att vidareutveckla 

kärnkompetensen inom organisationen. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

3.1.1 Målsättning och drivkrafter med integration 

Målet med integration är att få organisationen olika delar till en sammanhållen helhet. Det 

finns även tilltro att en integrerad organisation resulterar i effektivitet och lönsamhet, det är 

just det som är några av drivkrafterna till integrationen. Ett tecken på att en organisation har 

lyckats bra med sin integration är att de visar goda finansiella resultat. Det kan dels bero på att 

de har lyckats att integrera sig väl med omvärlden och på så vis vara konkurrenskraftiga när 

de kan erbjuda ett produkt-/tjänstesortiment som kunderna efterfrågar. Ett annat sätt som kan 

bidra till goda resultat är att de har lyckats med att integrera olika enheter och funktioner inom 

organisationen. Ett väl sammansatt företag kan även lyckas med att minska 

administrationskostnader och andra gemensamma kostnader med hjälp av integrering mellan 

olika enheter. En annan drivkraft gällande integration kan vara skapandet av legitimitet. När 

en integrerad organisation kan kontrollera sina kostnader bättre ger det en stabil bild utåt mot 

samhället och marknaden. Vilket kan stärka organisationens position. Alltså kan även 

integrationen skapa legitimitet för företaget. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Valet mellan att integrera eller att inte integrera går till ledning för organisationen och om det 

ses som en möjlighet eller problem är något som ledning analyserar.(Macheridis & Knutsson, 

2007) 

 

Dessa målsättningar och drivkrafter leder fram till tre olika dimensioner för integration enligt 

Macheridis och Knutsson, 2007. När en organisation eftersträvar effektivitet och lönsamhet 

med integration handlar det om struktur- och processdimensionen eftersom det är inom dessa 

dimensioner rationaliseringar och effektiviseringar är möjliga att göras. Den tredje 

dimensionen, strategidimensionen, berör legitimitet som drivkraft.(Macheridis & Knutsson, 

2007) 

 

Inom varje dimension tas det upp fyra olika aspekter: fokus, indelningsgrunder, analysobjekt 

och utvärderingsgrund. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

3.1.2 Strukturdimensionen 

Integrationens strukturdimension berör en organisations interna uppbyggnad men även 

relationerna mellan organisationen och dess omgivning. Intern uppbyggnad syftar bland annat 

på arbetsfördelningen mellan enheter i organisationen eller beslutsfördelningen. Hur man 

strukturerar organisationen påverkar dess effektivitet och det gäller att rätt person eller grupp 
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befinner sig på rätt position i hierarkin för att uppnå ett bättre resultat. Detta visas normalt sett 

genom ett s.k. organisationsschema där de ingående delarnas relativa positioner kan avläsas. 

(Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Fokusaspekten inom strukturdimensionen handlar om hur organisationen är uppbyggd. Det 

finns tre vanliga typer av organisatorisk uppbyggnad: funktionsorganisation där 

organisationen är uppdelad i olika enheter med avvikande ändamål till exempel säljenhet, 

produktionsenhet och utvecklingsenhet. En annan typ av organisationsform är division där 

organisationen har delat upp sig i mindre delar ofta utifrån geografiska förutsättningar eller 

baserat på det produkt-/tjänsteutbud som erbjuds. Varje division innehåller ofta flera 

funktioner med en gemensam företagsledning som samordnar och styr divisionerna i olika 

grad. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

Divisionsstrukturen är ej den lämpligaste formen när man strävar efter en integrerad 

organisation, eftersom de olika divisionerna är till stor del självständiga och där med har de ej 

så starka kopplingar till varandra (Mintzberg, 1983). Matrisorganisationen kännetecknas av 

enskilda aktiviteter som utförs av olika funktioner. Aktiviteter har alltid minst två 

beslutsfattare, en för processen och en för funktionen.(Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Indelningsgrunder inom strukturdimensionen baseras på tre olika integrationsriktningar 

vertikal, horisontell och virtuell integration. Den vertikala integrationen påverkar 

organisationens struktur upp- och nedströms i värdekedjan. En vertikal integration erbjuder 

ekonomiska fördelar då den relativa kostnaden för att producera eller köpa en vara eller tjänst 

är lägre inom ett företag än mellan två oberoende parter. Horisontell integration fokuserar på 

att utöka en enskild del av värdekedjan. Till exempel inträffar den genom att en organisation 

förvärvar en annan organisation i samma förädlingsnivå. En förutsättning för att horisontellt 

integrera organisationen är att funktionen, till exempel försäljningen, sker på olika delar av 

organisationen. Genom att integrera horisontellt kan företaget utföra samma aktivitet parallellt 

med varandra och därmed nå till många fler kunder samtidigt. Virtuell integration handlar om 

när två samarbetande parter inte formellt lyder under samma chef. (Macheridis & Knutsson, 

2007) 

 

Analysobjekt i strukturdimensionen behandlar om gränssnitt där en väl fungerande struktur 

kan erfaras beroende på hur väl delarna i strukturen är sammankopplade. Med högre 

komplexitet i kopplingarna mellan delarna ökar svårigheten att styra organisationen och 

därmed blir det svårare att ha en väl fungerande integration. För många underordnade till för 

få överordnade genererar svårigheter att styra och kontrollera. Om detta kontrollspannet är för 

stort ska ansvaret tydliggöras längs ekonomiska riktlinjer. Istället för att organisationen har 

kostnadsenheter och intäktsenheter bör man eftersträva resultatenheter för att sprida 

arbetsfördelning och beslutsfattande. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Utvärderingsgrunden behandlar passformen där man ser på hur bra enheterna fungerar 

tillsammans. Det finns olika nivåer på hur bra aktiviteterna mellan enheterna passar ihop. 

Förstärkande aktiviteter innebär att om en aktivitet utförs så kan nästa aktivitet utföras bättre 

och optimering av ansträngningar innebär att om flera aktiviteter utformas och utförs på ett 

sådant sätt att alla tillsammans eftersträvar samma effekt kan de sammantagna 

ansträngningarna optimeras. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

3.1.3 Processdimensionen 

Integrationsprocessen är en kontinuerlig process som ser till att organisationen samspelar med 

sin omgivning. I en organisation finns det både krafter som samverkar med varandra och med 
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det bevarar strukturen men även sådana krafter som motsäger varandra som kan leda till en 

försvagad integration. 

Processdimensionen innehåller olika sorters processer som kan avse beslutsfattande, 

ledarskap, problemlösning och konflikthantering och varje process har sina egna regler och 

procedurer. De aktiviteter som uppstår kring processerna medför att både enheters och 

individers beteende påverkas.  

(Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Fokus i processdimensionens ligger i organisationens handlingar. Vissa aktiviteter kan vara 

helt avgörande, speciellt om de är hoplänkade som en process, medan andra har en indirekt 

påverkan på organisationens prestationer (Macheridis & Knutsson, 2007).  

 

Processdimensionen delas in i primära och stödjande aktiviteter. De primära aktiviteterna 

utförs sekventiellt och backas upp av de stödjande aktiviteterna. Organiseringen av dessa 

aktiviteter leder till en unik värdekedja som ligger till grund för organisationen 

värdeskapande. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Analysobjektet i processdimensionen är aktiviteter och processers relationer. Relationen kan 

vara sekventiell, dvs de utförs efter varandra i kronologisk ordning; stödjande, en aktivitet 

resulterar i att en annan aktivitet får en ökad effekt; eller begränsade som innebär att 

aktiviteten inte kan genomföras på ordinarie sätt pga påverkan från en annan aktivitet. 

(Macheridis & Knutsson, 2007) 

Hur de olika relationerna är kopplade till varandra kan ses med hjälp av en mål-medel 

hierarki. Varje enhet och medarbetare har sina egna mål men när dessa samordnas kommer de 

att bidra till att organisationen som helhet kan uppnå sina mål. De underordnade enheters 

resultat av utfört arbete blir då medel i de överordnade enheters arbete (Bruzelius & Skärvad, 

2004).  

 

Processdimensionen utvärderas genom att se på organisationens värdeskapande handlingar. 

Värde kan betyda olika saker beroende på vilken aktör som upplever nyttan. Personal, 

aktieägare och ledning kan mäta nyttan genom t.ex. högre löner, utdelningar respektive ökad 

lönsamhet. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

3.1.4 Strategidimensionen 

Den tredje integrationsdimensionen handlar om strategi. “Graden av samstämmighet i 

organisationsmedlemmarnas mål och visioner påverkar organisationens förmåga att nå 

uppsatta mål”. För att förverkliga målet med integration måste ledningen beskriva hur man 

kommer att gå tillväga.(Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Fokusaspekten i strategidimensionen är organisationens och medlemmarnas målsättningar. 

Olika organisationer har olika mål och syften. Ett ord som förekommer ofta i dessa 

sammanhang är vinstmaximering men det kan även finnas andra motiv bakom verksamheten 

till exempel legitimitet eller personliga mål som social status.  

För att en organisation överhuvudtaget ska kunna existera måste den kunna skapa ett värde 

och värdeskapandet måste planeras, speciellt då det finns konkurrenter som förväntas agera på 

ett visst sätt som ledningen måste ta hänsyn till. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

 

Olika nivåer i företaget har olika strategier: Koncernstrategi avser hur alla dotterbolag 

tillsammans skapar ett värde. Om dotterbolagen är i olika branscher är strategin inriktad på 

riskspridning medan om de är i samma bransch riktas strategin på samordning och 
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skalfördelar. Affärsstrategi gäller enskilda företags strategi för framtida värdeskapande genom 

konkurrens inom egna branschen. Funktionsstrategi avser strategin för enskilda delar i en 

organisation. Tillsammans kan de enskilda delarnas utveckling göra företaget mer 

konkurrenskraftigt. (Macheridis & Knutsson, 2007). 

 

Ett företag kan använda sig av tre generiska strategier för att framgångsrikt konkurrera och nå 

en viss position bland andra företag i samma bransch: 

Kostnadsledare innebär att företaget producerar produkten/tjänsten till lägst kostnad relativt 

konkurrenterna. För att kunna bli kostnadsledare krävs en stor marknadsandel eller andra 

fördelar som till exempel lätt tillgång till råmaterial. En stor marknadsandel innebär 

skalfördelar vilket i sin tur leder till ännu lägre kostnader. När ett företag väl har positionerat 

sig som en kostnadsledare kan de höga marginalerna återinvesteras i verksamheten för att 

bibehålla positionen.(Porter, 1980)  

Differentiering innebär att den vara eller tjänst företaget producerar skiljer sig så pass mycket 

jämfört med konkurrenternas produkt att den får en unik status, t.ex. genom design, 

funktionalitet eller kundservice. Differentieringsstrategin erbjuder högre avkastning då 

kunderna är villiga att betala ett högre pris för en produkt som de upplever som exklusiv. 

Eftersom de aktiviteter som leder till differentiering är kostsamma är det väldigt svårt att nå 

en hög marknadsandel. 

Fokusering innebär att företaget antingen är kostnadsledare eller differentierad i ett enskilt 

segment. Genom att bygga upp strategin kring en specifik grupp kunder kan deras behov 

tillfredsställas på ett effektivare sätt jämfört med konkurrenterna som använder strategier 

riktade mot bredare grupper. På så sätt blir företaget differentierat eller kostnadsledare eller 

både och. 

(Porter, 1980)  

 

Analysobjektet i strategidimensionen handlar om att se strategin som mönster i handlingar. 

Enligt Mintzberg (1978) finns det två typer av strategier: En planerad strategi som formuleras 

i förväg och en realiserad strategi som uppstår när en följd av beslut i ett visst område 

uppvisar ett mönster över tiden. Strategier kan alltså uppstå innan några beslut tagits över 

huvud taget eller så kan de uppstå gradvis allteftersom enskilda beslut tas. Dessa två typer av 

strategi kan föras samman på tre sätt (se figur 1): Planerade strategier som realiseras 

(deliberate); planerade strategier som inte realiseras (unrealized) av någon anledning, t.ex. 

orealistiska förväntningar, felbedömningar eller situationsförändringar under deras 

implementation; och framväxande strategier som inte fanns till en början pga. avsaknaden av 

strategi, eller som kom till som ersättare till orealiserade strategier. 

 

 
Figur 1: Olika typer av strategi (Mintzberg, 1978) 

 

 

Utvärderingsgrunden i strategidimensionen avser hur organisationer skapar varaktiga 

konkurrensfördelar. Utöver de generiska strategierna finns det ytterligare tre typer av strategi 

för positionering. Företag kan välja vilka behov de vill tillgodose och positionera sig därefter, 
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de kan välja var de vill göra det, och de kan välja vilket produktsegment kunderna ska 

erbjudas och konkurrensstrategin blir på så sätt resursbaserad.(Macheridis & Knutsson, 2007). 

3.2 Affärsidésynsättet 

Det finns olika teoretiska synsätt för att analysera integration till exempel intressentsynsätt, 

balanserat synsätt, transformationssynsätt, balans- och resultaträkningar, affärsidésynsättet 

mfl. När man vill titta på hur ledningen kan förena en kultur där effektiviteten i den etablerade 

verksamheten är i fokus och en kultur som sätter förnyelse och skapande av nya verksamheter 

i fokus så är det intressant att använda affärsidésynsättet. Organisationens affärsidé sätter 

bolaget i förhållande till den omvärld där den driver sin verksamhet. Den visar på vad som 

krävs för att organisationen ska kunna skapa en överlägsenhet i den omvärlden. Den delen i 

omvärlden som organisationen bedriver sin verksamhet kallas marknadssegment eller 

marknadsnischer och överlägsenheten kan beskrivas i marknadsandelar.(Macheridis & 

Knutsson, 2007)  

För att kunna beskriva organisationen finns tre huvudingredienser marknaden, erbjudande och 

intern organisation och styrsystem. Marknaden beskriver kunderna och konkurrenterna, 

erbjudande beskriver vad organisationen kan ge för värde till sina kunder och den tredje 

huvudingrediensen den interna organisationen och styrsystemet kan innehålla 

organisationsstruktur, arbetskraft, kompetens, ledning och motivationssystem. Den sista 

ingrediensen beskriver de faktorer som underlättar för en organisation att omsätta sin affärsidé 

till konkret handling. En organisation har inte praktiskt någon affärsidé om inte dessa faktorer 

har fått någon konkret form och innehåll.(Macheridis & Knutsson, 2007)  

Det ska vidare finnas en överensstämmelse mellan ingredienserna för att företaget ska bli 

effektivt. Överensstämmelse mellan marknad och erbjudande resulterar i en yttre effektivitet 

som kan mätas genom marknadsandelar och omsättning. För att mäta överensstämmelsen 

mellan alla tre ingredienser kan man använda sig av nyckeltal som räntabilitet på totalt 

kapital. Överensstämmelse mellan erbjudande och intern organisation och styrsystem 

resulterar i en inre effektivitet som kan mätas i produktivitet och kostnadseffektivitet. Den 

yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker, skapa ett kundvärde, och den inre 

effektiviteten handlar om att göra saker på rätt sätt. (Macheridis & Knutsson, 2007) 

3.3 Social kapital 

Med social kapital menas de nätverk som bygger på de starka personliga relationerna som 

med tiden utgör grunden för förtroende, samarbete och kollektivt agerande. (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998) 

 

Sociala kapitalets dimensioner (kluster): 

Strukturella: Opersonliga konfigurationen av samband mellan människor och enheter. 

Förekomsten eller avsaknaden av nätverk mellan aktörer. 

Relativa: personliga relationer som har utvecklats genom samspel under en viss tid, t.ex. 

vänskap och respekt 

Kognitiva: resurser som tillhandahåller delade representationer, tolkningar och system t.ex. 

språk och lagar. (Nahapiet & Ghoshal, 1998) 

 

Gemensamt för alla tre dimensionerna är att de underlättar individens beslut och handlingar. 

Till skillnad mot andra former av kapital så kan ingen enskild part äga kapitalet utan social 

kapital ägs gemensamt av både de samverkande parterna och kan inte heller överföras till 

andra personer på ett enkelt sätt. (Nahapiet & Ghoshal, 1998) 

 

Social kapital ökar effektiviteten av handlingar. Genom att minska överflöd och redundans, 
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kan man öka informationsspridningen, speciellt i nätverk med svaga länkar. Social kapital i 

form av förtroende minskar också risken för opportunism vilket leder till att mindre resurser 

behöver gå åt för kontroll och övervakning. 

Social kapital innebär också ökad kreativitet och lärande. När samarbetande beteende 

befrämjas kan nya former av förbindelser och innovationer utvecklas. (Nahapiet & Ghoshal, 

1998) 

 

Det finns även negativa aspekter med social kapital. Starka normer kan hindra öppenhet och 

delning av information och tvinga individer att agera och handla på alternativa sätt, en sorts 

“kollektiv blindhet” som kan ha katastrofala följder. (Nahapiet & Ghoshal, 1998) 
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4. Empiri 
Denna del av arbetet beskriver fallstudieföretagets organisation och intervjuerna som 

genomförts. 

4.1 Kort om Swecos historia 

Sweco startades år 1889 som Theorells Ingenjörsbyrå och har under åren vuxit och bytt namn 

ett antal gånger. Företaget hade sitt första internationella uppdrag redan 1903 i St. Petersburg 

och 1910 dimensionerades ett centralvärmesystem till Stockholms Slott. 1962 var företaget 

delaktig i flytten av templen i Abu Simbel i Egypten. Det tog ända till 1997 för att företaget 

skulle få det namn som det har idag. Under de senaste 10 åren har det gjort företagsförvärv i 

Norge, Sverige, Finland, Estland, Ryssland, Litauen, Tjeckien, Bulgarien och Polen. 

Omsättningen har ökat drastiskt i och med detta och marknadsandelar har tagit. Nedan kan 

man se hur nettoomsättningen och rörelsemarginalen förändrats sen 2002. (Swecos intranät) 
 

 
Diagram 1, Swecos Nettoomsättning och rörelsemarginal från 2002 (sweco.se) 

4.2 Swecos affärsidé och mål 

Swecos affärsidé är att skapa värde genom att leverera kvalificerade konsulttjänster. Swecos 

intressenter när det gäller värdeskapandet är samhället, kunderna och aktieägarna. De krav 

som samhället ställer är att Swecos lösningar är hållbara när det gäller miljö, ekonomi och 

sociala aspekter. När det gäller kunden måste Sweco ha det mest attraktiva erbjudandet både i 

form av kvalité och ekonomi. Till sist har Sweco ett ansvar gentemot sina aktieägare som har 

krav på lönsamhet och tillväxt. (Swecos årsredovisning 2009) 

 

Swecos mål är att bli ledande på den den nordiska marknaden, stärka sin position i 

tillväxtmarknaderna i östeuropa och på lång sikt även expandera till västeuropa. För att lyckas 

med det här tillämpas olika strategier som tillväxt, ökad kompetens, spridning av kunskap och 

enhetlig varumärke. (Swecos årsredovisning 2009) 

4.3 Swecos tjänster/erbjudande 

De tjänster som Sweco erbjuder sina kunder täcker många olika områden: Det kan handla om 

byggnader t.ex. bostäder, kontor och hotell; energilösningar som fjärrvärme, kärnkraft och 

vattenkraft; lösningar för livsmedelindustrin, gruvindustrin och petrokemi; men även när det 

gäller infrastruktur som broar, dammar, vägar och vattenanläggningar. (Swecos hemsida) 

 

Efterfråga av tjänsterna uppstår främst från urbanisering och ökad befolkning. De kommer 

fortsätta att skapa goda förutsättningar för tillväxt för Sweco och övriga aktörer. Den ökade 
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medvetenheten om miljö- och klimatfrågor skapar också nya affärsmöjligheter och långsiktig 

efterfrågan av Swecos tjänster. (Swecos årsredovisning 2009)  

 

Verksamhetsområden i procent av omsättningen är följande:  

17% Vatten & Miljö, 15 % Energi, 15 % Infrastruktur, 10 % Byggkonstruktion, 13 % 

Industri, 14 % Installation, 8 % Arkitektur, 6 % Projektledning och 2 % Geografisk IT 

(Swecos årsredovisning 2009)  

 

Gemensamt är att Sweco erbjuder hållbara lösningar när det gäller miljö, ekonomi, och 

sociala aspekter genom en integration mellan de olika kompetenserna i de olika dotterbolagen. 

Sweco tror på gemensamma affärer mellan de olika disciplinerna för att samarbetet, 

kommunikationen och upphandlingarna förenklas i projektet vilket i sin tur medför högre 

kvalité per konsulttimme. Man har möjlighet att även i små projekt plocka in specialister inom 

olika områden. (Projektledare Sweco) 

 

VD och koncernchef Mats Wäppling anser att “den viktigaste förbättringen för att skapa 

bättre samarbete i koncernen är att få så många som möjligt av anställda att tro på att 

samarbete mellan bolagen i koncernen är det bästa tillvägagångssättet för att förbättra våra 

affärer.” 

4.4 Swecos struktur 

Koncernen är uppdelad i geografiska marknadssegment (se bilaga 1). För Sweco Sverige är 

strukturen till stor del utformat efter kompetensområden bortsätt från HR och 

ekonomiavdelningen som fungerar som stödjande staber. De olika dotterbolagen i Sweco 

Sverige är:  

Sweco Structures, konstruktörer 

Sweco Energuide, El- och energiingenjörer 

Sweco Architects, Arkitekter 

Sweco Industry, industritekniska lösningar 

Sweco Position, Geografiska informationssystem 

Sweco Management, Projektledning 

Sweco Infrastructure, infrastruktur, väg, vatten kraftverk osv 

Sweco Systems 

Sweco Environment, Vatten och miljöteknik 

Sweco Eurofutures 

 

Inom varje dotterbolag finns det gruppchefer (bilaga 2) som har ansvaret för att gruppen är 

sysselsatt och utvecklas samtidigt som de utför sin konsultroll i projekten. 

Längst ner i Swecos hierarki finns konsulter som tex  projektledare, arkitekter, 

miljöingenjörer, elingenjörer där alla är experter inom sina områden. 

 

Swecos värdekedja kan se olika ut beroende på vad kunden efterfrågar. I vissa projekt (figur 

2) efterfrågas en helhetslösning vilket involverar flera dotterbolag i processen till 

slutprodukten för projekteringen. I andra projekt (figur 3) efterfrågas endast en specifik 

kompetens t.ex. endast arkitektritningar. Då finns ingen värdekedja inom Sweco utan 

dotterbolaget levererar en produkt som förädlas vidare utanför företaget. (projektledare 

Sweco) 
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Figur 2, Värdekedjan i Sweco vid gemensamma projekt (egen konstruktion) 

 

 
Figur 3, Värdekedjan i Sweco vid självständiga projekt (egen konstruktion) 

 

För att alla medarbetare ska delta i arbetet med kunden har Sweco en platt organisation med 

självständiga decentraliserade enheter (Swecogroups hemsida). 

4.4.1 Swecos system för att säkerställa kvalité, ekonomi och hållbarhet 

Kvalitén och ekonomi i projekten säkerställs genom ett koncerngemensamt 

verksamhetssystem Sweco@work, där processer och hjälpmedel att kunna styra projekten 

effektivt finns och dessutom sköta uppföljning och kontroll av uppdragen. ISO 14001 och 

9001 kontrollerar i sin tur att verksamhetssystemet följs. Utbildningar för att utöka anställdas 

kompetens genomförs kontinuerligt  

Sweco Barometern är en undersökning som görs varje år där kunder och anställda svarar på 

en mängd frågor som används för att kontinuerligt förbättra organisationens integration mot 

kund och internt. 

4.4.2 Projektledarens roll 

Att hantera ett projekt kan vara en svår uppgift. En projektledares uppgifter består enligt 

PMBOK Guide (2004) av:  

- Identifiera krav  

- Upprätta tydliga och utförbara mål  

- Hitta en balans mellan kvalité, omfång, tid och kostnad  

- Anpassa specifikationer, planer, tillvägagångssätt till olika krav och förväntningar från olika 

intressenter  

När det gäller att hantera olika projekt samtidigt pratar projektledare ofta om tre restriktioner: 

projektets omfång, tid och kostnad. Projektets kvalité påverkas genom att projektledaren 

balanserar dessa tre faktorer. Projekt av hög kvalité levererar den efterfrågade varan eller 

tjänsten utan att överskrida omfång, tid eller budget. Sambandet mellan dessa faktorer är på så 

sätt att om en av dem ändras, kommer de andra två att påverkas. När det gäller riskabla 
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projekt är det projektledarens uppgift att hantera osäkerheten då risker i ett projekt kan både 

ha positiva och negativa effekter. (PMBOK Guide 2004) 

4.4.3 Hur ser Swecos samarbete/integration ut idag? 

Eftersom alla projekt skiljer sig från varandra är också de grupper som bildas för att utföra 

projekten olika. Till exempel kan det krävas olika kompetenser för genomförandet av ett 

projekt eller så kan den konsult man vill använda vara upptagen. (Projektledare Sweco) 

 

Den största delen av kommunikationen i bolaget sker genom varje konsults egna nätverk, det 

är enklast att vända sig till en kollega på bolaget som man tidigare har arbetet med eller 

känner på något sätt. Om man dock inte själv vet någon så kan man fråga någon om de vet 

någon. Efter detta finns det ett intranät där man kan söka på kompetenser så att man kan hitta 

rätt person med rätt kompetens. Intranätet gå även att använda för att ställa en fråga eller att 

fråga om någon tillhandahåller en viss kompetens. Sweco Share är ett nätverk där forum 

skapas för att diskutera ett speciellt ämnesområde. (Projektledare Sweco)   

 

Koncernen anordnar ett antal gånger om året bolagsöverskridande event för att man ska lära 

känna andra i koncernen för att lättare ska kunna ta kontakt när kompetensen behövs. Sweco 

UNG är ett sådant event där alla anställda under 35 får komma, detta för att bolaget anser att 

det är framförallt dem som inte har etablerat ett eget nätverk än. Traineeprogrammet i Sweco 

är en annan satsning för att integrera dotterbolagen genom att toppkandidater i olika bolag får 

gemensamt gå en 10 månaders utbildning för att bli bättre konsulter. (Swecos Intranät) 

 

För att främja samarbete inom Sweco har företagets ledning tagit fram en sorts bonussystem 

där “5 % av arbetet från en internt anlitad konsult går till den grupp som äger uppdraget. 

Vilket betyder att den internt anlitade konsulten endast drar in 95 procent till sin 

resultatenhet (grupp)” (Controller Sweco).    

4.5 Swecos marknad 

Hur ser marknaden ut? 

Sweco genomför uppdrag i 90 länder och har kontor i 11. Av de 5200 anställda inom 

koncernen utgör Sweco Sverige majoriteten med 2700 personer. (Swecos årsredovisning 

2009) 

 

Swecos kunder kan delas in i två grupper: Offentliga sektorn (45 procent av omsättningen): 

statliga myndigheter, kommuner och landsting; och privata företag (55 procent): 

Industriföretag, bygg-, bostads- och fastighetsföretag. (Swecos årsredovisning 2009) 

 

Under 2009 minskade efterfrågan på vissa av Swecos erbjudanden inom industri och bygg 

men miljö, energi och infrastruktur har varit stabila. (Swecos årsredovisning 2009) 

 

Efterfrågan styrs av urbanisering, ökad befolkning och deras behov av olika 

infrastrukturlösningar. En annan drivande faktor är de krav på lösningar med minimal 

miljöpåverkan, ökad kvalitet och mer effektivitet som ställs (Swecos årsredovisning 2009). 

Just miljöpåverkan har kommit alltmer i fokus på sistone. Swecos arkitekter måste ha kunskap 

om klimatförändringarnas påverkan på olika delar av samhället. (Swecos.se). Bland annat 

genom ett samarbete med KTH har man även miljöforskare involverade i företaget.(sweco.se) 
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När det gäller marknadsföringen utåt kan varje dotterbolag marknadsföra sig på egen hand 

men oftast sker det på högre nivå i koncernen för att marknadsföringen ska vara enhetlig. 

(Projektledare Sweco) 

4.5.1 Swecos konkurrenter 

Swecos främsta konkurrenter är WSP, Grontmij, Pöyry, Ramböll, COWI, Norconsult och ÅF. 

Nedan ges en överblick över hur stort varje företag är både i Sverige och internationellt. 
 

Moderbolag/ 

Dotterbolag 

Anställda 

totalt 
Anställda i 

Sverige 
Omsättning 

totalt 
Omsättning 

Sverige 

Sweco Group 

Sweco Sverige 

5200 2700 5338 

MSEK 

2955 MSEK 

WSP Group WSP Sverige 9000 2000 8600 

MSEK 

2234 

MSEK*  

Grontmij 11000 800 800 MEUR 832 MSEK 

Pöyry Group 7000 300 673 MEUR 270 MSEK* 

Ramböll Group Ramböll 

Sverige 

9000 1400 739 MEUR 1190 

MSEK*  

COWI Group COWI 

Sverige 

6000 800 536 MEUR 52 MSEK*  

Norconsult AS 

Norconsult AB 

1750 240 2012 

MNOK 

204 MSEK 

ÅF AB 4400 3200 4692 

MSEK 

3200 MSEK  

Tabell 1: De största aktörerna i teknikkonsultbranschen (Källor: företagens hemsidor och *=allabolag.se) 
 

Sweco har tillsammans med ÅF en ledande roll på marknaden i Sverige och flera tidigare 

mindre företag har expanderat de senaste åren. 

4.6 Swecos val av konsulter 

Nedan beskrivs hur valet av konsulter i projekten påverkas av olika faktorer. 

4.6.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

En del av Swecos kunder är reglerade av 12 kap. 1§ 2 st Lagen om offentlig upphandling som 

anger att  
 

“En upphandlande myndighet skall anta antingen 

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, 

eller 

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.”   

 

Sweco kommer därför att i många situationer tvingas erbjuda ett lågt pris i nivå med 
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konkurrenterna för att vinna en offentlig upphandling och det gör det svårt att ta in Swecos 

egna konsulter i projekten för att allt måste konkurrensutsättas. Myndigheter omfattar cirka 45 

% av Swecos projekt (Swecos årsredovisning 2009). 

4.6.2 Kvalitativ intervjuundersökning  

Undersökningen beskriver olika projektledares synpunkter om integrationen mellan 

dotterbolagen i projekten. 
 

Respondent A, projektledare 4 års erfarenhet 

Mina erfarenheter från mina projekt är att Swecobolagens konsulter som man tagit in i 

projekten har visat dålig respekt för projektledaren genom att överskrida budgetar och missa 

möten. Problemet är att denna konsult har flera projekt och när det blir tidspress och han är 

tvungen att prioritera väljer har de projekt där han är uppdragsledare eller står närmast i led 

till kunden för det är där han känner att han har störst ansvar. Tidbristen drabbar då det arbete 

som Management är uppdragsledare för. Dessa konsulter tror inte att deras beteende drabbar 

dem i slutändan efter som det är samma företag. 

På samma sätt så kan beställaren fundera på om vi kan granska våra egna?  

I olika projekt är det olika lätt att använda Swecos egna konsulter vid affärer med privata 

bolag är det lättare att ta in Swecos bolag eftersom inte LOU reglerar konkurrensutsättningen. 

Stora affärer kan det vara lättare att göra till Swecogemensamma affärer eftersom bekväma 

beställaren då får i princip ett avtal och en faktura från projekteringen. 

Kommuner eller privata beställare kan se en risk med att skapa ramavtal med alla Swecos 

bolag för att all kunskap då ligger hos Sweco och beställaren blir då beroende av Sweco. 

 

Respondent B, projektledare 4 års erfarenhet 

Jag har i ett projekt handlat upp brandkonsulter från externa bolag för att jag då inte visste att 

det fanns i Sweco. 

I mina projekt där jag har privata beställare använder jag i regel Swecos bolag. 

I projekt med offentliga beställare reglerar LOU det fria valet. 

Problematiken jag ser med det Swecogemensamma projekt är hur man lägger upp projekten, 

Det finns två alternativ: 

Antingen så fakturerar de andra Swecobolagen Management som lägger den som en 

underkonsult och sedan fakturerar Management kund eller så skriver de andra bolagen timmar 

på projektet och då får Management 5 procent av de andra konsulternas intäkter. 

De andra bolagen vill då fakturera och Management vill att de ska skriva timmar vilket 

framhäver en konflikt mellan bolagen. Det skulle behövas klarare direktiv hur detta ska skötas 

så att det inte blir konflikt varje gång. Dessutom är det svårt att få bort tid som tex är 

felskriven från projektet.  

 

Respondent C, Projektledare och Gruppchef ,7 års erfarenhet 
Har suttit som handläggare där jag inte fick ta in andra Swecobolag för att det inte skulle bli 

jäviga situationer, då handlade jag upp konkurrenterna istället. 

Projekt G är ett Sweco gemensamt projekt som Management är uppdragsledare för där 

Arkitekter och Konstruktörer bland annat är inblandade. Beställaren är utländsk och det är då 

bekvämt för beställaren att handla upp all projektering genom Sweco.  

 

Respondent D projektledare 6 års erfarenhet. 
Problemet men Swecogemensamma affärer är att Gruppchefen godkänner sin grupps 

konsulttimmar i projekt där han inte är uppdragsledare. Uppdragsledaren ser inte timmarna 

förrän de kommer på fakturan som ska godkännas. Om man då tar bort felaktiga timmar 
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skapas en förlorad intäkt i projektet. 

Att avtala bättre mellan bolagen kanske inte räcker.. 

Kulturen/affärsmodellen är uppbyggd på att ”alla” ska vara uppdragsledare (eller ska 

kontrolleras av en uppdragsledare) skriv ut så mycket timmar som är rimligt. Detta skapar 

problem vid Swecogemensamma affärer då Management ger jobbet.  

 

Respondent E Projektledare ca 20 års erfarenhet 

Respondenten har tagit in Swecos konstruktörer i ett jobb där beställaren hade ramavtal även 

med dem. Han valde då en konstruktör men sen lät han de i sin tur plocka in 

geoteknikkonsulter och vägkonsulter vilka inte fungerade bra i projektet. Ett lyckat projekt är 

helt beroende på vilka individer som arbetar i projektet. Det spelar egentligen ingen roll om 

det är Swecobolag eller externa företag. När det är en så stor kund som det var i detta fall så är 

det väldigt viktigt att alla inblandade Swecokonsulter visar framfötterna. Om jag skulle göra 

om detta skulle jag behandla de Swecobolagen som externa företag och begära in referenser 

och träffa konsulterna innan man handplockar dem. 

När man har varit delaktig i att ta in Swecos konsulter och det inte fungerat bra så blir man 

inte så intresserad av att rekommendera Swecokonsulter i fortsättningen för att man är rädd 

för att smutsa ner sitt eget namn. 

 

4.7 Swecos finansiella resultat 

Swecos nettoomsättning ökade under 2009 från 5 522,8 till 5 338,7 MSEK dvs. 3,4 procent. 

Den ekonomiska målsättningen med verksamhet är att rörelsemarginalen ska vara minst 12 

procent. Under 2009 uppgick den till 8,3 procent vilket är en försämring jämfört med 10,8 

procent året innan. Avkastning (räntabilitet) på total kapital var 13,8 procent. Året innan 

uppgick den till 19.5 procent. Soliditeten var 50,6 procent jämfört med 47,0 procent året 

innan.(Swecos årsredovisning 2009) 
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5. Analys 
Analysen kommer studera struktur- process och strategidimensionen samt affärsidésynsättet. 

Kopplingar mellan teori och empiri presenteras.  

5.1 Analys av strukturdimensionen 

Fokusaspekten i strukturdimensionen handlar om hur organisationen är uppbyggd. Sweco 

Sverige som består utav tio olika dotterbolag som alla verkar inom olika områden baserat på 

deras tjänsteutbud. Sweco Sverige är då uppbyggt som en divisionsorganisation där 

dotterbolagen är självständiga och är ej beroende av varandra. Enligt Mintzberg (1983) är 

divisionsformen ej den lämpligaste strukturen när en organisation strävar efter integration. I 

och med att dotterbolagen är oberoende av varandra stärker detta ej viljan att samarbeta 

gentemot varandra. Detta kan leda till att externa konsulter används i Swecos projekt istället 

för de interna som koncernen innehar vilket är ett återkommande problem. Detta kan försvåra 

möjligheterna att skapa mer jobb åt koncernen som i vissa fall hamnar hos konkurrenterna. 

 

Indelningsgrunden i strukturdimensionen talar om förhållandet mellan divisionerna vad 

gällande värdeskapandet inom företaget. I de projekt där en helhetslösning efterfrågas (se 4.3 

Sweco struktur) krävs en vertikal integration mellan de involverade dotterbolagen. Genom att 

integrera dotterbolagen upp- och nedströms i värdekedjan finns det möjlighet till ekonomiska 

fördelar för att man kan spara på den relativa kostnaden när man producera tjänsten än om det 

hade varit två oberoende parter. I andra projekt där endast en specifik kompetens efterfrågas 

uppstår istället horisontell integration. När Swecos dotterbolag är till viss del oberoende av 

varandra betyder det att de kan ta projekt helt på egen hand och det är en förutsättning för att 

horisontell integration ska råda. I och med det kan de olika dotterbolagen var för sig sälja sina 

tjänster till olika kunder. Detta leder till att dotterbolagen kan utföra samma aktivitet parallellt 

med varandra och på så sätt nå flera kunder samtidigt. Fördelen med de självständiga 

dotterbolagen är att flexibiliteten i bolaget blir större. Trots oberoendet finns det vissa 

gemensamma aktiviteter som visar på horisontell integrering. Till exempel gemensam 

marknadsföring. 

 

Strukturdimensionens analysobjekt handlar om gränssnitt där en väl fungerande struktur 

karaktäriseras på hur väl de olika divisionerna i koncernen är sammankopplade. Det finns ofta 

en hög komplexitet i kopplingarna i Sweco. Alla projekt är olika och nya kopplingar mellan 

konsulterna bildas vid värdeskapandet. Enligt teorin ökar svårigheter i styrning då 

komplexiteten ökar och det blir svårare att ha en fungerande integration.  

5.2 Analys av processdimensionen 

Att skapa hållbara lösningar genom integration mellan kompetenserna och då genom att 

Swecos dotterbolags olika kompetenser samarbetar integrerat i projekten för att skapa hållbara 

samhällen är något som beskrivs i affärsidén. Detta efterföljs genom att skapa nätverk inom 

bolaget som evenemang, enkla kommunikationsplatser som intranätet, Sweco Share, 

bolagsöverskridande utbildningar, informationsträffar mellan bolagen, information om olika 

projekt på intranätet, gemensamma faktureringssystem, gemensamma lokaler, öppna 

kontorslandskap. Detta uttrycks som aktiviteter som har indirekt påverkan på värdeskapandet 

som är beskrivet i fokusaspekten i processdimensionen (3.1.3.) 
 

Indelningsgrunderna i processdimensionen behandlar primära och stödjande aktiviteter i 

organisationen. 

Sweco arbetar kontinuerligt och naturligt med att identifiera kundbehov och skapa 
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kundtillfredställelse i sina projekt. Värdeskapandet är det centrala där projekten är de primära 

aktiviteterna och till sin hjälp har de stödjande processer i form av staber, t ex 

ekonomiavdelning och HR. En annan stödjande aktivitet är kompetensutvecklingen, 

ledarskapsprogram, kurser och traineeprogram.(4.3) 

 

Processdimensionens utvärderingsgrund och därmed värdeskapande kan ses som den inre 

effektiviteten dvs. överensstämmelsen eller integrationen mellan erbjudandet och Swecos 

organisation och styrsystem kan delas upp i tre delar kvalité, ekonomi och hållbarhet genom 

integration mellan kompetenserna. Dessa tre delar är det värde som Sweco erbjuder sina 

kunder enligt deras affärsidé. Sweco uppnår kvalité i sina projekt genom att kontinuerligt 

använda sina system för kvalié- och miljö, Sweco är certifierade enligt ISO 9001 och 

ISO14001 vilka i sin tur kontrollerar att systemen efterföljs. Sweco barometern visar bland 

annat vad kunder tycker om Swecos konsulter vilket ger feedback på relationerna och 

projekten.  

Högsta krav på ekonomi är också något som Sweco erbjuder sina kunder detta efterföljs 

genom att använda kompetens och erfarenhet för att förutspå risker med projekten och på det 

sättet kostnadsstyra projekten. 

 

Teorin om social kapital säger att beslut och handlingar underlättas genom skapande av 

nätverk baserade på personliga relationer. På så sätt främjas samarbete och kollektivt 

agerande. Som vi nämnde i 4.3.2 finns det idag en 5 % -regel i Sweco som är framtaget av 

ledningen just för att öka samarbetet och kollektiva agerandet inom företaget. Men i och med 

att 5% av arbetet från en internt anlitad konsult går till den grupp som äger uppdraget, får den 

anlitade konsulten endast 95 procent till sin resultatenhet. Där i uppstår ett problem då den 

anlitade konsulten som går miste om de 5 procenten ser det interna samarbetet som någonting 

negativt. Om det då inte finns några starka personliga relationer mellan uppdragsägaren och 

den anlitade konsulten blir det lättare för båda parter att undvika samarbetet och välja en 

extern konsult istället. Det här alternativa sättet att agera på ser vi som exempel på den 

“kollektiva blindheten” som Nahapiet & Ghoshal varnar för.  

5.3 Analys av strategidimensionen 

Det primära syftet med organisationer är oftast vinstmaximering och detta görs genom att 

skapa värde för kunder eller andra grupper (3.1.4). Swecos mål är att bli ledande på den den 

nordiska marknaden, stärka sin position i tillväxtmarknaderna i Östeuropa och på lång sikt 

även expandera till Västeuropa. För att lyckas med det här tillämpas olika strategier som 

tillväxt (Swecos Årsredovisning 2009) och ökad samarbete inom företaget (VD). 

Sweco växer både genom förvärv och organisk tillväxt. Förvärven är oftast andra 

konsultbolag både stora och små. Den organiska tillväxten utgör också en stor del av 

tillväxtstrategin. Mycket av förvärven är möjliga just pga den organiska tillväxten. 

Företagsförvärv som till exempel arkitektföretag har resulterat i större lönsamhet vilket tyder 

på hög integration med omvärlden och det betyder också att integrationen internt i bolaget har 

blivit bättre med åren. 

Ett annat mål enligt koncernens VD (se 4.2) är att alla inom Sweco tror på  att samarbete är 

den bästa tillvägagångssättet för att förbättra Swecos affärer. Detta överensstämmer med 

teorin om att “graden av samstämmighet i organisationsmedlemmarnas mål och visioner 

påverkar organisationens förmåga att nå uppsatta mål”. Dvs. värdeskapande och samarbete 

går hand i hand. Bland annat är respondent A från intervjustudien en av dem som ser problem 

med samarbete mellan dotterbolagen i projekten för att skapa bättre affärer. Detta betyder att 

det finns anställda i organisationen som inte tror på Swecos affärsidé. 
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Sweco använder differentieringsstrategin och då främst mot den privata sektorn dvs 

fokusering på ett visst segment (Porter 1980, 3.1.4). För att Swecos lösningar ska upplevas 

som differentierade måste det finnas någon unik eller annorlunda kunskap och kompetens 

bland företagets konsulter. Genom forskning och utveckling (t.ex. kring klimatvänliga och 

energieffektiva lösningar) eller genom förvärv som vi tagit upp tidigare kan det uppstå sådana 

fördelar, men de är oftast lättimiterade pga branschens homogenitet och fungerar därmed bara 

på kort sikt. På lång sikt strävar Sweco efter att positionera sig som en dominerande aktör för 

att minimera hotet från andra konkurrenter i marknaden. 

När det gäller den privata sektorn är situationen mer komplex och ingen generell strategi kan 

lätt pekas ut. Sweco använder främst lågkostnadsstrategin mot den offentliga sektorn, som en 

direkt följd av lagen om offentliga upphandlingar. Det bör noteras att det inom lagen finns 

också utrymme att erbjuda något som inte är det lägsta priset utan också är ekonomisk 

fördelaktig, vilket ger Sweco en liten möjlighet till differentiering även mot det här segmentet. 

5.4 Affärsidésynsättet 

Enligt affärsidésynsättet (3.2) ska det finnas en överensstämmelse mellan ingredienserna för 

att företaget ska bli effektivt. Marknaden (4.4) är normalt sett stabil men den globala 

recessionen och lågkonjukturen har lett till att investeringar i bygg och industribranschen 

minskat som i sin tur lett till en minskad efterfrågan av Swecos konsultjänster (Swecos 

Årsredovisning 2009). 

Enligt affärsynsättet (3.2) resulterar en överensstämmelse mellan marknad och erbjudande i 

en yttre effektivitet som kan mätas genom marknadsandelar och omsättning. I 4.4.1 ser vi att 

Sweco har tillsammans med ÅF en ledande roll på marknaden i Sverige och därmed bekräftar 

effektiviteten. 

Vidare kan en överenskommelse mellan alla tre ingredienser mätas genom att se på nyckeltal 

som räntabilitet på totalt kapital. I 4.7 såg vi att räntabiliteten var 13,8 procent. Det 

tillsammans med de övriga nyckeltal vi tittat på visar på ökad tillväxt och att affärsidén 

fungerar. Den rapporterade minskningen av rörelsemarginalen ser vi som en händelse som låg 

utanför Swecos kontroll på grund av den ekonomiska krisen. Då vi inte kan se några andra 

tecken på en negativ utveckling anser vi att det finns goda förutsättningar för att i framtiden 

nå upp till de satta målen och tillfredsställa både ledningens och aktieägarnas lönsamhetskrav. 

 

Genom den kvalitativa intervjuundersökningen som utförts kom det fram ett antal synpunkter 

om den integrerade affärsidén som Sweco förespråkar. I flera projekt är det svårt att använda 

Swecos egna konsulter från dotterbolagen på grund av att lagen om offentlig upphandling 

reglerar det fria valet för att skapa konkurrens. Dessutom kan K-märkta byggnader medföra 

att vissa speciella konsulter måste användas. Dessa begränsningar tar bort möjligheten till 

integrerade Swecogemensamma affärer i nästan hälften av projekten. Syftet att använda 

Swecos egna konsulter inom alla kompetenser är att integrationen mellan konsulterna ska bli 

bättre och ett bättre resultat ska skapas på ett effektivare sätt dock är detta inte alltid fallet då 

vissa projektledare har erfarenheter från att det i flera fall resulterat i sämre ekonomi och 

effektivitet. En viktig del i projektledarens roll är att kontrollera att andra konsulter gör det de 

ska och tar rätt betalt, detta moment kan äventyras när kontrollanten och de som ska 

kontrolleras sitter på samma företag. Några mer tekniska problem som beskrivits är attestering 

av arbetad tid som kan göras av chefer som inte är involverade i projektet. 
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6. Avslutande diskussion 
Sweco visar på en bra integration mellan marknaden och det företaget erbjuder. Den 

horisontella och vertikala integrationen genom företagsförvärv genom åren har resulterat i 

större lönsamhet vilket tyder på hög integration med omvärlden och det betyder också att 

integrationen internt i bolaget har blivit bättre med åren. Den interna integrationen i bolaget 

har förbättrats genom gemensamma mål och visioner och med hjälp av att 

koncerngemensamma verktyg och lokaler används förenklas hela tiden samarbetet mellan 

dotterbolagen. Swecos strategi är en blandning av kostnadsledare och differentiering där 

marknadsandelar och dominans eftersträvas på marknaderna för att skapa skalfördelar. 

Företaget eftersträvar en viss differentiering genom satsning på hållbarhet och vill visa på att 

Swecos konsulter kan skapa bättre mer hållbara lösningar än sina konkurrenter. 

Kontrollspannet i organisationen har strukturerats genom arbetsfördelning och beslutsfattande 

till mindre grupper i organisationen vilket skapar en mycket flexibel och lättrodd organisation. 

Det finns ett antal svagheter som kommit fram genom den kvalitativa undersökningen som 

genomförts där tendenser på motsatt önskad effekt till integration har uppnåtts genom sämre 

ekonomi och effektivitet.   

En viktig del i projektledarens roll är att kontrollera att andra konsulter gör det de ska och tar 

rätt betalt, jäviga situationer kan uppstå när kontrollanten och de som ska kontrolleras sitter på 

samma företag. Några mer tekniska problem som uppmärksammats i intervjuerna är att 

klarare besked gällande fakturering mellan bolagen bör finnas vad gällande fem procents 

vinsten som gruppen som tar in en konsult från Sweco kan erhålla. För att uppdragsledaren 

ska kunna ha full kontroll på sina projekt behövs attesteringsordningen ses över så att inte 

timmar godkänns i projekt av personer som inte är involverade i det projektet. Att ta bort 

felskriven tid på projekt bör också kunna göras på ett enklare sätt. 

Det finns aspekter som ifrågasätter affärsiden i vissa fall och det är om kunderna verkligen 

vill använda hela Sweco för sina projekt, dels för den eventuellt jäviga situationen som kan 

uppstå mellan projektledaren, beställaren och Swecos andra konsulter. Vissa beställare  tror 

inte att projektledarna kan kontrollera sina egna. Det finns också en viss motsträvighet hos 

vissa beställare för att sätta sig beroendeställning när de använder Sweco som ett enda konsult 

för projektering. 
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7. Slutsats 
 

Sweco jobbar med integration genom att skapa nätverk inom bolaget, genom evenemang, 

använda enkla kommunikationskanaler, Sweco Share, bolagsöverskridande utbildningar, 

ordna informationsträffar mellan bolagen, sprida information om olika projekt på intranätet, 

använda gemensamma faktureringssystem, gemensamma lokaler och öppna kontorslandskap. 

 

De svårigheter som identifierats och som motverkar integrationen består av: 

- Komplexiteten i kopplingarna mellan kompetenserna försvårar integrationen 

- Divisionsorganisationers oberoende (självständiga dotterbolag) kan hämma integrationen 

mellan dotterbolagen 

- En del anställda saknar förtroende för Swecos affärsidé. 

- 5 procent regeln  

- Jävighet hos projektledarens roll 

- Kunden vill inte sitta i en beroendeställning 

- Systemet för attestering av utfört arbete   

7.1 Förslag till vidare forskning 

Fokus i den här rapporten har varit de interna förhållandena i Sweco. Integrationen med 

omgivningen är mestadels baserad på sekundärdata. För att förbättra den delen bör det göras 

en mer omfattande undersökning på fler divisioner och nivåer inom organisationen samt 

studera kunders, konkurrenters och intressenters interaktion med Sweco. 
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