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 Sammanfattning 
 
Anbudsprocessen på Balfour Beatty Rail i Västerås står inför en förändring då man vill införa 
ett nätverksbaserat kalkyleringssystem. Examensarbetets avsikt är att fokusera på anbuds-
processen med fokus på kalkylarbetet för att se hur dessa kan effektiviseras, samt för att se hur 
arbetet med kalkyleringen ska utformas på bästa sätt vid övergången till den nya plattformen. 
 
För att komma fram till hur anbudsprocessen ska kunna förbättras och designas på bästa 
möjliga sätt har detta bland annat lösts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med alla som 
är involverade, för att få en insyn in i processen på en detaljnivå som tillåtit mig att modellera 
processens utgångsläge. Då företaget har utryckt en önskan om att ”skapa en ’lean’ 
anbudsprocess” har målet varit att förbättra processen med hjälp av den teori som är tillämplig 
(operations management, TQM, MIS, project management med mera) samt även att 
underbygga den med teori om lean enterprise och undersöka möjligheten för ett större åtagande 
av ett lean system. 
 
Efter undersökande av processen har en rad förbättringar föreslagits som till viss grad kunnats 
illustreras med en ny processkartläggning. För att optimera organisationens arbete med att 
producera anbud har det konstaterats att beslutsprocessen som leder fram till ett åtagande av 
produktion av anbud varit för lång och behöver effektiviseras genom att bland annat förbättra 
beslutsunderlaget innan ledningen träffas, att korta beslutsvägar och att ha möten minst två 
gånger i veckan. Inköpsavdelningen måste få en mer central roll i organisationen för att kunna 
utföra sitt arbete på ett så effektivt sätt som möjligt vilket hittills inte skett, nya åtgärder som 
rekommenderas är en centralisering av funktionerna för att möjliggöra ett totalkostnadsfokus 
för organisationen som helhet vid inköpsarbete, att alla förhandlingar med 
underleverantörer/underentreprenörer sköts av dem samt att man koordinerar strategiska 
inköpsbeslut med dem i ett tidigt skede samt kontinuerligt genom anbudsprocessen. Detta är ett 
led i arbetet för att grunda för långsiktighet. 
 
Kalkylarbetet kan förbättras på flera sätt för att frigöra den mer av den begränsade resurs som 
hittills satt gränsen för hur många anbud som kunnat produceras, den teknikkunniga 
kalkylatorn. Utöver detta så har jag föreslagit en rad åtgärder som förhoppningsvis kommer att 
leda till en förbättring av kvaliteten på anbuden. Kalkylstrukturerna i sig rekommenderas att 
företaget baserar på de industriella standardritningar som är vanligt förekommande vid 
kalkylarbete parallellt med ett kunskapslagringssystem som bygger på ständiga förbättringar 
och regelbunden kvalitetskontroll. 
 
På lång sikt så rekommenderas även att företaget ser över den uppsättning av programvaror 
som inte kan interagera på ett önskvärt sätt internt i företaget, vilket leder till en enorm 
resursförbrukning. Jag konstaterar också att det är ett stort åtagande att vilja anamma lean-
systemet, något som behöver undersökas på en ledningsnivå och som inbegriper hela 
organisationen.  
 
 
Nyckelord: anbud, kalkylering, järnvägsentreprenad, inköp, operations management, supply 

chain management, management information systems, knowledge management, kvalitet, 

ständiga förbättringar, project management, lean enterprise 
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Abstract 
 
The bidding process at Balfour Beatty Rail in Västerås, Sweden, faces considerable changes 
when introducing a new network based system for bidding calculations. The purpose of this 
thesis is to focus on the bidding process, with special attention given to the calculating process 
in particular, to determine how to make it more efficient and also to determine how the 
calculation process should be planned to utilize the new system in the best possible way with 
regard to every party involved. 
 
To establish the how the bidding process should be improved and designed in the best possible 
way for future purposes I set out to model the process in its initial state, which I accomplished 
through an extensive series of semi-structured interviews. This was the main source of 
information, enabling me to understand the inner workings of the process in order to establish 
which course of action to take to optimize it for the future. Having mapped out the process in 
detail I focused on the company’s desired goals. In part, they expressed a desire to “make the 
bidding process ‘lean’”. Knowing this I set out to improve the process with the aid of relevant 
theoretic models for process development (operations management, MIS, TQM, project 
management and more) and theory of the lean enterprise, in part to investigate the possibility of 
adapting to the lean system. 
 
Having investigated the process I have proposed a number of improvements to the process and 
the way that the organization interacts. I have in part showed the new improvements on a new 
process map that shows an improved future process. I concluded that in order to improve the 
process of producing bids, the very first part, involving the process of making a decision on 
whether or not to start the bidding process on any particular potential project, has to be 
shortened since it in some cases consumes half the time available for producing a bid at the 
expense of bid quality. This is partly established through shortened paths of decision making, 
better information to base the decision on and having more frequent meetings. The purchasing 
department must be given a bigger and more central role in the organization in order to gain 
quantity benefits, organize strategic purchasing decisions ahead of time and negotiate for 
contracts to build a foundation for long term-benefits. 
 
The process of calculations itself can be improved in several ways to free more time and secure 
bid quality. I recommend that the structure of calculation-blocks should be based on the 
industrial standard blueprints which are a common requirement in the every day work, in 
parallel with a system that is based on knowledge management and quality principles for 
constant improvement. 
 
In the long run I recommend that the organization aim to consolidate the different software 
platforms which are currently unable to interface, causing major amounts of work in several 
different departments today. Also I conclude that the desire to implement a lean system is a 
major undertaking which must be led by management and encompass the entire organization. 
 
 
Keywords: bidding, purchasing, operations management, supply chain management, 

management information systems, knowledge management, quality, constant improvements, 

project management, lean enterprise 
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Förord 
 

Detta examensarbete vid Akademin för Innovation, Design och Teknik på Mälardalens 
högskola är utfört under 2009 för Balfour Beatty Rail AB i Västerås. Omfattningen på 
examensarbetet är 20 veckor och är det avslutande momentet i min utbildning till civilingenjör 
i produkt- och processutveckling.  
 
Syftet med examensarbetet har varit att genomlysa anbudsarbetet på företagets 
marknadsavdelning för att identifiera problem och föreslå en effektiviserad modell av 
anbudsprocessen. Detta ger mig möjlighet att använda mina teoretiska kunskaper för att 
förbättra processen på ett konkret sätt.  
 
Jag vill tacka alla på Balfour Beatty AB som medverkat i intervjuer och på andra sätt hjälpt till 
i arbetet samt gett mig ett mycket gott bemötande. Jag vill även särskilt tacka min handledare 
Martin Edlund för all hjälp. Jag vill även tacka min handledare Sabah Audo vid institutionen 
för Innovation, Teknik och Design. 
 
Min förhoppning är att projektet kommer bli till nytta för Balfour Beatty i deras kontinuerliga 
arbete med anbudsprocessen så att de kan bli ett ännu effektivare företag. 
 
 
Toni Chadda 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Balfour Beatty är ett företag som erbjuder entreprenadlösningar, där man erbjuder allt ifrån  
totalentreprenad till utförandeentreprenad, inom ett flertal olika teknikdiscipliner eller 
kombinationer av dem, för järnvägsanläggningar. Då uppdragsgivaren oftast är Banverket så 
arbetar man ofta med ett anbudssystem som följer lagen om offentlig upphandling. Det innebär 
att den potentiella uppdragsgivaren lägger upp planerade projekt på en offentlig plats, där olika 
intressenter kan plocka ner de detaljerade beskrivningarna, ett så kallat förfrågningsunderlag.  
 
Dessa innehåller uppgifter om vad som behöver göras, hur det skall göras, när i tiden det är 
planerat och så vidare. Beroende på om det är ett totalentreprenadprojekt eller om det är 
färdigprojekterat så ser anbudsprocessen olika ut, den process som ligger i fokus är den där 
projekteringen redan är färdig. Ett av de viktigaste dokumenten i det här förfrågningsunderlaget 
är en så kallad ”mängdförteckning”, vilket är ett dokument som den potentiella 
uppdragsgivaren sammanställt genom en projektering. Där detaljerar man vad som kommer att 
behöva göras för att kunna genomföra projektet. Detta är förutsägbart då byggnationerna måste 
följa de industriella standarderna, vilka är ett medel för att fastställa att arbetet utförs på ett sätt 
som garanterar säkerhet och kvalitet inom järnvägsnätet, ofta ingår specifika komponenter som 
måste användas.  
 
För att få ett uppdrag måste den potentiella kunden visa att de kan genomföra det med god 
kvalitet och kompetens, samt så tävlar man i pris. Detta innebär att man som potentiell 
leverantör måste ta ner förfrågningsunderlaget, se om man kan genomföra det, till vilket pris 
samt under vilken tid, sen returnera underlaget med informationen om ens verksamhet som den 
potentiella uppdragsgivaren kräver, man lägger ett anbud.  
 
Anbudsprocessen börjar med att man till och börja med bestämmer om man överhuvudtaget 
ska lägga ett anbud eller inte, eftersom en anbudssammanställning kräver en del resurser, vilka 
är begränsade. Ledningen diskuterar och analyserar situationen, och bestämmer sig för om 
företaget ska satsa på ett anbud eller inte, då de har bakgrundsinformationen och helhetssynen 
som krävs för att kunna fatta ett sådant beslut.  
 
Om man bestämmer sig för att lägga ett anbud, skapas en projektorganisation runt det specifika 
anbudet, där man involverar de personer från olika delar av företaget som krävs för att kunna 
genomföra budet, samt med en anbudsansvarig. Mängdförteckningen delas upp av den 
anbudsansvariga så att personer med rätt teknisk kompetens och erfarenhet pris- och 
resurssätter rätt delar. När detta är gjort, så skickas delarna till den anbudsansvariga, som sätter 
ihop alla delkalkyler till en totalkalkyl, samt lägger till omkostnader osv. Arbetet med 
kalkylerna görs i ett program som heter MAP, vilket är ganska vanligt inom den här branschen. 
Fördelen med det är att man kan bygga upp databaser med färdiga ”block” av information som 
krävs för kalkyleringen. 
 
Som det har sett ut tidigare har varje person som arbetat med kalkyleringen suttit med en lokal 
installation av MAP på sin dator och arbetat, börjat om för varje nytt anbudsprojekt och lagt in 
information (möjligen med hjälp av äldre kalkyler i programmet), för att sen skicka vidare det. 
Nu har man beslutat att man ska övergå till en nyare version av programmet som tillåter arbete 
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över nätverk, där man kan ha en central databas istället, vilket kan ge en tidsvinst. Då 
anbudsarbetet involverar många olika människor med många olika kompetenser och 
erfarenheter har kalkyleringen tidigare kunnat se olika ut, vilket också kan lösas.  
 
Då det finns stor potential till effektivisering i processen är avsikten med arbetet att undersöka 
hur anbudsarbetet ser ut idag och undersöka hur det kan förbättras, med fokus på kalkylarbetet. 
Tanken är att man vill förbättra arbetsgången så att man kan börja arbeta enligt lean-filosofin. 
För att kunna göra detta kommer jag börja med att undersöka utgångsläget, huvudsakligen med 
hjälp av att intervjua alla involverade, för att sedan undersöka förbättringspotentialen med 
fokus på lean och sedan föreslå en förbättrad struktur på anbudsprocessen och kalkylarbetet.   
 

1.2 Företaget 
 
Balfour Beatty Rail AB ingår i koncernen Balfour Beatty som har 53 000 medarbetare världen 
över, företaget i sig är internationellt och har ca 400 anställda i Sverige. Avdelningen 
härstammar från ett brittiskt bolag och har funnits sen början av 1900-talet. Det tog dock sin 
nuvarande form först efter förvärvet av avdelningen för fasta installationer hos Adtranz (före 
detta ABB) och etablerades då i Sverige, vilket skedde år 2000.  
 
Företaget är en av de ledande leverantörerna i branschen och har det svenska bolagets 
huvudkontor i Västerås. Fokus ligger på infrastruktur för järnväg och man har kompetens för 
både omfattande projekt på infrastrukturnivå till mindre projekt för enskilda komponenter. Den 
tekniska kompetensen omfattar hela det kunnande som krävs för att kunna bygga järnväg, från 
att starta ett projekt med teknisk projektering och upphandling, till den fysiskt tekniska 
kompetensen inom kraftförsörjning, signal & telekommunikation och järnvägsentreprenad samt 
även drift och underhåll. Marknaden är för det svenska bolaget i huvudsak Sverige, även om 
man har mindre projekt ute i världen. 
 
Då koncernens bakgrund från början var inriktat på kraftförsörjning så innebar expansionen till 
Norden något helt nytt, man erbjöd helhetslösningar med spårkompetens osv. Eftersom 
företaget växt fort och är en kombination av flera tidigare företag (t ex svensk-danska Carillion 
rail) så har man många olika system som måste samarbeta. Företaget är i sig också strukturerat 
så att man har underorganisationer med sitt eget ledarskap inom olika tekniska 
kompetensområden (BEST – Bana, El, Spår och Tele; Kontaktledning; Drift & Underhåll osv) 
där man sköter egen personal- och resursplanering, samt i vissa fall även egna inköp, även om 
det sedan också finns en central organisation för inköp och marknadsavdelning.   
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2. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att förbättra den befintliga anbudsprocessen. Då det inte funnits en 
bestämd rutin för hur processen sett ut generellt sett så måste jag till att börja med ta reda på 
hur arbetet går till i utgångsläget, för alla involverade parter, samt få deras perspektiv på vilka 
problem som finns och anledningarna till detta.  
 
När jag fått en detaljerad bild om hur processen är strukturerad är det dags att fokusera på hur 
det är möjligt att förbättra situationen, detta görs med bas i teorin för processutveckling, 
projektledning och arbete med lean-inriktning. Det är även viktigt att ta hänsyn till vad de 
involverade i processen anser vara potentiella förbättringar, då de vet mer om processen än 
någon annan.  
 
Målet är att undersöka vad som utgör en effektivisering i processen för att sedan utforma en ny 
modell för hur processen kan se ut och presentera detta i form av en strukturerad 
processkartläggning. Processkartläggningen utgörs av processkartor och den text som utgör 
resultatkapitlet. Denna nya modell kommer att implementera teorin på ett lämpligt sätt samt 
sträva efter att fylla organisationens behov, vilket är att arbeta mot att effektivisera 
anbudsprocessen med avsikt att sträva mot att anamma principerna för Lean enterprise. Tonvikt 
skall läggas på att få ett så effektivt kalkyleringsarbete som möjligt, samtidigt som 
anbudskvaliteten upprätthålls. Sen är det upp till företaget att avgöra hur man tänker ta till sig 
förslaget och i vilken takt man vill anamma det, då omställningar mot en organisation som går 
mot ett arbete enligt lean-principerna är ett långsiktigt åtagande. 
 



10(101) 

3. Projektdirektiv 
Man vill från företagets sida fokusera på kalkyleringsarbetet i MAP, vilket innebär ett helt 
annat arbete än det som sker vid totalentreprenadarbete, så jag kommer att utgå från att 
slutförslaget är optimerat ur hänsyn till arbete med anbuden i utförandeentreprenader. Det 
viktiga är att bevara kunskap och ackumulera denna över tid så att värdet ligger kvar i 
organisationen och kan utnyttjas av alla på samma sätt, oavsett specifik kompetens och 
erfarenhet. Sen har man också uttryckt en önskan om att ”skapa en ’lean’ anbudsprocess”, 
vilket leder mig till att undersöka anbudsprocessen i helhet. Man vill ha en genomsyn av hur 
anbudsarbetet bedrivs och få konkreta förslag på förbättringar. 
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4. Problemformulering 
Effektiviseringen av anbudsprocessen ska följa det systematiska tillvägagångssätt som 
presenteras i teorikapitlet. Då företaget ser förbättringspotential i anbudsarbetet är uppgiften 
som följer att kartlägga processen som den ser ut till att börja med, identifiera möjligheter till 
effektivisering och sedan utforma en optimerad process. 
 
Problemen i arbetet med anbudsprocessen är mångfacetterade och måste angripas ur olika 
vinklar. Utgångssituationen är att jag inte känner till något om vare sig organisationen, deras 
verksamhet eller systemen de arbetar i, utifrån detta kommer jag med hjälp av öppna 
semistrukturerade intervjuer att lära mig så mycket jag kan om hur arbetsgången och processen 
ser ut. Jag måste skapa mig en detaljerad uppfattning om hur processen ser ut i utgångsläget, 
om den har någon bestämd struktur samt hur arbetet går till (i den detaljnivå det är viktigt för 
optimeringsarbetet).  
 
När jag skaffat mig en uppfattning om processens natur och fastställt ett utgångsläge, kommer 
jag att analysera denna utifrån teorin för att hitta förbättringspotential samt även ta hänsyn till 
de involverade parternas åsikter som framkommer under arbetet. Då man arbetar i temporära 
projektorganisationer för varje anbud som skapas, måste projektledningsteorin utgöra grunden 
för det rent strukturella ur det avseendet. När det gäller kunskapsackumulering och 
processeffektivisering kommer jag att fokusera på teorin för lean enterprise, operations 
management, management informations systems och kvalitetsstyrning för att säkerställa att det 
förbättringsförslag jag ger är förankrat i relevant teori.   
 
Efter att analysen är färdig måste målbilden presenteras i processkartor såväl som i text. 
Processkartorna ska designas efter TQM-standarden och presenteras på ett konsekvent sätt i 
såväl utgångsläge som målbild. Förslaget till en förbättras process motiveras med teori och 
analys. 
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5. Projektavgränsningar 
Slutprodukten för projektet är ämnat att bli något som kan uppfylla företagets krav på 
genomsyn av anbudsprocessen samt konkreta förbättringsförslag, detta kommer jag att 
presentera med hjälp av en kartläggning av processen med de implementerade lösningarna samt 
rekommendationer som jag presenterar mer detaljerat i kapitlet om slutsatser. Det blir ett 
förslag på en reviderad process och förslag om reviderade arbetsmetoder kring processen.  
 
Då arbetet med att identifiera förbättringsmöjligheter och avgränsa dessa till specifika delar av 
processen gjorts av företaget kommer det här examensarbetet att ta sin början efter detta steg. 
När mitt arbete fortskridit och jag presenterat mitt förslag till en effektiviserad process på det 
sätt som angetts under problemförmuleringen återstår bara det sista steget i 
processutvecklingarbetet, att anamma de nya förbättringsförslag som presenteras, detta är dock 
upp till företaget och ingår inte i mitt ansvar.  
 
Det finns också element av effektiviseringen som kräver ett tekniskt specifikt kunnande inom 
de olika tekniska discipliner som utgör arbetet med järnvägsentreprenad, de åsikter som 
presenteras av de anställda är därför i vissa fall avgörande för vad som får anses vara en 
effektivisering. 
 
En central princip när man arbetar med processutveckling är att optimera för organisationens 
bästa i sin helhet, i det här fallet har dock arbetet avgränsats till att fokusera på 
anbudsprocessen, samt mer specifikt på utförandeentreprenader, arbetet kommer därför att 
begränsas till att fokusera på exakt detta. Förbättringsförslagen kommer dock att bottna i ett 
helhetsperspektiv för organisationen där det är tydligt att det finns möjligheter till detta.  
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
För att kunna genomföra förbättringsprojektet på ett bra sätt har jag sökt upp teori som är 
relevant för företaget och situationen. Det rör sig dels om teori för framtagande av 
informationen som utgör grunden för förbättringsarbetet, i form av intervjumetodik, samt teori 
som används som bas för att kunna motivera de förbättringsförslag jag sedan föreslår. 
 

6.1 Intervjumetodik 
 
Att undersöka processen i fråga handlar om att undersöka och sätta sig in i det arbete som 
försiggår på marknadsavdelningen (i samband med andra avdelningar) för att kunna genomföra 
ett anbud. Processen som sådan har inte dokumenterats på en detaljnivå som underlättar 
arbetet, det enda som fanns var en processkarta som övergripligt visar på arbetsflödet för ett 
anbud som gäller totalentreprenadprojekt, vilket inte riktigt stämmer in på den situation jag ska 
sätta mig in i. Det enda sättet att få reda på detaljerna om processen är att sätta sig in i vad som 
händer genom att fråga de involverade, då ett anbudsprojekt sträcker sig över månader och det 
är svårt att sätta sig in i detaljerna om man inte är insatt i yrkeskunskapen som används för att 
genomdriva anbudsprojektet. Det innebär alltså att jag hamnat i en situation där jag är ute efter 
att ta reda på detaljer om processflödet, de involverade parternas roll och eventuella problem. 
Det kräver att jag kan spinna vidare på frågor, även om det är viktigt att utgå från en 
standardiserad bas då jag vet vad jag är ute efter.  
 
Intervjumetodiken som bör användas måste alltså ge utrymme för undersökande frågor 
samtidigt som man har ett strukturerat angreppssätt. Enligt Fisher så spänner de olika sorternas 
intervjumetodik över ett intervall från antingen totalt öppna/ostrukturerade intervjuer till totalt 
strukturerade surveys.1 De öppna intervjuerna bygger på att man har en informell konversation 
med intervjupersonen i fråga om ett specifikt ämnesområde, där styr intervjupersonen intervjun 
nästan helt då den pratar på om det den anser vara relevant för frågan. De totalt strukturerade 
intervjuerna är totalt motsatta, där intervjuerna helt kontrollerade av den som intervjuar. Man 
har då ett förberett material som skall besvaras på samma sätt varje gång, avvikelser är inte 
tillåtna. Detta är bra om man vet precis vad man letar efter och behöver detaljinformation på en 
nivå som t ex tillåter statistik och mätvärden, då det är väldigt strukturerat, organiserat eller 
logiskt i följd av någon anledning. Intervjupersonen presenteras då med ett par alternativ om 
ombeds att välja mellan dem.  
 
Dessa två är dock extremer, metoderna emellan kallas för semistrukturerade intervjuer, det 
handlar då generellt sett om att intervjuaren har ett huvudsakligt ämnesområde med frågor som 
ska besvaras av intervjupersonen. Är har dock den som intervjuas stor frihet att svara på 
frågorna som verkar vettigt för dem. Vilken intervjumetod som är lämplig för situationen 
avgörs av olika faktorer.2 Om man inte vet vilken typ av svar man kommer få av 
intervjupersonen är det bra att välja ett öppnare angreppssätt, samt även om man vill ha nya 
idéer om något. Om man vill kvantifiera forskningsunderlag så bör man använda en 
förstrukturerad metod, samt även om man vill jämföra åsikter eller erfarenheter mellan ett 
väldigt stort antal människor. Det är ganska tydligt att det angreppssätt som bäst passar min 

                                                 
1 Fisher, C. (2007). Researching and writing a dissertation, sid 159 
2 Fisher, C. (2007). Researching and writing a dissertation, sid 165 
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situation är den semistrukturerade intervjun. Att göra en sådan intervju kräver mycket 
planering och organisering.  
 
De grundläggande stegen är att man grovt sorterar och listar de intresseområden man har för 
intervjuundersökningen, väljer frågor och prioriterar den, och sätter dem i en sekvens. Frågorna 
bör vara relevanta för undersökningen i fråga. Det är även viktigt att ställa frågorna på ett 
”diplomatiskt” och ovärderat sätt, så att intervjupersonen inte leds till att börja skyla skuld av 
något slag. Det är bra att ha dem nedskrivna så att man inte snubblar över frågor osv. Sedan 
handlar det om att förbereda ett intervjuschema, bestämma en inspelningsmetod, välja 
intervjuobjekt och schemalägga tid och plats så att det går bra för båda parterna. Vill 
intervjupersonen att man inte spelar in eller vid något tillfälle stänga av apparaten så ska man 
självklart göra de och istället anteckna. Man bör i förhand förklara vad intervjun handlar om, 
erbjuda konfidentialitet och tacka för intervjun.  
 
En semistrukturerad intervju bör utföras så att man triggar intervjupersonen att spinna vidare på 
frågor genom t ex att nicka eller säga uppmuntrande ord, frågande upprepa sådant som 
intervjupersonen sagt, undersöka (fråga mer om) deras yttranden vid behov av mer information, 
introducera nya frågor och summera.3 Det är viktigt att man verkligen går ner på detaljnivå så 
att man förstår det som sägs, samt frågar flera parter med till synes motsatt intresse när det rör 
sig om att ta reda på problem som har intressekonflikter. 

                                                 
3 Fisher, C. (2007). Researching and writing a dissertation, sid 169 
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6.2 Operations management 
 
Operations management, processutveckling, går ut på att man istället för att se en organisation 
som en uppsättning avdelningar som utför sitt specifika arbete ser till vad som faktiskt sker i 
organisationen som ett system av interagerande processer av olika slag. Processerna är i sin tur 
grupper av aktiviteter som tillsammans interagerar för att tillföra ett värde av något slag till 
organisationen. Processerna sträcker sig genom hela organisationen (och ibland utanför) och 
skär igenom olika avdelningar, som tillför resurser och upprätthåller systemet.4 Man kan dela 
upp processerna i kärnprocesser och stödprocesser, där kärnprocesserna är de som tillför värde 
för slutkunden och stödprocesserna är de som upprätthåller verksamheten i helhet. För att 
kunna leda organisationen på ett effektivt sätt så måste processerna designas på ett systematiskt 
sätt och ledas för organisationens bästa, för att tillföra ett så stort värde som möjligt för 
kunderna, såväl interna som externa. 
 
Processutveckling kan gå till på många olika sätt, men oavsett form och metod så måste 
processerna till att börja med kartläggas. De mest kritiska processerna är en bra plats att börja 
kartläggningen, då det är bra att ha en tydlig kärna och bas för strukturen på kartläggningen 
som man kan utgå från. Oavsett processkartläggningsstandard är viktiga är att man har ett 
systematiskt tillvägagångssätt och modellerar alla processer, aktiviteter och annat som tillhör 
på exakt samma sätt. Det bör även finnas en översiktkarta över alla steg och aktiviteter, med 
förklarande tydliga symboler, då processkartan är ett gott verktyg för visualisering, såväl som 
optimering. Det kan även finnas gånger då man vill designa en process helt från början, men 
även där är det bra att utgå från en kärna med de mest kritiska processerna som tillhör 
kärnverksamheten och ens kärnkompetens. Det rör sig dock oftast om att man kontinuerligt 
uppdaterar och reviderar processer, vilket kräver tydlighet.5 
 
På ett övergripande plan bör man börja med att se till organisationens strategier och 
utvecklingsmål, de utgör grunden för processens funktion, potential och mål. Den bör täcka 
hela organisationen eller affärsenheten som helhet. En översiktskarta på högsta nivå ska ha 
generella processbeskrivningar, sen gör man kartor som blir mer och mer detaljerade, där man 
bryter ner varje process i delaktiviteter så långt som det är värdefullt och ökar insynen. Man 
väljer processen som ska kartläggas, undersöker hur den ser ut och börjar identifiera varje steg, 
vilket representeras som en aktivitet. Tillhörande processkartläggningen gör man sedan en 
specifikation som förtydligar kartan. En process kan aldrig utvecklas isolerad från resten av 
organisationen, därför är det viktigt att man hela tiden utgår från kartan för hela organisationen. 
Man kan i processkartan markera förbättringspotential eller rankade prioritetsordningar, samt 
indikera vilka processer som har mest potential eller behov för/av framtida utveckling. Vissa 
typer av processer är lättare att modellera än andra, då det helt enkelt är så att vissa är 
syntetiska i natur, andra mer organiska. Med detta menas att en del processer (såsom 
produktion, mjukvarutveckling etc) till stor del styrs och designas ner till minsta logiska detalj, 
medan andra processer (såsom i modellering av tjänsteförlopp, diverse interaktioner inom en 
organisation etc) är modeller av processer man inte antingen inte kan styra ner i minsta detalj 
(antingen för att det inte är möjligt, eller för att det inte är effektivt) eller som är av en typ som 
är svår att beskriva pga komplexitet och improvisationer. Desto mer organisk en process är, 

                                                 
4 Krajewski, L. J. & Ritzman, L. P. (2005). Operations management – Processes and value chains, sid 3 
5 Boddy, D., Boonstra, A. & Kennedy, G. (2005). Managing information systems – An organisational perspective, 
sid 102 
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desto mer har man att tjäna på att inte gå ner alltför detaljerat i processbeskrivningar, då det kan 
vara kontraproduktivt eller inte tillfredsställande i noggrannhet. I värsta fall kan de divisioner 
man har skapat i element som annars är mer sammanhängande leda till att det blir svårt att 
optimera processen eller att det leder till en mycket ineffektiv suboptimering på 
organisationens bekostnad. När det gäller mer ”organiska” processer måste tonvikten läggas på 
att beskriva dynamiken, som i ett nätverk, snarare än godtycklig uppdelning i hierarkiska 
aktiviteter.6 
 
Har man väl kartlagt processen är det dags att se vad som kan förändras. Det finns många 
verksamhetsutvecklingsverktyg och -filosofier, av vilka lean-konceptet är det nyaste vilket 
presenteras längre fram i kapitlet. Det finns ett otal av olika läror om hur process design ska gå 
till, det finns ännu ingen enhetlig lösning.7 Målet är att förbättra en organisations resultat. 
Överlag så kan man se om processerna helt behöver nya tillskott av aktiviteter, förändring av 
existerande sådana (i form av förenkling, integration, automatisering etc) eller eliminering av 
aktiviteter. Inom entreprenadsektorn handlar det ofta om att effektivt utnyttja ”trånga sektorer”, 
vilket helt enkelt är den resurs man har minst av och som bestämmer hela processens maximala 
produktionskapacitet. Inom processutvecklingen kallas anpassning till denna begränsande 
faktor ”the theory of constraints”.8 
 
Man kan också se till processernas natur och värdera optimeringspotentialen utifrån det. Tittar 
man på dimensionen av komplexitet, så kan vissa processer ha mer många fler steg och 
aktiviteter än andra och fler involverade, det kan vara så att det finns många associationer till 
och beroenden av andra processer, eller så kan det röra sig om en process som är väldigt 
dynamisk. Alla dessa är faktorer som rör komplexitet, en komplex process kan ha större 
potential till optimering, men det innebär också mer svårigheter. Det kan vara så att 
dimensionen av svårighet ligger i hur kunskapsintensiv den är, att den är beroende av att man 
har väldigt specifika komponenter och personal för att kunna utföra den. Det kan också röra sig 
om en stor omfattning av människor som krävs för att påverka processens struktur eller beslut 
om att omdesigna processen överhuvudtaget. Om processen kräver en specifik typ av 
kompetens kanske den kompetensen bara är gällande en viss tidsperiod, som t ex i vissa delar 
av IT-sektorn, vilket leder till större krav på innovation samt att man måste ta hänsyn till större 
inlärningskurvor och påverkan som de involverade anställda har på processen. 
Kunskapsintensiva processer karaktäriseras också av att processernas natur till en större del 
består av undantag och variation, snarare än rutinmässiga uppgifter, där de anställda som 
arbetar med processen karaktäriseras av att de besitter specifik kunskap och expertis med stor 
färdighet. Skalan av kunskapsintensitet kan vara allt ifrån stor till liten, desto större den blir, 
desto större anledning har man till att investera i ”knowledge management”. De verksamheter 
där detta är vanligast ligger inom fält såsom FoU, produktutveckling, konsultering samt 
managementprocesser såsom planering och strategi.9   
 
Nu när ständiga förbättringar blivit ett allmänt accepterat mål ser en systematisk approach till 
processutveckling ut som så att man tittar på sina processer (oftast fokuserar man på 
kärnprocesserna; sin supply chain och produkt/tjänsteutveckling) för att se om det finns 
potential till att öka kundnöjdheten, vilket består i effektiviseringar och optimeringar av olika 
slag. Dessa identifieras ofta av de anställda som kommer med förslag, då de är insatta i detaljer 
på ett helt annat sätt. Detta kan uppmuntras genom att man inför ett system för att föreslå 

                                                 
6 Ould, M. A. (2005). Business process management – A rigorous approach, sid 170 
7 Heisig, P. et al (2001). Knowledge management, sid 16 
8 Krajewski, L. J. & Ritzman, L. P. (2005). Operations management – Processes and value chains, sid 248 
9 Heisig, P. et al (2001). Knowledge management, sid 24 
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förbättringar på en frivillig basis, som utvärderas regelbundet. Oavsett så måste de föreslagna 
förändringarna stämma överens med organisationens mål som helhet. Detta går sedan vidare 
till att man definierar omfattningen av den process som ska förändras och avgränsar sig, det 
måste vara genomförbart, man kan inte ”koka ett hav”, ett alltför omfattande projekt är ofta 
dömt att misslyckas då det innebär för stora förändringar på en gång vid sidan av den vanliga 
aktiviteten vilket gör de anställda frustrerade.10  
 
Har man väl avgränsat sig tillsätts ett team av personer som är insatta i processen och experter i 
verksamheten för att analysera den och göra ett utkast till en ny design. Det kan behövas 
utomstående hjälp eller stödpersonal av olika slag. När detta är gjort skall processen 
dokumenteras, man beskriver processen på de sätt det är relevant (t ex kartläggningar, siffror, 
diagram eller information osv.) och noterar var i företaget det ligger. Man utvärderar hur 
processens prestanda idag på olika sätt beroende på vad processens ändamål är, det kan t ex 
röra sig om rena prestations/produktionsmätningar, allt för att få mer ledtrådar till hur den kan 
förbättras. Ett sådant mått är utnyttjandegraden, ”utilization”, som är en term som kan 
appliceras till vilken sorts produktion som helst och vanligtvis är en siffra som uttrycks i 
procent. För att kunna beräkna denna utnyttjandegrad måste veta hur mycket arbete som utförs 
och dividera detta med den totala kapaciteten, då får man ett mått på hur väl ens resurser 
används.11 Att ha en alltför hög utnyttjandegrad kan vara negativt, då konstant arbete på 
maxkapacitet leder till utslitna anställda vilket i längden sänker produktiviteten. Effektivt 
resursutnyttjande handlar inte om att maximera utnyttjandegraden, man måste i vissa 
verksamheter också ha en buffert (den kapacitet som inte används) för att kunna hantera 
variationer i efterfrågan.   
 
Har man väl identifierat brister som kan förbättras eller potential till förbättring genom 
utveckling av existerande procedurer och aktiviteter så är det dags att bli kreativ och föreslå 
nya strukturer. Man dokumenterar det nya utkastet och jämför med utgångsläget. Om ledningen 
godkänner förändringarna implementeras den nya processen i organisationen, man kan behöva 
ta in nya resurser och styr om verksamheten. Det är dock oftast här det faller, då ledning ofta 
kan vara i ett sinnestillstånd där man inte ser förändring som någonting positivt då man alltid 
gjort saker på ett visst sätt. Det är vanligt att processutveckling stannar av och rinner ut i 
sanden innan detta sjätte och sista steg genomförs. Har man däremot lyckats genomföra det så 
börjar processutvecklingen om från början, man utvärderar igen och fortsätter kontinuerligt.12 
 
Svagheter som har förekommit i processutvecklingen har varit att det är ett stort antagande som 
varit kostnadskrävande, där du åtar dig att utveckla en process som skär igenom en hel 
organisation och behöver involvera mycket personal, samt så behöver du antagligen hyra in 
konsulter för att göra arbetet. Detta tar tid, och alltmedan processerna utvecklas vid sidan av 
den normala aktiviteten så kan processens natur ha förändrats, när den nya processen är 
strukturerad kan lösningen som presenteras vara förlegad. Detta bygger på att det tidigare varit 
vanligt att man inte designade processer och organisationer på ett självlärande sätt när det var 
möjligt. Varje ny lösning för en särskild process var i detalj utformad för en specifik situation. 
Det kan också vara ett farligt verktyg i händer på vårdslösa, då processutveckling påverkar hela 
organisationen. Ett vanligt problem är att man skär ner på process-steg, ledtider och antalet 
involverade till en nivå där man riskerar tillförlitlighet och kvalitet för processen. Detta kan 
endast avhjälpas med hjälp av medvetenhet samt fokus på långsiktighet, samt involvering av 

                                                 
10 Krajewski, L. J. & Ritzman, L. P. (2005). Operations management – Processes and value chains, sid 134 
11 Krajewski, L. J. & Ritzman, L. P. (2005). Operations management – Processes and value chains, sid 246 
12 Krajewski, L. J. & Ritzman, L. P. (2005). Operations management – Processes and value chains, sid 135 
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alla som berörs av processen vid dess omdesign. Det bör också ligga ett fokus på kontinuerlig 
förbättring.  
 
En av de centrala delarna i operations management handlar om supply chain management. Där 
man tidigare fokuserat på olika avdelningar såsom försäljning, logistik osv för att beskriva de 
olika komponenter i värdekedjan pratar man idag om supply chains, vilken innebär hela 
processen som rör orderuppfyllande och relationer med kund/leverantör. Det är ett nätverk av 
tjänster, material och information som flödar som i sin helhet kallas för en supply chain. Att 
leda detta går ut på att designa processerna som rör relationerna, hur orderhantering och 
uppfyllelse av dessa görs i företaget. För att få en så effektiv organisation som möjligt så måste 
man ha en supply chain som är synkroniserad med flera olika parter. Dels har vi de interna 
processerna, från de som rör kärnkompetens, ledning och stödaktiviteter, till de externa, där 
man måste hålla en kontinuerlig kontakt med kunder och leverantörer för att kunna 
synkronisera leveranser, materialflöden, produktion och allt annat som man kan dra nytta av att 
hjälpa varandra med.13 För det här arbetet så ligger inte uppgiftens huvudsakliga tonvikt inom 
det här fältet förutom i ett avseende, arbetet med inköp. 
 
Även inom tjänstesektorn har supply chain management en viktig roll. Det berör inte bara de 
explicita arbetet med transporter, utan även de interna processerna i form av explicita och 
implicita servicearbeten som stödfunktion. Tjänsteföretaget måste ha rätt resurser, utrustning 
och personal internt för att kunna utföra sitt arbete, vilket faller inom ramen för SCM. I det här 
avseendet måste inköpsarbetet ta en helt annan roll, inte bara vara en kostnadspost som inte gör 
någon annan nytta än att hålla koll på leverantörsnätverk, utan som fyller en progressiv roll där 
man utför ett värdefullt arbete som en del av företagsledningen. För att uppnå ett 
totalkostnadsfokus för organisationen som helhet måste man involvera de som ansvarar för det 
huvudsakliga arbetet med inköp. Man kan då grunda för ett långsiktigt arbete med 
gemensamma avtal som fyller strategiska roller på flera platser i företaget samt integrera 
arbetet med informationsavdelningen för att förbättra den gemensamma informationskällan 
som informationssystemen utgör.14    
 
Inköpsarbetets roll i det här fallet handlar om att uppfylla en rationaliserande roll där man 
genom att koordinera hela försörjningskedjan med inköparna kan reducera kostnaderna 
markant genom hela organisationen, då man kan förhandla centralt, få rabatter för större 
volymer etc. Företagets processer får sig ett lyft genom att man centraliserar en så avgörande 
uppgift till de som är experter på det, vilket därmed leder till en förbättrad koordination internt 
sett och tidsbesparing då det annars förekommer att flera olika anställda inom olika avdelningar 
som köper in lokalt. Genom att inköpsavdelningen parallellt med den vanliga verksamheten 
sköter den biten istället tjänar man in mycket tid och pengar. I slutändan leder det till att 
inköpsarbetet uppfyller sin tredje roll, struktureringsarbetet, vilket utgörs av att inköpsarbetet 
strukturerar processerna för att minska totalkostnaden och ökar verksamhetsstödet. Man bygger 
upp långsiktiga relationer med de leverantörer där det är relevant och grundar för långsiktighet, 
vilket är att föredra när man ofta arbetar med samma marknadsaktörer. 
 
 
 
 

                                                 
13 Krajewski, L. J. & Ritzman, L. P. (2005). Operations management – Processes and value chains, sid 397 
14 Krajewski, L. J. & Ritzman, L. P. (2005). Operations management – Processes and value chains, sid 396 
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6.2.1 Kvalitet 

Sen en tid har kvalitetsarbete legat i fokus för många organisationer, en av föregångarna var 
Deming, som med sina koncept om företagets processer såg det hela som ett system, han 
utformade då ett koncept som var en av hörnstenarna i sin syn på organisationsteori som kallas 
för TQM, Total Quality Management. Den heter just ”Total Quality” för avsikten är att man 
ska täcka organisationen som helhet, varenda process och anställd, inte bara produktion och 
tillverkning., Det bygger på att konceptet kvalitet är något subjektivt som definieras av kunden. 
Kvalitet handlar då om att uppfylla medvetna och omedvetna förväntningar, samt att 
användaren upplever att det man erbjuder är lämpligt för ”avsett bruk”. I sin helhet så är det 
kunden som avgör om något är kvalitativt. Det handlar dock inte bara om att tillgodose bättre 
tjänster och produkter, men också om att göra detta på ett bättre sätt. Man måste ha 
inställningen att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker.15 
 
Det handlar om att anamma en filosofi om att total kvalitet är någon som kan uppnås genom att 
man i sin företagsledning riktar in sig på att införa ständig förbättring i sina system, i såväl de 
tekniska systemen som de sociala. Många företag har fokuserat på att minska sina kostnader till 
bekostnad av kvalitet, vilket har lösts i efterhand genom garantier och annat. Detta har dock 
visat sig vara mycket mindre lönsamt än att bygga in kvalitet redan från början. Genom att 
redan vid start implementera en kvalitativ approach till sin verksamhet förebygger man fel som 
leder till kostsamma problem, samtidigt som man utvecklar sin organisation till det bättre. Det 
kommer i längden att löna sig i såväl lönsamhet som produktivitet.  
 
I kvalitetssystemen bör man bygga in kontrollsystem, så att man tidigt kan kartlägga och 
upplysa personerna som är involverade i processen om fel, vilket leder till förbättringar då man 
inte bara fokuserar på hur man gör saker utan varför. Då människor kan ha tendenser att 
undvika ansvar och sin egen roll i felaktigheter är kvalitet ett system som måste formaliseras i 
rutiner och processer, snarare än att beskylla och bestraffa när fel begåtts. Genom att förändra 
sin syn på vad en kund är kan man förbättra systemen internt, då en kund kan vara en intern 
kund såväl som en extern. Den interna kunden är den som är beroende av allt du gör.16  
 
Den rollen som företagsledningen har i ett kvalitetssammanhang är inte en disciplinerande och 
styrande ”polis”. Deming konstaterade att ”Människorna jobbar i ett system. Ledarens roll är 
att arbeta på systemet, att förbättra det kontinuerligt, med deras hjälp”. Har man väl anammat 
ett systemperspektiv så bör man få andra att göra samma sak genom att definiera dess 
processer, för att sedan analysera dess beteende. Genom att mäta systemets kvalitet genom att 
se hur kundens förväntningar motsvarats och mäta det på olika sätt så kan man systematiskt 
förbättra det tillsammans som organisation. Förändringen bör vara beständig och om möjligt 
replikerbar i så många processer som möjligt.  
 
De tekniska aspekter av en organisation som brukar hamna i fokus är teknologiska frågor som 
rör vetenskap, mätning, flöde, material, interaktionen mellan människa och maskin, 
arbetsmoment, fysiska arrangemang osv, dessa hamnar dock inte i fokus för det här arbetet. 
Andra relevanta tekniska aspekter är dock frågor som rör konkretisering av specifikationer, 
definitioner, standardisering, jobbavgränsningar, ansvar, informations tillgänglighet och 
användning. Managementrollerna är strategistyrning, process/aktivitetsstyrning och 
projektledning. Att forma strategin går ut på att sätta långsiktiga mål, visioner och principer, 

                                                 
15 Voehl, F. et al (1997). Total quality in information systems and technology, sid 106 
16 Voehl, F. et al (1997). Total quality in information systems and technology, sid 107 
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för att leda företaget som helhet åt rätt håll. Detta för att på ett bra sätt ta vara på företagets 
resurser samt att få alla att sträva åt samma håll. Processtyrningen går ut på att ha ett gott fokus 
på processerna och dess utveckling, att säkerställa att de koordineras på ett bra sätt samt att 
man implementerar ständiga förbättringar. Projektledningen handlar om att på ett enhetligt sätt 
utforma sättet som projekt, resurser och aktiviteter planeras, implementeras, organiseras och 
kontrolleras. Det finns många olika typer av projekt och alla har sina team med olika 
kompetenser. Det ”sociala systemet” rör ämnen som policies, företagskultur och allmän 
inställning till varandras roller. Då dessa värden är svårdefinierade så kan man grovt dela upp 
dem i värderingar, attityder, normer, förväntningar, relationer osv. Det centrala är att ledarskap 
inte är en position som är till för att ge direktiv, utan för att forma organisationen. Många av de 
sociala faktorerna har stor inverkan på resultat och arbete. Föra att man ska kunna arbeta i lag 
krävs en anda av samarbete och erkännande av roller. För att processer ska kunna utvecklas på 
ett effektivt sätt är det essentiellt att man vidhållet ett klimat som främjar kreativitet, ofta är det 
tvärtom. En stark företagskultur säkerställer ansvarstagande medarbetare, motivation och 
mycket annat som är ryggraden i en organisaton.17 
 
Förbättring och utveckling av processer bygger på ett koncept som sedan länge stått i centrum 
för ständiga förbättringar i TQM, det kallas för PDCA och står för Plan-Do-Check-Act.18  
 
 

 
 
Det första steget, Plan, står för att man studerar och analyserar en utvald process och ställer sig 
frågor om vad som behöver förbättras och förändras. Beroende på hur processen ser ut behöver 
man involvera olika kompetenser för att planera för omstrukturering. Målet är att uppnå ett 
bättre processresultat, oavsett hur det definieras, kundens definition av kvalitet står i centrum. 
Man planerar sedan för vilka resurser som kommer att behövas och vilken information som är 
nödvändig genom att utföra undersökningar som kan bygga på att man definierar problemet 
mer exakt tillsammans med kunden, ledningen, slutanvändare osv. Tillsammans får man en 
insikt om hur kvaliteten definieras och kan mätas, vilket kan ha att göra med kapacitet, 
prestanda, tillgänglighet, tillförlitlighet, förändring osv. För företagets del kan 
kvalitetsspecifikationerna handla om tidsfaktorer, kostnader, antal fel osv. Man koordinerar 
sedan detta med den interna sektionen för planering och utförande av förändringarna och 
säkerställer att alla är införstådda i vad som kommer ske. 
 

                                                 
17 Voehl, F. et al (1997). Total quality in information systems and technology, sid 152 
18 Voehl, F. et al (1997). Total quality in information systems and technology, sid 164 
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När man kommit fram till detta kommer nästa steg, Do, genomförs förändringarna på det sätt 
som planerats. Man implementerar förändringarna och studerar vad som händer, man samlar in 
information om vad som sker i processen och reviderar processen ännu mer om det behövs. 
Efter att man utfört förändringen måste man kontrollera resultatet, Check, man kontrollerar 
vilken effekt de planerade förändringarna haft på processen, vilket syns i informationen man 
samlat in under Do-fasen. Om det är så att effekterna inte alls varit positiva avbryter man 
projektet. Om resultatet däremot varit positivt implementeras förändringen permanent i Act-
fasen så att de nya rutinerna är standard för processens fortgång.19 
 
Det välkända GANTT-schemat utvecklades av en matematiker som jobbade med Deming i 
kvalitetssammanhang. Det är ett kraftfullt verktyg som är till för att planera tid på ett tydligt 
sätt, där staplar ligger parallellt i sidled för att markera tidsåtgång för varje specifik aktivitet, 
kartan visar också på beroenden mellan aktiviteter. Genom att strukturera scheman kan man se 
vilken kritiska tidslinjen är, när projektet beräknas ta slut och mycket annat. Det är effektivt för 
att det också åskådliggör de olika parternas ansvar och roller, när man behöver leverera och till 
vem.20 
 

6.2.2 Management information systems 

För att kunna driva en organisation så effektivt som möjligt är det viktigt att man har en 
välstrukturerad organisation för sina informationssystem. MIS står för Management 
Information Systems, vilket är en disciplin som handlar om utvecklingen och användningen av 
informationssystem som hjälper företag att uppnå sina mål.21 Som det mesta så kan man se en 
organisation som ett system, en grupp av komponenter som interagerar för att uppnå ett mål. I 
dagens samhälle så blir olika typer av informationssystem alltmer integrerade i våra 
affärsrörelser, systemen är av väldigt olika slag. I företagen så har informationssystemen 
väldigt olika roller, de utgör oftast en aktivitet som är rent upprätthållande, dvs de finns nästan 
alltid med som en komponent som inte utgör kärnverksamheten eller ens core competencies, 
men är absolut essentiella för att kunna driva verksamheten. Oavsett typ av informationssystem 
så har de en uppgift, att tillgodose behoven av informationsproduktion eller –hantering.  
 
Systemen i sig består av många olika delar, men de flesta har samma uppsättning av 
huvudkomponenter, man brukar sortera dessa in i fem kategorier; hårdvara, mjukvara, data, 
procedurer och människor. De här kategorierna är en bra uppdelning för att visa på de vitala 
delar som utgör den fungerande process som tillgodoser informationsbehoven. Hårdvaran är 
det som allting är implementerat i, oftast datorer och liknande under de senaste decennierna. 
Jag säger oftast, då en implementeringsplattform för olika typer av informationssystem inte 
nödvändigtvis behöver innebära en dator, till exempel så kan en kalender som hänger på en 
vägg kan sägas utgöra den fysiska hårdvarukomponenten i ett system för tidsplanering. Oftast 
så handlar det som sagt om datorer. De innebär för företaget en rent teknisk investering med 
tillhörande avdelningar för upprätthållande av drift och säkerhet, då hårdvaran måste 
underhållas för att garantera att värdet i informationen inte går förlorad. För det här arbetet är 
hårdvarusidan irrelevant, då det är en rent teknisk fråga som inte är relaterad till arbetet. 
 
Kategorin ”mjukvara” brukade förut innefatta alla ”mjuka” delar som inte hade med fysiska 
komponenter att göra, till exempel procedurer, men detta är idag inte fallet då man har avsatt en 
                                                 
19 Krajewski, L. J. & Ritzman, L. P. (2005). Operations management – Processes and value chains, sid 202 
20 Voehl, F. et al (1997). Total quality in information systems and technology, sid 248 
21 Kroenke, D. M. (2009). Using MIS, sid 5 
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specifik kategori för procedurer. Mjukvaran är ju idag väldigt specialiserad, dels är det de 
program som används för att kunna utnyttja den verksamhetsspecifika hårdvaran, dels så är det 
specifika mjukvaruprodukter för att kunna hantera information på det sätt som passar företagets 
behov. Variablerna för hur olika företag hanterar information är många, det handlar om att 
information ska produceras på ett särskilt sätt, lagras, presenteras, skickas och delas på olika 
sätt. Objektet för mjukvaran är datat, vilket alltid ser ut på olika sätt. Sättet man hanterar datat 
på med mjukvara och hårdvara hamnar i kategorin ”procedurer”, processerna som på ett eller 
annat sätt tillför värde.  
 
Den sista vitala komponenten är människorna, som i slutändan är de som drar nytta av och 
använder informationssystemen. Det kan tyckas vara självklart, men ofta så underskattas 
betydelsen av människans roll i de tekniska systemen. Datat som ligger implementerat i 
systemen har inget värde utan människan, data utan tolkning och sammanhang blir aldrig 
information. Ett ”perfekt” informationssystem har heller inget värde alls om man inte har 
människor som vet vad värdet ligger i, hur man använder informationen på ett korrekt sätt.  
 
Denna uppsättning komplexa komponenter kräver en bred uppsättning färdigheter för alla som 
arbetar med systemet på olika sätt, då alla komponenter i sig i de olika kategorierna dels ska 
fungera utan problem, men också fungera i samspel med allt annat.  
 
Vad är då information? Det finns olika förklaringar för vad som skiljer data från information, 
men i slutändan så handlar det om att vad som utgör information alltid är subjektivt. Vad som 
är data bygger också på vad man anser vara information – om du vet vilken information du 
letar efter så vet du också vilken källa av data som krävs. Det innebär att ett korrekt konstruerat 
informationssystem kräver att du har implementerat data som är relevant för slutanvändaren, 
människan, samt för upprätthållandet av produktionen för företagets nytta. Då olika aktörer i ett 
företag kan använda samma system kan det bli så att man utnyttjar samma källa till data, men 
extrapolerar olika information. Till exempel så kan en automatiskt konstruerad databas av 
nyckeltal och prestationsdata utgöra helt olika grundpelare för en produktionsplanerare och en 
affärsområdeschef, även om man utgår från samma data. Data är alltså en ren beskrivning eller 
representation, information är någonting som subjektivt sett tillför värde utifrån datat, kunskap 
bygger på information som extrapolerats ur data.22  
 
Det är viktigt att ta hänsyn till alla involverade innan man designar systemen, alternativt ser till 
att systemet har inbyggd redundans och att man på ett effektivt sätt har möjlighet till att utnyttja 
rådata till helt olika ändamål, samt ser till att systemet kan interagera med andra företagssystem 
vid behov. På det sättet kan t ex ett program som automatiskt registrerar produktions-
information göra nytta genom att skicka data till ett annat program som är till för 
bokföringssyften.  
 
Oavsett vem som ska använda informationen i vilket syfte, så finns det en del faktorer som 
alltid är positiva. Bra information bygger alltid på tillförlitliga data, tillförlitlighet handlar om 
att ha exakthet och precision, att man har exakt så mycket varians på datats exakthet som är 
lämpligt för datats olika användningsområden. Det är också viktigt att data är fullständigt, 
delmängder av information leder till låg tillförlitlighet. Vad som utgör exakt data handlar också 
om att det kommer i precis rätt tid, för det tilltänkta ändamålet. En tidsplanering tilltänkt som 
underlag för planeringsarbete som kommer för sent eller som inte är uppdaterad är värdelös i 
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det sammanhanget. Produktion av information kostar dock pengar, effektiviteten bör vara 
lagom, ett realtidssystem för informationsöverföring kanske kostar mer än det gör nytta för.  
 
Anpassning för sammanhang samt värde för pengarna är också nyckelfaktorer. Man måste 
planera för detta innan systemen konstrueras, då är det läge att precisera alla detaljer som 
nämnts. Det leder till att man får precis den sorts information man behöver, i rätt tid samt i rätt 
mängd. Att ha rätt mängd är likaså en fråga om effektivitet – har man för mycket data så 
innebär det bara att man måste lägga ner desto mer möda på att bortse från information som är 
irrelevant, samt kanske också analysera sig fram till vilken information som faktiskt är 
irrelevant. I dagens tidsålder så finns det horder av data, vilket innebär en stress om man hela 
tiden måste filtrera bort oönskat material.  
 
Att konstruera informationssystem handlar ofta om att designa plattformar för samarbete 
mellan olika delar av företaget. Flera personer måste arbeta tillsammans för att få den önskade 
informationen, systemet måste ta hänsyn till alla. Om detta är fallet så kommer man att få en 
synergi, dvs att flera delar samverkar och ökar varandras värde, som ömsesidiga katalysatorer 
för värde, samarbete vid konstruktion och användande av systemet är därför essentiellt för 
värdeskapande om man har ömsesidiga informationskällor. För att samarbetet ska bli så 
effektivt som möjligt så bör man ta hänsyn till tre faktorer, kommunikation, hantering av 
innehåll, samt kontroll av arbetsprocedurer.  
 
Kommunikation handlar dels om att ha en effektiv plattform för överföring av data och 
information mellan de involverade parterna, oavsett var man är eller hur man arbetar så måste 
detta koordineras. I dagens globaliserade affärssamhälle så kan det krävas att ett system 
fungerar trots att de som använder det gör det vid olika tidpunkter, i olika världsdelar, med 
olika språk osv, man måste därför främja gemensamma rutiner och plattformar. 
Kommunikationen kan vara synkron (samtidigt) eller asynkron (vid olika tidpunkter). Har man 
väl en etablerad plattform för samarbete så måste innehållet struktureras och synkroniseras så 
att det inte uppstår konflikter i användandet.  
 
Det här är väldigt generella termer, men då det handlar om generella riktlinjer för bra 
informationssystem så måste man hålla det på en generell nivå. Oavsett system så kan det röra 
sig om dussintals olika system som måste interagera, man kanske måste arbeta på ett och 
samma dokument utan konflikt. Gör man inte detta på samma sätt, enligt samma rutiner så får 
man problem. Man måste sy ihop arbetsrutinerna till en standard, hur skapar, förändrar, 
använder och eliminerar man olika innehåll? Det måste finnas överenskomna processer och 
rutiner, procedurerna grundar för god kvalitet på informationen.23  
 
Metoder för samarbete finns det många av i dagens informationssamhälle, det behöver inte ens 
vara så komplicerat att man använder tekniska lösningar för det, man kan helt enkelt börja med 
att träffas och komma överens om detaljerna. Fortlöpande samarbete kan ju också göras genom 
virtuella konferenser eller videosamtal, genom diskussionsforum och e-post, wiki-sidor, 
enkäter, intervjuer osv. Oavsett så är det bra om det konkretiseras och dokumenteras, för att 
undvika konfrontation och osynkroniserat arbete, det innebär bara bortkastad tid och 
bortkastade pengar. En enkel metod för ömsesidig förståelse är att man konkretiserar 
procedurerna i form av processkartläggningar, där man illustrerar med figurer hur arbetet 
fortlöper, oavsett om det är sekventiellt (något som sker i samma ordning varje gång) eller ett 
tillståndsbaserat system med olika triggers osv.  

                                                 
23 Kroenke, D. M. (2009). Using MIS, sid 32 
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Det är självklart inte alltid det går att strukturera processer då det kan vara så att man arbetar 
med något som är oförutsägbart eller som bygger på att en kompetent person improviserar i 
stunden, men det är inte att föredra, helst bör det finnas rutiner. Ett projekt är dock dynamiskt 
så det går inte alltid att ha universella rutiner som är specifika. Fokus måste ligga på att 
organisationens mål uppnås. Man måste se till hur ens eget företag fungerar och utgå från det 
när man designar sina system, alla organisationer har trots allt en strategi för hur man ska vara 
konkurrenskraftig, informationssystemen är en stödfunktion för detta. I den värdeskapande 
kedjan (value chain) så är informationssystemen bara en av länkarna, om än en vital sådan. Det 
viktiga är att se att allt är integrerat, det handlar om ett enda stort system. Man måste bygga, 
organisera och planera för detta gemensamma system, stirrar man sig blind på en komponent så 
leder det oundvikligen till suboptimering, dvs att ett företags olika komponenter drar åt olika 
håll eller till och med hamnar i konflikt med varandra, vilket inte gynnar någon. Suboptimering 
är alltid destruktivt. För att undvika detta är en bra början att man kartlägger och strukturerar 
processerna och konstruerar informationssystemen för att upprätthålla detta större system. 
Bättre koordination och utnyttjande av information samt bättre kvalitet på information leder till 
högre effektivitet.24 
 
Överlag så vinner företag konkurrenskraft genom att antingen skapa nya produkter eller 
tjänster, att uppdatera existerande sådana eller genom att differentiera sitt utbud jämfört med 
sina konkurrenter. I det här sammanhanget så har informationssystemen en roll som en del av 
utbudet eller som stödverksamhet för att kunna upprätthålla den centrala konkurrenskraften i en 
annan vara. I det här fallet handlar det också om att reducera kostnader för verksamheten 
genom att ha välanpassade system och grunda för kontinuerlig utveckling, vilket i slutändan 
bidrar till vinsten i företaget. Inom investeringsvärlden brukar man tala om att det är lättare att 
bli rik för en som redan är det, då avkastningen är procentuell. Det fungerar ungefär liknande 
när det gäller informationssystem, har man ett väl fungerande informationssystem så blir det 
lättare att ansamla ännu mer kunskap och rutiner.25 
 
Har man däremot ett ineffektivt system så kan det leda till ökade kostnader för organisationen, 
system som inte kommunicerar, otillförlitlig information, redundant eller överflödig 
information osv. Ett bra system är ett som integrerar alla väsentliga delar och aktivt 
kommunicerar och involverar de delar av organisationen som behövs. Det som idag heter 
processutveckling och går ut på att man har ett process- och systemperspektiv där man 
optimerar en helhet, snarare än att se företaget som en samling avdelningar (som t ex inköp, 
tillverkning, ekonomi, administration osv) byggde delvis på att man under början av 90-talet 
kunde integrera affärssystem till helheter, snarare än att ha underliggande parallella system. 
Målet är att dra nytta av att länka ihop så många aktiviteter som möjligt till en gemensam 
plattform för utveckling. I fallet informationssystem kan det t ex handla om att koordinera ett 
system för inköp, kundhantering eller ekonomi i hela organisationen, snarare än att varje 
avdelning har sitt eget system.26  
 
Informationssystemens roll i processutveckling är betydande, påverkan som det har spänner 
över ett intervall från ren automation till att man omdefinierar och omstrukturerar sina 
värdekedjor i organisationen genom att man sammankopplar system med andra aktörer i ens 
supply chain. I det här fallet rör det sig om något som ligger ungefär halvvägs på skalan, att 
omdesigna en process för ökat samarbete och koppla det arbetet mot en gemensam databas. 
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Med utsuddade gränser löser man upp suboptimering, avdelningar slutar optimera för sitt eget 
bästa och ser till helheten, vilket direkt leder till ökad kvalitet och kundnöjdhet och lägre 
kostnader för organisationen som helhet.27 Innovationsmöjligheterna för förbättrade processer 
är många, men bygger huvudsakligen på en överblick och process-syn, där 
informationsteknologi kan spela en avgörande roll, då det underlättar för större förändringar. 
Verktyg och modeller för hur man strukturerar processer finns det många av.  
 
Oavsett i vilket skede man befinner sig av arbetet med processkartläggning spelar 
informationssystemen en viktig roll. Skapar man nya aktiviteter eller designar en process från 
scratch kan man använda informationssystem för information om t ex organisationens logistik 
och inköpsplanering, det går också att simulera framtida processer med vissa sorters mjukvara. 
Håller man på med omdesign av en existerande process av någon anledning så erbjuder 
informationssystemen information om processens tidigare prestanda, strukturer och scheman 
för synkronisering med leverantörer, det kan visa data om kunder och andra i ens supply chain, 
ibland kan det erbjuda geografisk och logistisk information för placering av anläggningar samt 
mycket övrig information som är nödvändig för arbetet. Rent visuellt är informationsteknologin 
oumbärlig, då den möjliggör enkel åtkomst för alla involverade parter på ett överskådligt men 
samtidigt detaljerat sätt.28  
 
För pågående processer kan ett system som är rätt designar ge mer effektiv kommunikation, 
bättre information om kundens behov, flexiblare aktiviteter, bättre arbetsmiljöer, 
kostnadsreduktioner tack vare ökad synkronisering osv. Går implementeringen eller designen 
av ett system inte bra kan man å andra sidan riskera ineffektivitet. Vanliga problem brukar 
uppstå på grund av att man inte förutsett implementeringssvårigheter i tid, kostnader, 
utbildning osv. Kommunikationen med kunder och användare måste bli extra tydlig vid 
systemförändringar för att man ska kunna genomföra det till organisationens nytta. Andra 
misstag att undvika är att inte ha för stora förhoppningar på systemets förbättringspotential, 
samt hur mycket vinst det kommer att generera (även om det är svårt att förutsäga). Systemet 
kan riskera haveri om underskattat användningsbehovet eller kostnader för installation och 
underhåll. 
 
Många av dagens affärssystem bygger på att man har centraliserade system för att hantera alla 
delar av organisationens gemensamma datahanteringsbehov, där man samlar all data i en 
central databas. Den här trenden gäller såväl kundhanteringssystem, som MRP-program 
(Materials Resource Planning), ERP-system (Enterprise Resource Planning) osv. Fördelen är 
att man reducerar ledtider, allt data finns på en plats och är tillgängligt för alla. Informationen 
är snabb och uppdateras omedelbart, nackdelen kan vara att det innebär en större kostnad att 
köpa och upprätthålla systemet jämfört med det tidigare, men det finns helhetsvinster att göra. 
Det finns ibland också möjligheter att koppla samman existerande undersystem för förbättrad 
kommunikation (EAI – Enterprise Application Integration), vilket kan innebära mindre arbete 
och risktagande. Det gäller då att identifiera källor till problem som beror på att systemen inte 
kommunicerar, avgränsa vilka system som ska kommunicera och hur de ska göra det, utveckla 
bryggorna för det nya sammankopplade systemet och sedan utvärdera det.29  
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29 Kroenke, D. M. (2009). Using MIS, sid 277 
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Nya system innebär nya rutiner, vilket ofta är en drastisk förändring för många av de anställda. 
Inte nog med att man måste arbeta med ny mjukvara på ett nytt sätt, men det kan också bli så 
att man har nya kollegor och samarbetspartners, ny hårdvara och andra förändringar. Detta kan 
ofta ses som det största hindret för implementering av nya system. Personal måste utbildas i det 
nya systemet samtidigt parallellt som man arbetar i det tidigare. Då verksamhetsutveckling inte 
är ett nytt fenomen finns det företag som specialiserat sig på att erbjuda hjälp och lösningar vid 
övergångar, men det största problemet brukar sitta i personalens motstånd mot förändring, då 
det för ett tag gör jobbet svårare. Om inte ledningen ser till att personalen är involverad i 
förändringsprocessen kommer man att möta motstånd, det måste finnas en förståelse för varför 
man gör detta, samt vilken nytta det kommer leda till. De bör vara involverade från början till 
slut, feedback måste uppskattas.30 
 
Ledningen spelar alltid en nyckelroll vid förändringsarbete, har man inte dem med sig så 
händer absolut ingenting, även om förändringen måste involvera allihop. Det krävs ett tydligt 
markerat engagemang och ett åtagande som inte handlar om att överlåta ansvar till yttre 
konsulter eller att skjuta fram hanteringen av ett problem som man inte vet hur man ska lösa. 
Det kan också finnas intern politik på arbetsplatsen, där anställda tävlar om resurser från 
ledningen med varandra där ett förändringsarbete kan innebära negativa finansiella 
konsekvenser för en viss avdelning. Det enda sättet att komma runt det här är att ledningen tar 
en aktiv roll för att driva utvecklingen. Anställda speglar ofta chefernas attityd gentemot 
förändringen.31 Den som bör vara direkt ansvarig för att ett system implementeras är den högst 
ansvariga i organisationen, VD:n eller liknande. 32 
 
De anställda i ett företag besitter alltid kunskap som är värdefull för en organisation och är ofta 
bäst lämpade att driva förändring, då de är på insidan och känner till mycket, ibland i form av 
tyst kunskap. För att ta vara på den här källan till kunskap finns det en myriad av olika 
program, de delas huvudsakligen in i tre sorter: rapporteringsverktyg, ”data-mining” och 
”knowledge management”.  Data-mining går ut på att man skapar enorma databaser där man 
matar in siffror från en kontinuerlig process konstant, sedan har man automatiska program som 
försöker plocka ut användbar information från detta med hjälp av statistik och andra 
matematiska formler eller programrobotar som använder varianter av primitiv ”artificiell 
intelligens”. Rapporteringsverktyg fungerar så att de skapar automatiska rapporter om särskilda 
processer med jämna mellanrum, ett sätt att få en överblick över verksamheten och lära sig på 
det sättet. Den typ av program som har att göra med knowledge management kan se ut på 
många olika sätt, men det bygger alltid på att man på olika sätt lagrar de anställdas kunskaper 
så att de blir tillgängliga för alla som behöver det. Skillnaden på knowledge management-
program och de andra två sorterna är att den senare sorten tar vara på medveten kunskap direkt 
från människorna, inte från verktyg som analyserar. Det är den här sortens program som ligger 
i fokus för kalkylarbetet.  
 
”Tyst kunskap” är sådan kunskap som inte kan uttryckas explicit i medveten information på en 
gång, det är sådan information som ligger dold i en anställds sätt att arbeta som denne inte 
alltid är medveten om, men ändå drar nytta av i sitt arbete.33 Det kan röra sig om att man gör 
saker på ett särskilt sätt utan att vara medveten om det, har byggt upp reflexer eller omedveten 
intuition, osv. Den kan omsättas i explicit kunskap genom att man mer noggrant studerar och 
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kartlägger arbetsmetodiken eller lagrar information man arbetar med till nytta för andra. Det rör 
sig ofta om en form av expertis med kunskap som är avancerad.  
 
För att veta var man hittar kunskap i sin organisation bör man undersöka vilken personal som 
är involverad i processen, hur de organiserar den, hur de strukturerar sin kunskap, vilken 
komplexitetsgrad den har och koppla detta till sin processkartläggning av organisationen. 
Kunskap är dynamisk beroende på vilka element personen interagerar med, en 
tillståndsförändring i en aktivitet kan t ex utlösa en unik respons, vilket är en bidragande faktor 
till att man ser till vilka processer som är kopplade till varje persons arbete. När man vet detta 
kan man fråga sig vilka resurser som används i aktiviteterna för att skapa kunskapen och vilka 
resurser som för tillfället används för att ta tillvara på den. Hur fortplantar sig detta i 
processerna, sprids kunskapen, vart gör den nytta? Den här analysen leder till ökad insikt om 
hur kunskapen skapas, tillämpas, lagras och distribueras.34 
 
Knowledge management går ut på att man utnyttjar existerande kunskap på ett gemensamt sätt, 
oavsett om det är tyst eller explicit kunskap. Det är ofta så att enorma tillgångar sitter i de 
anställdas kunskapsbanker och att de tar med sig allt om de byter jobb, med KM-verktyg kan 
man se till att kunskap inte går förlorad. Målet är att identifiera, välja ut, organisera, dela och 
kommunicera kunskap.35 Det finns flera fördelar med att ha ett sådant system. För det första så 
främjas kreativitet, då man kan dra nytta av andras erfarenheter, blotta närvaron av ett sånt 
system främjar också att man behåller anställda längre då man visar att deras kunskap är värd 
något. Det som oftast är mest centralt är att processer effektiviseras då man kan eliminera 
felsteg och redundanta procedurer. Det finns de program som tar funktionaliteten så långt att 
man bygger in metoder som tillåter vem som helst att använda kunskap från experter, så 
kallade expertsystem. Tanken bakom dem är att man vill göra det möjligt för noviser att utföra 
komplexa arbeten som annars kräver mer arbete, men det har hittills inte fungerat trots ihärdiga 
ansträngningar. Förhoppningarna har tidigare varit höga, man har t ex försökt med program 
som ska möjliggöra det för en person att diagnostisera som en läkare, det har dock inte visat sig 
vara möjligt, det fungerar bara någorlunda bra för mindre komplexa system med lägra 
ambitionsnivåer.36  
 
Framgångsrikt ledarskap har länge byggt på att man drar nytta av organisationers 
”intellektuella kapital”, men skillnaden mot det här är att KM går ut på att kontinuerligt 
använda och strukturera denna kunskap. Kunskapen genereras, kodifieras/struktureras och 
används. 
 
För att man ska dra full nytta av ett KM-system måste man hålla det uppdaterat, vilket är en 
kontinuerlig syssla. Förutom det rent tekniska upprätthållande av systemet och 
säkerhetskopierande så krävs det också att man kontinuerligt utvärderar om systemets 
nuvarande tillstånd kontinuerligt är integrerat i organisationen, samt om det uppfyller sin 
funktion som stödprocess för att organisationen ska uppnå sina övergripande mål. Som 
organisation bör man också ha standarder för hur information ska lagras, skickas och skapas, 
detta för att säkerställa att materialet som produceras kan sammanfogas på ett bra sätt. Alla 
policies man har för hur systemet används bör också kontinuerligt ses över då 
samarbetspartners (och mängden information man delar med dem) kan skifta.  
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Informationssystem av den här typen är en hörnsten i den lärande organisationen. Att bygga en 
”lärande organisation” handlar om att leda organisationen på ett sätt som gör att man 
kontinuerligt förändras mot ett bättre tillstånd. För att kunna förbättra sina processer måste det 
först lära sig av det den tidigare gjort. Målet är att bli bättre på systematisk problemlösning och 
kreativt arbete. Kunskapen kommer av tidigare arbete och av andras rutiner, detta för att på ett 
snabbt och effektivt sätt sprida kunskap i organisationen.37 För att kunna lära sig måste man ha 
ett minne, vilket kan se ut på olika sätt. Det som karaktäriserar ett minne, oavsett typ, är att det 
på ett strukturerat sätt bevarar, presenterar och delar kunskap genom hela organisationen, därav 
en lärande organisation, inte bara lärande hos de anställda. Den ”minns” genom att bevara och 
uppdatera rutiner, procedurer och standarder, vilket människorna som jobbar i företaget kan 
utnyttja på ett kreativt sätt för att skapa ny kunskap, som i sin tur ackumuleras.  
 
För att nå framgång i vår tidsålder är det essentiellt att man integrerar de här rutinerna i sitt 
ledningssystem, IT utgör alltid en god grund men lärandet är inte beroendet av det. Det 
väsentliga är att man har en företagskultur som inlemmar det här arbets- och tankesättet, så att 
det blir en del av det mönster av handlingar som utgör verksamheten på ett naturligt sätt. Även 
om det är svårt att sätta mätvärden på hur en arbetskultur påverkar en organisation så har det 
definitivt en effekt på resultatet. För att implementera ett system för knowledge management 
måste man ha en företagskultur som bäddar för ett gott nyttjande av teknologin. Kulturen måste 
grundas i att man införlivar en ansvarskänsla för att dela kunskap med varandra och även 
utnyttja den. Användandet av systemet – och därav framgången för det – är beroende av om 
kulturen erkänner och belönar de som använder det.38  
 
Rent praktiskt så finns det cykliska modeller för hur informationen ska hanteras, som till viss 
del liknar PDCA-konceptet. Det första steget är att kunskap på något sätt skapas, genom att 
folk upptäcker nya saker att göra sitt arbete på eller genom att man införskaffar ny kunskap 
utifrån. Det kan också röra sig om att anställda gör ett jobb, får ett resultat, jämför resultatet 
med det resultat man haft för avsikt att nå från början och lär sig från det.39 När den 
identifierats som värdefull för organisationen och bedöms kunna representeras på ett 
användbart sätt så måste den fångas och dokumenteras på ett sätt eller annat. Detta måste göras 
på ett detaljerat sätt så att man fångar den tysta såväl som den explicita kunskapen, för att sedan 
lagra den tillsammans med den kunskap man redan ansamla i den relevanta kunskapsbank man 
skapat. Den här lagringsplatsen ser olika ut beroende på vilken typ av kunskap som sparats och 
på vilket sätt den utnyttjas, från något så enkelt som en pärm till avancerade nätverk av servrar 
osv. När detta gjorts så bör kunskapsbanken hållas uppdaterad och reviderad så att kunskapen 
är ny och relevant. När kunskapen väl finns där så kan den dissemineras till vem som än 
behöver den, oavsett var och när, så att de kan dra nytta av den i arbetet när informationscykeln 
börjar om och tillföra ännu mer till banken.40 Resultatet av att man hela tiden förbättrar sin 
kunskap genom att jämföra avsikt och resultat leder till mer precision i informationen, vilket i 
längden innebär kontinuerlig förbättring av kvalitet och effektivitet.  
 
Har man väl identifierat att man behöver implementera ett system så bör man gå tillväga så att 
man identifierar specifika problem som informationssystemet är tänkt att lösa och förbereda 
processerna för förändring. Man behöver tillsätta de anställda som är bäst lämpade för att 
avgöra hur den nya processen ska struktureras, och sen kartlägga kunskapen; vem har den, var 
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finns den, vem behöver den? När det är fastställt kan man övergå till att identifiera de 
teknologiska lösningarna för lagring och delning, samt skapa ett system för kontinuerlig 
uppdatering. Vet man vad man har för teknisk implementationslösning kan man gå vidare till 
att definiera exakt hur kunskapen ska kodifieras i form av data, hur ska blocken se ut? 41  
 
Att fastställa exakt hur information ska kodifieras görs också genom att man identifierar 
”metakunskapen” bakom informationen som ska lagras, dvs vad vet vi om kunskapen vi ska 
ansamla? Man måste precisera informationens karaktär för att kunna behandla den, samt exakt 
hur den ska användas. Effektiv kunskapshantering handlar också om att kunskapens struktur är 
så effektiv och snabb som möjligt, samt att systemet om möjligt underlättar för dem som 
använder det att hitta just den information man behöver. Att fastställa hur information ska 
struktureras kräver därför att man abstraherar de väsentliga egenskaper som man vet att 
personerna kommer kräva och bygger systemet därefter, strukturen bör dock vara så 
överskådlig som möjligt. De som är bäst insatta i hur information bör kodifieras och 
struktureras är därför de anställda, de vet vilka termer och standarder som används i arbetet, det 
går då desto fortare för dem att sedan hitta vad de söker i den datalagringsmetod man valt, t ex 
en databas.42 De vet vad som är kunskap, vilket kan vara svårt att identifiera om man inte söker 
upp de experter som ska använda systemet och intervjuar dem, de vet exakt vad de vill ha ut 
och hur den nuvarande processen kan förbättras. Genom att ställa frågor till olika personer och 
involvera dem i utvecklingen har man dessutom börjat inlemma dem i 
kunskapsansamlingsarbetet, när systemet väl är igång kommer de att arbeta efter de strukturer 
de själva utformat.43 Har man väl fastställt detta kan man gå vidare till att integrera systemet. 
 
Databasen i sig kan sedan struktureras på flera olika sätt beroende på vilken typ av information 
det rör sig om. Den kan organiseras hierarkiskt, nätverkat, objektorienterat eller rent 
relationsbaserat. Det finns verktyg för att på enkla sätt organisera det som man vill, men de är 
ofta begränsade till specifika sorter av information. Den information som behöver lagras i ren 
textform passar oftast bäst i automatiska dokumentdelningssystem, där man utnyttjar nyckelord 
och ”metadata”-strukturer (ett organiserat sätt att kodifera data genom sättet det är döpt på, data 
om data, t ex mallen avdelning_datum_författare.txt), för annan mer kodifierad information 
finns det databasverktyg för lämpliga lagringsmodeller. För att upprätthålla och underhålla 
informationssystemet behövs det ofta specifik personal som har det som heltidssyssla. 
 
Har man väl lyckats med en implementering av systemet i sina nuvarande processer kan det i 
framtiden gå att utveckla organisationen ännu mer genom att koppla ihop det med andra 
system. Att utvärdera nyttan av ett informationssystem är svårt, faktorerna är ofta omätbara. 
Vissa går så långt som att säga att det är omöjligt att läsa ett informationssystems nytta utifrån 
vinstökning, då den stora nyttan ligger i ökad konkurrenskraft, fler strategiska möjligheter, 
effektivare ledning osv.44 Det går dock att utvärdera ett systems effektivitet utifrån upplevda 
erfarenheter. De subjektiva kriterier man kan använda sig av annars är kvalitet, 
användningsnytta och generellt upplevd effekt. Kvalitet handlar i det här fallet om huruvida 
funktionerna i systemet uppfyllt de behov det designats för, hur väl det fungerat form av 
tekniska termer (som t ex svarstider, väntetider osv) samt om det anses vara tillförlitligt. 
Informationen som lagrats kan också utvärderas i efterhand, har den valda strukturen på 
information varit lämplig för den tänkta nyttan?  
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Andra aspekter av informationskvalitet ligger i dess fullständighet, användbarhet, precision och 
tydlighet. Man kan med enkäter även fråga användare av systemet (samt folk som påverkats av 
användandet, t ex kunder) om systemet varit tillfredsställande på olika sätt, om det upplevs ha 
hjälpt till med att uppfylla organisationens högre mål. Om man har system som visar på 
processeffektivitet i form av nyckeltal kan det gå att läsa av skillnader i produktionseffektivitet, 
felproduktionstal, antal säkerhetsincidenter osv. Den som investerat i systemet är inte alltid den 
bästa bedömaren då det kan innebära skeva utvärderingar, snarare så bör det finnas ett 
”objektivt” utvärderingsteam som kan avgöra nyttan. Det teamet bör inkludera representanter 
från alla grupper som påverkas, t ex ledarskapsrepresentant, användare, experter, 
administratörer osv. För att utvärderingen ska bli meningsfull måste misstag och problem ses 
som förbättringspotential och utveckling, ett system som kräver initiativtagande och 
självgående deltagare kommer annars att stanna av pga demoralisering och ansvarsflykt. 
Tydliga belöningar för förbättringar kan också vara positivt.  
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6.3 Project management 
 
Projektledning är en disciplin som anammat många tekniker från militären. Det stora kraven på 
koordination och styrning ledde till en hel del framsteg som applicerats i företag. 
Projektledning idag kan definieras som ”ett temporärt undertagande för att skapa en unik 
produkt eller tjänst”.45 Ett projekt skapas som en speciell enhet vid sidan av den vanliga 
verksamheten av ledningen för att det finns särskilda behov. Då det oftast är ett 
engångsföretagande så har man väldefinierade mål och kräver detaljerad planering av tid, 
resurser, aktiviteter, kostnader och prestationsmål.  
 
Att tillsätta ett projekt är ett markant åtagande som kräver att man förberett sig innan. Det är 
vanligt att projekt försenar varandra för att man delar på resurser eller teknologi som båda 
kräver. Det kan också handla om att man inte planerar in projektens resursåtgång i 
organisationens planering som helhet, vilket kan orsaka problem såväl för organisationen som 
projektet pga toppar och dalar i arbetstakt. Går det för långt kan det sluta i att det hela tiden blir 
förseningar för att man har för lite resurser. Forskning visar att 30 % av projekt avslutas under 
arbetsgången och att hälften av alla projekt som slutförs krävt 190 % av resurserna man 
planerat för och 220 % av tiden, vilket poängterar vikten av planering.  
 
För att man ska lyckas med ett projekt är det många faktorer som ska tas hänsyn till. Innan man 
ens påbörjar ett projekt måste det ligga i organisationens intresse samt hamna i händerna på rätt 
personer. Ett projekt innebär ett risktagande då det binder upp organisationens resurser och tid 
med potential för oförutsedda händelser och resursåtgång, att åta sig det kräver att man innan 
kan prognostisera för dess framgång så bra som möjligt och om möjligt ha ett enhetligt 
mätsystem. Man bör innan projektet påbörjas ta hänsyn till organisationens läge; har man tid, 
pengar och resurser? För att komma närmare ett svar på ett så bra sätt som möjligt bör man lista 
de mål som förväntas uppnås och jämföra det med organisationens helhetsmål, på ett specifikt 
sätt, inte mål som ”öka intäkten”, utan mer specifika saker, t ex ”öka kapaciteten med 3 %”. 
För att analysera om ett projekt passar kan man genomföra en SWOT-analys (Strengths, 
Weaknesses, Opportunites & Threats), vilket är ett strukturerat tillvägagångssätt. Det finns en 
mångfald av metoder, en del numeriska och en del kvalitativa, beroende på vilken typ av 
organisation och vilket typ av projekt det är passar olika metoder olika bra. 
 
Har man väl bestämt sig för att köra ett projekt så bör man samla ett råd för projektplanering, 
där man tillkallar ledningspersonal, projektledaren, chefer, personer som är insatta i 
organisationens marknadsposition för att bestämma detaljer för projektets bemanning, resurser 
och annat som krävs för dess genomförande.46 Man fastställer målet med projektet och planerar 
för processens gång.  
 
Den person som utses till projektledare bör vara en som inte bara kan ta ansvar gentemot 
ledning och företag, men också mot kund och samarbetspartners, inte minst teamet han 
kommer att jobba med. Pålitlighet är förstås viktigt då ledningen måste kunna lita på att de inte 
blir överraskade av något. Det bör vara en person som inte bara besitter ledaregenskaper men 
som också kan planera för en verksamhet, då denne kommer att vara ansvarig för tillsättning av 
projektets resurser, personal samt hur projektet ska genomföras. Då ett projekt innebär mycket 
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oförutsägbarhet av sin natur måste en projektledare kunna improvisera och vara analytisk. Hela 
tiden måste kommunikation med ledning och personal upprätthållas. Rent praktiskt så bör 
personen i fråga vara väl införstådd med de tekniska detaljerna som krävs, samt vara tillgänglig 
på ett bra sätt. Trovärdighet är A och O.47 
 
I det här fallet rör det sig om en projektorganisation, vilket är en ren organisation som 
separerats från huvudorganisationen där man har nästintill full kontroll över administration 
med egen teknisk personal under projektets fortgång. Det är knutet till huvudorganisationen 
genom kontinuerliga rapporter och med viss översyn, men det är huvudsakligen en egen 
funktionell enhet där projektledare har makt över varje detalj. Projektorganisationer är dock en 
ytterlighet, de flesta är en hybrid mellan projektorganisationen och den klassiska linjära 
funktionella typen, nämligen en matrisorganisation. Det innebär att varje person är anställd 
under en viss avdelning, men samtidigt arbetar i olika mindre projekt parallellt, med sin egen 
organisation.  
 
Arbetslag kan se ut på olika sätt, för kvalitetsarbete krävs det att man har minst ett 
ledningsteam, ett tvärfunktionellt team, samt ibland funktionella och uppgiftsfokuserade teams. 
Varje arbetslag måste ha en gruppledare. Ledningsteamet ansvarar för det centrala fokuset, 
riktningen som avgör vad man ska göra. Det är ansvarigt för att koordinera och utveckla 
arbetet, samt kommunicera med de anställda, de är även ansvariga för att arbetet färdigställs. 
Det teamet bor alltid vara tvärfunktionellt, dvs att man har representanter från alla involverade 
anställda med. Dessa lag kan finnas på olika nivåer i organisationen. De tre andra arbetslagen 
är sådana som tillsätts av ledningsteamet vid behov. Om det något behöver göras som kräver 
flera avdelningars samspel är tvärfunktionella teams tillsatta. Funktionella teams tillsätts om 
man isolerat en process som behöver tillsyn, teamet arbetar med processen för att få mer 
detaljerad information. Uppgiftsfokuserade teams tillsätts när man behöver något specifikt 
utfört, laget har den kompetens som behövs.48 Beroende på vad projektet är avsett att göra 
behövs sedan olika kompetenser, men normalt sett har man minst en projektingenjör, expertis 
som är insatt i det som ska tillverkas/åtgärdas, en controller som hanterar kostnader och andra 
formella saker samt andra stödfunktioner. Utöver dessa är det helt fritt. 
 
Att planera projektet innebär att varje detalj av projektet kartläggs i förväg så gott det går för 
att underlätta arbetet. För detta finns det många olika metoder och verktyg, men ett av de mest 
kraftfulla är ett s k WBS, ett Work Breakdown Structure. Ett första startmöte hålls för att dra 
igång projektet, där är det meningen att man ska diskutera projektet i en sån detaljnivå att alla 
involverade förstår vad som ska göras i ren teknisk bemärkelse, även om det inte är skrivet is 
ten. Nästa fråga är vem som ska göra vad, här är det viktigt att varje person accepterar det de 
ålagts för att säkerställa ett gott samarbete. Huvudorganisationens mål och riktlinjer för tider 
och resurser distribueras så att lagmedlemmarna är införstådda, och sist men minst så bildar 
man ett internt riskhanteringslag vid behov. Alla deltagare ska sedan skapa detaljerade planer 
för hur deras ansvarsdel av projektet ska åstadkommas, med schemaläggnings av varje aktivitet 
samt beräknad resursåtgång.  
 
Dessa syr man sedan ihop till ett WBS. Det görs genom att man organiserar projektet som en 
process, där varje process bryts ner i underprocesser/aktiviteter så långt som det är värdefullt 
och nödvändigt. Dessa aktiviteter presenteras i ett träddiagram, där varje aktivitet har en och 
endast en överliggande aktivitet, de underliggande aktiviteterna utgör beståndsdelar av den 
övre. När man brutit ner hela projektet från början till slut i aktiviteter så ska varje aktivitet 
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tilldelas tidsåtgång, hierarkiska beroenden till andra aktiviteter i WBS:en, beräknad 
resursåtgång och kostnad. Beroende på typ av projekt kan varje aktivitet tilldelas olika värden. 
När man är klar med detta kan man presentera färdiga siffror för planerat färdigdatum, total 
tidsåtgång, total kostnad osv.49  Man kan också se den kritiska vägen, den väg av aktiviteter 
som avgör projektets totala längd. Med hjälp av detta kan man försöka förkorta aktiviteter om 
alternativkostnaden av att låta bli är större än kostnaden för att förkorta dem vid behov. Har 
man ett projekt som utnyttjar svårtillgängliga resurser kan man också göra en resursutjämning 
för att jämna ut trycket på organisationen.  
 
 

 
 
 
Nästa steg är att utnyttja att man konstaterat tidsåtgång och hierarkiskt beroende mellan 
aktiviteterna genom att konstruera ett GANTT-schema. Varje aktivitet listas med de aktiviteter 
den kräver är färdiga för att kunna påbörjas samt tidsåtgång. Hela projektet kan då struktureras 
med ett schema av horistontella staplar, där den horisontella skalan utgörs av en tidsaxel, 
använder man ett datorprogram (vilket är det vanligaste) så presenteras automatiskt ett schema 
över hur projektet måste fortskrida, när varje aktivitet måste påbörjas. När den sista aktiviteten 
nått sitt slut är projektet färdigt, ett exempel på ett enkelt GANTT-diagram visas nedan. Måste 
man under projektets gång förändra tidsåtgången på en aktivitet pga förseningar eller andra 
problem kan man direkt se vilka delar av projektet som påverkas. Har man väl planerat allt som 
måste planeras så körs projektet igång. Det finns sedan avancerade tekniker för att hantera och 
optimera projekt, men för det här arbetet så är det presenterade det enda relevanta jag har 
anledning att ge mig in i.  
 

 
 
 
Efter att projektet är sjösatt bör man ha schemalagda träffar för att stämma av projektets 
fortlöpande framgång, speciellt vid kritiska punkter i schemat där samarbetsbehovet är extra 
stort. Det kan också finnas behov av extramöten vid kriser, då kommunikation är yttersta vikt 
för att hantera dem på ett bra sätt. När projektet avslutats och målen uppnåtts bör det utvärderas 
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för att man ska dra lärdom av det som gjorts. Man jämför de tidigare uppskattade värdena av 
projektet med de faktiska, vilket underlättar för framtida projektledning och förbättrad 
effektivitet. Det kan ha uppkommit nya möjligheter i samband med projektets genomförande 
som kan dras nytta av. Oavsett så bör man göra en full utvärdering, standardiserade 
utvärderingsformulär underlättar då projekt ofta har väldigt liknande faser. Såväl ledning som 
projektteam har nytta av utvärderingen, alla har något att lära sig av och tycka till om.  
 

6.3.1 Anbudsförfarandet inom entreprenadindustrin 

Entreprenadföretagens verksamhet bygger på att man kan lämna många anbud. Kan man inte 
göra det så kan man inte bli framgångsrikt och på lång sikt har man små möjligheter att 
överleva. Det är därför av yttersta vikt att ha en bra anbuds- och kalkylorganisation att stå på 
för att kunna genomföra de övergripande målen för verksamheten.50 Inom entreprenadindustrin 
har man vissa fastställda system som generellt fungerar på samma sätt när man arbetar med 
anbud. Kalkyleringen kring ett projekt har en kontroll- och styrfunktion, då den konstaterar hur 
man vill lösa projekten man vill åta sig samt hur resursfördelningen ser ut. 
 
Beroende på om det rör sig om en utförandeentreprenad eller totalentreprenad ser processen 
olika ut. De fallen det här projektet behandlar är alla av typen utförandeentreprenad, vilket 
innebär att beställaren utför projekteringen av projektet genom sina konsulter. Projekteringen 
innebär att man översätter kraven som ställs av beställaren för genomförande av 
entreprenadprojektet till konkreta handlingar med specifikationer över vad som behöver göras, 
mängdförteckningar av de resurser som krävs. Entreprenören ansvarar sen för materialval, 
produktionsplanering osv. Om det rör en totalentreprenad så gör anbudsgivaren allting.  
 
Upphandlingar kan se ut på olika sätt, det finns dels de som är öppna för bästa pris, öppna för 
bästa helhetserbjudande, de som är begränsade men tävlar i pris, begränsade och tävlar i 
helhetserbjudande, samt de helt stängda. De som är helt öppna i pris har inga begränsningar i 
vem som får lägga bud, den som bjuder lägst vinner automatiskt. Den här sortens bud kallas för 
”ren budgivning” inom marknadsterminologin, men den är väldigt sällsynt då det ofta leder till 
att företag lägger bud som är absurt låga och kompromissar med alldeles för mycket. De öppna 
anbud där man tävlar i bästa helhetslösning handlar om att ha ett bra pris, men man bedömer 
också utifrån andra kriterier som kompenserar för pris, såsom leveranskvalitet, leveranshistorik 
osv. Stängda anbudstävlingar oavsett om det handlar om pris eller erbjudande bygger på att 
man begränsar urvalsgruppen för att t ex reducera risker. De helt stängda anbudstävlingarna går 
ut på att den potentiella beställaren skickar ut anbud till utvalda aktörer, vilket oftast 
förekommer vid komplexa projekt och är vanligt på den privata marknaden.51 När det gäller 
offentliga upphandlingar måste det vara en öppen anbudsgivning, sen vinner den som har bäst 
erbjudande. Detta är oftast fallet, vilket innebär att man måste se till att utforma anbuden till så 
hög kvalitet som möjligt, inte bara till lågt pris. Upphandlingen inleds normalt sett med att 
beställaren offentliggör en anbudsförfrågan via annonser eller liknande system, när det är 
offentliga upphandlingar finns det detaljerade regler om detta i lagen om offentlig upphandling, 
är det privata upphandlingar så finns det inga bindande regler om formen.52  
 
När det sen kommer till att ge ett underlag för de potentiella entreprenörernas anbud så skickas 
det ut ett så kallat ”förfrågningsunderlag”, detta är ett underlag som innehåller såväl tekniska 
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som administrativa beståndsdelar. Det viktiga är att det ska gå att kalkylera på med relativ 
säkerhet. Kan man inte göra det så kan man heller inte beräkna vilka kostnader man kommer få 
eller vilka risker man tar genom att lägga ett anbud på ett projekt. Gäller det arbeten inom den 
offentliga sektorn så har man alltid rätt att få ett förfrågningsunderlag, det gäller dock inte den 
privata sidan.53 Det viktiga är att kontinuerligt bevaka utbudet av projekt. Det finns olika 
system för detta, dels så finns det färdiga nätverk med bevakningssystem, men andra bygger 
det helt på personliga kontakter. Oavsett så krävs det en medveten ansträngning, man kommer 
inte att presenteras med underlag utan vidare. Det krävs ett aktivt marknadsarbete.   
 
Förfrågningsunderlaget är konstruerat på ett tydligt sätt enligt det så kallade AMA-systemet, 
AMA står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning.54 Genom att följa systemet så minskar 
risken för misstag, då det är en standardiserad uppsättning av dokument som täcker all 
information som kan komma att behövas för att lämna anbudet, samt som är utformat på ett 
sådant sätt att kraven på entreprenader inom lagen om offentlig upphandling tillgodoses. I 
underlaget så finns föreskrifter om entreprenadform, ersättningsform, kvalitetsangivelser, tider, 
ansvarsförhållanden, mängdförteckning, entreprenaddetaljer osv. Mer detaljerat så är 
mängdförteckningen ett sätt för beställaren att specificera aktiviteter av olika slag som beräknas 
behövas för att få den produkt man vill ha. Desto mer tydligt ett förfrågningsunderlag är, desto 
bättre är det för den som vill lämna anbud och för beställaren, det blir lättare att undvika 
misstag. Med det sagt så är det kontraproduktivt att ha enorma dokument som gör det svårt att 
få överblick.55 
 
Det finns också en fullständig beskrivning bifogad, som kallas för en mängdbeskrivning. På 
grund av kvalitetskrav så kan man enligt lagen om offentlig upphandling kräva specifika 
märken eller fabrikat, vilket är fallet när det gäller mycket av materialet som krävs för 
järnvägsentreprenad, då det är viktigt att man säkerställer säkerheten. I förfrågningsunderlaget 
måste beställaren också presentera de värderingsgrunder som de kommer använda vid 
värdering av de inlämnade anbuden. För att få ordentligt med tid för att kunna utarbeta anbudet 
så bestämmer man ett sista datum vid vilket ett anbud ska vara inlämnat, detta bestäms utifrån 
omfattningen på projektet samt arten av arbetet. Har man väl lämnat ett anbud så har man 
lagligt bundit sig till att genomföra det. 
 
När det gäller offentlig upphandling, vilket det huvudsakligen rör sig om i det här fallet, så har 
det sedan många år funnits statliga regelverk. Detta har att göra med att man vill säkerställa en 
rättvis konkurrens och innebär att anbuden måste följa vissa uppställda regelverk. Den omfattar 
alla organisationer som utsetts för att fullgöra uppgifter i det allmännas intresse, dvs som inte 
har en kommersiell eller industriell karaktär. Upphandlingar ska helt enkelt ske på marknadens 
villkor. Enligt lagen om offentlig upphandling så får en upphandlande enhet inte pröva ett 
anbud som kommit in efter den sista dag man angett ett anbud får lämnas.56 Man riskerar också 
att det förkastas om man har en betydlig felräkning eller om priserna är obestämda på grund av 
avvikelser från förfrågningsunderlaget.  
 
Från entreprenadföretagets sida måste man avgöra om man vill satsa på ett projekt, vill man 
lägga ett anbud? Det har trots allt konsekvenser ekonomiskt, juridiskt och marknadsmässigt. 
Traditionellt sett så är det så att entreprenadföretag ska vara intresserat av alla arbeten som 
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faller inom deras kompetensram, även om man inte vill räkna/lägga anbud på alla.57 Det som 
rättfärdigar ett anbud rent ekonomiskt handlar om hur mycket resurser som krävs för att 
färdigställa anbudet, samt vad resultatet av att lämna ett anbud är, ordrarna som vinns och deras 
värden.58 Få företag kan dock lägga anbud på allt som faller inom deras ram, eller ens lägga 
anbud på precis alla förfrågningar man fått. Trots att det kostar mycket pengar så är det viktigt 
att delta i anbudstävlingar, annars svalnar intresset för företaget. Dock ska man minnas att 
pengarna måste ses som en investering, vilket innebär att man bör prioritera det man väl åtagit 
sig högt och försöka producera en så korrekt kalkyl som möjligt. Det handlar om att försöka 
komma fram till vad som är ett bra steg i företagets utveckling, samt att uppfylla de 
övergripande mål som organisationen föresatt sig. Målet är att gå med vinst, vad som avgör om 
ett entreprenadföretag går med vinst på lång sikt har inte alltid att göra med om ett specifikt 
projekt gör det.59  
 
Vad som avgör om man vill företa sig ett projekt är många faktorer. Man måste först och 
främst se om det är ekonomiskt lönsamt och om det ligger i ens nischade område på 
marknaden. Man måste också se till om man har kapacitet till att reservera resurser så att man 
faktiskt kan lägga ett kvalitativt anbud, då det kräver resurser. Det kan ju bli så att man blir 
tvungen att välja mellan att lägga anbud på olika projekt, vilket oftast inte går, vilket kan bero 
på olika saker. Ofta kan det vara så att den personal som krävs för att kalkylera har en specifik 
kompetens som redan är reserverad eller att kombinationen av personer inte går att utnyttja 
samtidigt. Det går att hyra in konsulter för det här arbetet, men då de saknar insynen i 
organisationen som är essentiell för god kvalitet och då faktumet att det i slutändan är den egna 
organisationen som ska sätta sitt namn på arbetet som konsulterna utfört kan det vara mer 
kostsamt och besvärligt än att låta bli.  
 
Det är ett stegvis sållande för att komma fram till vad som passar ens egen organisation bäst. 
Det kan också vara så att man måste välja mellan flera olika projekt som sammanfaller i tid i 
utförande och därför reserverar de resurser som krävs, eller att man redan har aktiv beläggning 
i antagna projekt för den tilltänkta perioden som förfrågningen avhandlar, vilket understryker 
vikten av att ha en övergripande kontroll på beläggning av resurser och gemensamma 
kostnader i företaget. Projektkalkyleringen måste vara i ständig kontakt med planeringsarbetet 
för framtiden så att man konstant är uppdaterad om kapacitetsutnyttjandet och framtida 
kostnader, det är företagets viktigaste informationskälla för produktionsplanering. 
Projektkalkylen utgör även basen för hur man jämför det utförda arbetet efter att projektet är 
klart, jämfört med hur planerna såg ut innan. 
 
När det väl kommer till att kalkylera så blir det lättare desto bättre underlag man har. Det som 
saknas i förfrågningsunderlaget måste man arbeta fram själv, vilket minskar effektiviteten. 
Oavsett så är poängen att kalkylen ska ge en bra bild över hur mycket det kommer att kosta att 
genomföra projektet. Prissättningen av kalkylen är dock en klart åtskild funktion, då den är helt 
marknadsorienterad till skillnad från den första som handlar om att planera för kostnader och 
prestationer. Det är viktigt att se till vad konkurrenterna erbjuder, då ”rätt pris är det högsta pris 
kunden är villig att betala”. Efter det handlar det om att se till att priset är tydligt och 
välförankrat i en kalkyl. Kalkylerandet i sig kräver goda yrkesmässiga kunskaper om arbetet 
som ska utföras, för att inte nämna att det ofta krävs att man kan läsa mellan raderna och se vad 
som fattas i förfrågningsunderlaget. Då en korrekt kalkyl bygger på att man har korrekta 
mängder angivet i den så är det till en stor grad en erfarenhets- och tillförlitlighetsfråga. Det 
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handlar om att man tar ställning till hur ett projekt ska genomföras.60 Här kommer 
resursplaneringen in, överblicken över beläggningen och kapaciteten. Det säger sig självt att 
arbetet kräver personal som är väl insatt i såväl organisationen som arbetet den utför.  
 
En korrekt kalkyl handlar också om att ha korrekta uppgifter om kostnader för komponenterna 
som ingår, vilket bör förberedas för innan. Många leverantörer erbjuder färdiga block med 
kostnadsuppgifter för sina respektive komponenter. Oavsett så är det viktigt att ha korrekta 
prisuppgifter innan man börjar kalkylera.61 Priserna måste vara aktuella och hållas 
uppdaterade, inte bara vad gäller inköpskostnader, men också vad gäller timpriser för 
arbetskraft och liknande. Kostnaden för anskaffning av ett material ligger inte alltid heller 
enbart i priset för det, men även i leveranskostnader, hanteringskostnader och annat som kan 
tillkomma beroende på varuslag. Korrekta priser för arbetskraften bör man garantera genom att 
i förtid kontrollera vilken personal som kommer att vara involverad i projektet, det här är ett 
ytterligare argument för vikten av god planering av projekt och personal i god tid. Det kan 
hända att de har helt olika traktamenten, anställningsformer eller liknande som göra att priserna 
kan variera väsentligt. Att ha färdigställda listor av tidigare ersättningar eller schablonlöner 
lönar sig. En professionell inköpare är bättre lämpad att avgöra prisnivåer än den som arbetar 
med kalkylen då de arbetar med det konstant och kan hålla sig uppdaterade på ett helt annat 
sätt.62 Även om en person som är tekniskt insatt bör vara engagerad i köpet av maskinparker 
och dylikt så bör det vara en inköpare som ansvarar för det reguljära inköpet av 
delkomponenter och råvaror, vilket bör vara ett standardiserat förfarande. Med det sagt så är 
det ändå flera personer som bör ha insyn i inköpsförfarandet, t ex ledningen, de tekniska 
specialisterna, ekonomiavdelningen, projektledare osv.63 
 
Kalkylering handlar om att bestämma kostnader, men det måste vara ett pris som är anpassat 
till hur mycket projektet kommer att kosta, samt vad man vill ha för täckningsbidrag, vilket kan 
vara lite svårförutsägbart vid större projekt då man måste försöka förutsäga priserna för 
genomförandet när det väl är dags att genomföra projektet. Det är dock svårt att låsa alla priser, 
så man måste lämna utrymme för marginaler, samt reservera sig för större förändringar. Desto 
bättre historiskt underlag och framförhållning man har, desto lättare blir det här arbetet. 
Kapacitetsplaneringen är även här en nyckelfaktor för ett lyckat arbete, då oförutsedda 
resurskonflikter kan leda till onödiga extrakostnader. För att täcka extrakostnader och 
gemensamma kostnader för projektet som helhet bör en omkostnadskalkyl göras efter de första 
delkalkylerna. Hur mycket av ett företags gemensamma resurser som ska läggas på varje 
projekt kan enbart bestämmas med hjälp av erfarenhet, då varje projekt ska bära sina egna 
kostnader måste man avgöra hur mycket andra avdelningar belastas i kostnader osv. Erfaren 
personal bör därför vara involverad vid slutförandet av efterkalkylen, så att inga kostnader 
hamnar mellan två stolar.  
 
Om man väl kommit så långt att anbudet ska in, så är det viktigt att minnas att det är nu man 
måste visa vad man går för, då anbudet är det som avgör vilken förhandlingsposition man väl 
får. Det viktiga med anbudet är inte att man definitivt får lägst pris, utan att man presenterar en 
så bra totallösning som möjligt, då beställaren väger in fler aspekter än bara pris. Att vara det 
mest attraktiva alternativet innebär många olika saker, men i slutändan så presenterar man det i 
form av ett anbud, som måste motsvara det man är kapabel till som organisation. Anbudet syfte 
är att locka beställaren till förhandling, där det alla definitiva detaljer bestäms. Det finns olika 
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dimensioner av vad som gör ett anbud attraktivt, man kan specialisera sig och differentiera sig 
på olika sätt.  
 
Den första dimensionen av anbudskvalitet ligger i den mest uppenbara faktorn, det tekniska 
erbjudandet med allt vad det innebär i produkt, underhåll, helhetslösningen som organisationen 
innebär, assistans osv. Den andra dimensionen handlar om finanser, hur mycket som ska 
betalas, när och över hur lång tid. Det kan också finnas finansiella aspekter i olika kontrakt som 
handlar om ansvar, garantier, ansvar, motköp, avtal osv. Dessa är de mest uppenbara 
dimensionerna, men det finns två till som ofta är underskattade. Dels har vi den ”politiska” 
dimensionen, där ett anbud kan få fördelar genom att man skriftligt eller muntligt förbinder sig 
till något som ger en aktör politiska fördelar, t ex investeringar eller förbättringar i lokalmiljö. 
Den fjärde dimensionen är den samhällsmässiga, där ett åtagande i ett anbud kan leda till att 
man skapar sig anhängare eller motståndare i olika samhällsgrupper genom affärskontraktet. 
Det kan löna sig att anstränga sig för samhället i vissa fall, där ett exempel är den amerikanska 
järnvägsentreprenören Bechtel som de senaste decennierna alltid åtagit sig ett samhällsansvar 
för hållbar utveckling när de agerat i världen, i ett fall gick det ut på att omplantera träd och 
främja samhällsekonomin i en stad som påverkades av deras projekt, man åtog sig också att 
övervaka ett korallrev i närheten för att skydda det mot industriell förstöring.64 Kvalitet 
behöver alltså inte bara ligga i kapade kostnader.  
 
När beställaren ska pröva anbudet finns det också faktorer som är viktigare än andra, till 
exempel så tittar beställaren på de tidigare erfarenheterna av anbudsgivaren. Man tittar även på 
anbudsgivarens förmåga att genomföra projektet enligt de krav på produktion som beställaren 
ställt, samt vilka möjligheter anbudsgivaren har att lämna god service under projektet och efter 
leverans. Detta har bland annat att göra med vilka ekonomiska resurser anbudsgivaren har 
bakom sig. Det finns sedan normerande utvärderingssystem där man sätter poäng på olika 
kandidater som många beställare använder sig av, dessa bygger på matematiska modeller som 
gör att man kan utvärdera de olika kandidaterna utifrån olika krav, vilka förankras i 
förfrågningsunderlaget. Detaljnivån i systemen varierar, men de är överlag till för att ge ett 
enhetligt bemötande mot olika anbudsgivare, samt en bas för utveckling. Det lönar sig att 
känna till systemet i förhand för att göra ett så anpassat anbud som möjligt, ibland kan det till 
och med vara så noggrant att olika utvärderare har olika standarder och därför känna till dennes 
utvärderingskriterier.65 
 
Har man vunnit en anbudsförhandling kommer ytterligare arbete för att säkerställa kontraktet, 
här finns det utrymme för förhandling, detaljerna varierar alltid från projekt till projekt. Har 
man inte lyckats ro hem kontraktet finns det ändå saker att lära sig, dels om hur man 
misslyckats, dels om konkurrenten som vann det. För egen del är det viktigt att hålla sig 
uppdaterad om vad potentiella kunder vill ha, det finns alltid saker att lära sig tills nästa 
anbudsförhandling. Vinner man inte bör man ta reda på vem som fått kontraktet och till vilket 
pris, detta är offentliga uppgifter vid statliga kontrakt. Det ger en god bild om konkurrentens 
kapacitet och beläggning, samt så får man en insikt i vilken prisnivå de kan lägga sig på.  
 
Har man vunnit kontraktet går det vidare till produktion, då går projektet in i en aktiv fas och 
måste genomarbetas än en gång för att få en produktionskalkyl osv. Man utgår självklart får 
projektkalkylen, men det finns alltid variationer. Platschefer och många andra tar över mycket 
av arbetet och det planerade projektet genomförs. Det finns alltid prestationsmål som baserar 
sig på projektkalkylen som en platschef försöker uppnå. När projektet är genomfört bör man 
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kontrollera målförverkligandet, att se vad som har hänt och hur mycket det har kostat. Det finns 
många sätt att följa upp på och det beror alltid på vad varje enskilt företag har för system för att 
hantera projektet, dess planering och ekonomi. Platschefen är dock den som är bäst insatt i vad 
som försiggått.66 Det verkliga slutet kommer efter att beställaren godkänt projektet efter en s k 
slutbesiktning, samt när man fått en överenskommelse om att allt ekonomiskt är klart, 
beställaren ska vara nöjd. Man behöver inte göra en efterkalkyl, men den sista projektrapporten 
ska vara utformad så att den är ett bra substitut.  
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6.4 Lean Enterprise 
 
Det som idag kallas ”lean” började en gång i tiden som en ledningsfilosofi på Toyota. Till en 
början såg man Toyotas framgång som ett resultat av en uppsättning av metoder som använts 
för att optimera produktionen, men snart var det tydligt att det handlar om att systemet 
fokuserar på organisationen som helhet, därav gick man från att sträva mot ”lean production” 
till ett ”lean enterprise”. Att anamma filosofin handlar således om att ha ett helhetsfokus, hela 
värdekedjan.67 Dock så har mindre än 1% av företagen utanför Toyotas ett system och deras 
leverantörskedjor ett gott betyg i arbetet med att skapa en lean organisation, detta till stor del 
för att man ofta bara applicerat verktyg och i vissa fall gjort stora förändringar, men inte lagt 
grund för ständiga förbättringar.68 
 
Trots att lean-konceptet härstammar från ett så utpräglat industriellt produktionsföretag så är 
det centrala att det handlar om ett koncept som kan appliceras på vilken organisation som helst. 
Det har kommit att bli ett koncept som är svårdefinierat; ett universellt system, en 
managementfilosofi, en bas för verksamhetsutveckling och mycket annat. Oavsett hur man ser 
på det så är det alldeles uppenbart att det är applicerbart på alla organisationer.  
 
Systemet har utvecklats över lång tid hos Toyota, där avsikten varit att leda företaget på ett sätt 
som tar ansvar för och levererar kvalitet till alla kunder involverade, där man ser flera 
kundroller, dels den interna organisationen och leverantörer, sen slutkunderna men sen öven 
samhället. Kvaliteten är tänkt att upprätthållas på lång sikt och ständigt utvecklas. De fyra 
grundläggande principerna handlar om filosofi, processutveckling, att värdera människorna 
som är involverade samt att ha en ständig förbättring.69  
 
Att se lean som en naturlig del för tjänsteprocesser börjar för en del i att de ändrar sin 
inställning till verksamheten och se den som en ”tjänsteproduktion”. En tjänsteleverantör har 
såväl en input som en output, en alldeles vanlig affärsprocess som kan struktureras i den 
sedvanliga hierarkiska metoden för kartläggning.70 Ett argument är ofta att varje kund är unik, 
men det handlar ofta om att inse att vissa saker kan systematiseras och organiseras. 
Ineffektivitet existerar i alla organisationer, lean har en roll även där.71 Koncept såsom 
kapacitet, produktion, prestationsmål, prognostisering osv är koncept som även de kan 
appliceras på tjänsteleverans. I tjänsteföretag kan man även se produktivitetsökningen i längden 
genom att se att produktiviteten är densamma eller ökad, men med färre medarbetare.72  
 

6.4.1 Lean som system och filosofi 

Att anamma rätt filosofi är ofta det svåraste för ett företag som strävar mot att bli ett lean 
enterprise. Organisationen som helhet med alla dess komponenter måste genom sin struktur 
upprätthålla lean systemet, genom processer, människor, rutiner osv. Huvudsakligen handlar 
det om en företagskultur, där långsiktiga mål alltid måste stå i fokus, även på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål. Alla beslut som fattas måste leda mot ett gemensamt mål, där 
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ekonomisk vinning inte kan vara det som står i fokus. Att skapa värden är det viktiga, 
kundfokuset handlar om så mycket mer än det som man traditionellt sett gjort, då man ser till 
samhället och leverantörernas kvalitet också. Den filosofiska grunden är basen för alla andra 
principer som lean handlar om, har man inte anammat den så har man heller inte tillgodogjort 
sig lean-systemet. Toyota visar att systemet inte bara grundar för alla parters välstånd, men 
även för en finansiellt stark rörelse.73 Ingen enskild part kan ansvara för systemets 
upprätthållande, genom att designa processer, utbilda och involvera alla människor på rätt sätt 
gör man så att de själva blir en pusselbit i systemets upprätthållande, där varje anställd inte bara 
ansvarar för sin verksamma del för organisationens drift, men även för dess kvalitet, ständiga 
förbättring och innovation.  
 

6.4.2 Processperspektiv 

Den serie av processer, verksamheter och människor som är länkade i långa kedjor utgör 
verksamheten. De omsätter resurser till tillgångar av högre värde och driver därmed hela 
verksamheten. Att renodla processerna är att effektivisera värdeskapandet. Processerna måste 
inte bara vara optimerade för maximalt värdeskapande, men också för möjlighet till 
förbättringar och anpassningar, fortlöpande. Det leder till ökad flexibilitet och dynamisk 
tolerans för framtida förändringar. För att upptäcka problem och potentiella 
förbättringsmöjligheter i ens befintliga processer måste man ha ett kontinuerligt processflöde 
och såpass känsliga processmiljöer att eventuella brister upptäcks på en gång, istället för att 
döljas under berg av marginaler och buffertar. Den känslighet som kan tolkas som en 
driftsäkerhetsrisk blir istället förstoringsglaset för organisationens potential, då det på lång sikt 
leder till omedelbara förbättringar. Allt detta uppnås på flera sätt, vissa grundprinciper måste 
införlivas. Rätt process producerar rätt resultat. Detta är den del som de flesta associerar med 
att implementera ett lean-system. 

En av de mest centrala principerna handlar om att skapa ett kontinuerligt processflöde, dvs 
processer och kedjor av aktiviteter som är fullständigt synkroniserade och att förkorta ledtider. 
De flesta affärsprocesser utgörs till 90 % av aktiviteter som är bortkastade resurser och 
ineffektivt utnyttjande av tid, bara värdeskapande till 10 %.74 Genom att designa om 
processerna så att man har ett kontinuerligt flöde av värdeskapande aktiviteter och strävar mot 
att aldrig ha projekt som ligger och väntar på att någon ska arbeta på det skapar man en process 
som är kontinuerlig, oavsett om det rör fysisk produktion eller abstrakta flöden (t ex 
information). Flödet av material och information måste synkroniseras så gott det går för att 
omedelbart se om processen har brister eller ”muda”, som är det japanska ordet för ”lönlöst”, 
dvs tillstånd och aktiviteter som inte tillför något värde. Det finns olika definitioner av vad de 
olika sorternas ”muda” är, men det finns åtta klassiska sorter.75  
 
Den första handlar om överproduktion. Att producera något som inte beställts leder till slöseri 
på resurser och tid, då man låser upp råvaror, personal, lagringsutrymme, resurser för hantering 
av det överflödiga materialet, transport, med mera. Det är också en av de värsta sorternas muda 
då det döljer brister i processen, buffertarna som skapas gör att man kan komma undan med 
ineffektivitet som döljs. Det är huvudsakligen ett problem som ligger i fokus för 
produktionsprocesser, men det rör även andra företag då även de måste anpassa resurser och 
anställda för att möta de processkrav som finns. I informationssammanhang handlar 
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överproduktion t ex om att man matar in samma information flera gånger, eller i olika system.76 
Den andra sortens muda handlar om väntan, att ha icke-produktiv tid. Det kan bero på många 
saker, såsom otillgängliga resurser, en process som inte är anpassad för ett kontinuerligt flöde, 
förseningar, kapacitetsproblem etc, slöseriet finns i alla sorters organisationer. Den tredje 
sortens muda handlar om onödiga transporter eller onödiga förflyttningar, men rör 
huvudsakligen fysisk produktion där man förflyttar fysiska delar.  
 
Nästa sorts muda handlar om ”överprocessande”, att man bearbetar något onödigt mycket. Man 
ska göra det som behöver göras, precis så mycket, inte mer, inte mindre. Att göra något till en 
högre kvalitet än nödvändigt kostar pengar, man bör anpassa sig till att fokusera på vad som är 
nödvändigt.77 Det femte mudat har nämnts tidigare, att ha för stora inventarier. Det döljer fel i 
processen och kostar pengar. Det är inte riktigt applicerbart på anbudsprocessen i det här fallet, 
men kan vara värt att nämna för helhetsförståelsen av lean-konceptet. Nästa sorts muda är dock 
relevant, att se till att det inte finns onödig förflyttning av människor. Att organisera arbetet 
handlar inte bara om synkronisering och planering av resurser på det abstrakta planet, men 
även på det fysiska. 
 
Allt arbete som utförs blir mer effektivt om det organiseras rent fysiskt, i produktions-
sammanhang kan det t ex röra sig om att anställda inte ska behöva gå fram och tillbaka långa 
sträckor kontinuerligt, rör det sig om en rutinmässig process så ska man organisera 
arbetsplatsen så att resurserna är placerade strategiskt. När det gäller fysiskt arrangemang av 
arbetsflöden associerar de flesta det nog med fabriksgolv där man organiserar flödena för en 
optimal produktion vid respektive celler. Den här typen av metoder används dock även inom 
tjänstesektorer, där man t ex kan organisera pappersflöden eller orderhanteringar i stora 
gemensamma hyllor.78 Det sjunde mudat handlar om defekter. Allt som produceras som är 
defekt eller felaktigt är bortkastat, det leder till ökade kostnader, lägre kvalitet samt lägre 
förtroende för företaget. Att göra ett anbud som visar sig innehålla felaktiga projektioner av 
kostnader och tidsåtgång är ett exempel. Det sista mudat handlar om att inte utnyttja de 
anställdas potential och kreativitet, de sitter på en stor del av utvecklingspotentialen i företaget.  
 
Nästa stora princip handlar om att designa sina processer så att de är s k pull-system, för att 
undvika överproduktion. Det innebär att man inte producerar överdrivet mycket bara för 
säkerhets skull, utan producerar när man vet att det finns ett behov av det. Om man tänker sig 
anbudsscenariot så är produktionen av ett anbud alltid en avvägning mellan hur mycket 
resurser som kommer att gå åt för att producera det vägt mot vad det innebär för förbättringar 
för företaget som helhet, då fler anbud innebär att man håller sig på marknader samt kan skaffa 
sig kontrakt för produktion. Det är dock fortfarande viktigt att hålla en nivå på detta som inte 
leder till en överdriven produktion då det leder till ett ineffektivt resursutnyttjande.  
 
Den princip som kommer näst är något mer relevant för anbudsproduktionen än den 
föregående, att jämna ut arbetsbelastningen (det kallas i lean-termer för ”heijunka”). Tidigare 
nämndes så kallade mudas, vilka handlar om delar av organisationen som inte tillför värde. Det 
är dock en del av en ”treenighet”, muda, muri och mura. Muri är praktiskt taget motsatsen mot 
muda, nämligen ett överdrivet utnyttjande, att överbelasta resurser eller anställda. Allt har en 
naturlig gräns för vad man på lång sikt kan belasta dem med. Att överbelasta människor leder 
till säkerhets- och kvalitetsbrister, att överbelasta utrustning leder till defekter och haverier. I 
det här fallet är det människor som är mest relevant, då de utgör kärnan i arbetet. Den tredje 
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delen, mura, handlar om kombinationen av de två, muda är ett resultat av mura, ojämn 
belastning. Ibland kan det finnas mycket att göra, ibland ingenting, det leder till 
processineffektivitet. Att balansera de tre komponenterna är vad heijunka innebär, kan man 
eliminera mura, så kan man eliminera muri och muda. För att bekämpa detta måste man ha bra 
schemaläggning och resursplanering, balansen kommer av jämn takt och belastning.79 I 
tjänstesammanhang så innebär det att man bestämmer sig för att ha en balanserad belastning 
och enbart tar sig an kunder i den mån det är möjligt, vilket är en vanlig praxis inom 
tjänsteproduktionssammanhang.80 
 
Om man har kommit så långt att man har en känslig process som omedelbart visar brister så har 
man ett ytterligare behov av nästa princip, att bygga en kultur för att stanna på en gång för att 
fixa problem när de väl sker, då får kvalitet på en gång. Genom att bygga in felsäkerhet tidigt 
gör man organisationen en tjänst, det måste vara en del av standardförfarandet att omedelbart 
lösa problem som uppstår. När något väl sker måste man handgripligt undersöka vad som hänt 
och fråga sig varför tills man når en förklaring på en lämplig detaljnivå. Det handlar inte om 
teknologiska lösningar, även om produktionsindustrin har en stor uppsättning av dem, det 
handlar om att anamma principer, stanna på en gång, lös problemet.81 De vanligaste metoderna 
för att förebygga fel inom tjänstesektorn handlar om att ”målsäkra”, dvs att man försöker se till 
att personalen är samsträvig och vet vilket det gemensamma målet man arbetar mot är. Det 
handlar om att skapa en ökad förståelse för processen och de steg som är involverade, samt 
kollegornas situation. Felsäkringar i form av säkerhetskontroller av information och avsändare 
mot centrala källor är den tredje vanliga metoden. I övrigt så använder man även här blanketter 
för att klarlägga fel, där man beskriver vad det är för fel man hittat och var det ligger i 
processen, samt systematiskt listar förloppet som lett till problemet, följt av en lista på idéer 
och lösningar.82 
 
En av hörnstenarna i allt kvalitetsarbete är standardisering, även så inom lean, där det är en av 
huvudprinciperna, Standardisering av verktyg, flöden, rutiner, uppgifter osv är basen för 
ständig förbättring och anställdas makt. Det finns dock en stor skillnad på hur man ser 
standardiseringens funktionalitet inom lean-systemet, normalt sett har det ofta varit så att 
standarder utgör en begränsande ram för vilken de anställda måste anpassa sig och arbeta efter 
kontinerligt, det fungerar inte riktigt så här. Poängen är att hela tiden ha standarder som 
uppdateras, inte en tayloristisk styrningsplan. Innan man har en stabil process som följer 
standarder kan man heller inte leda den till ständig förbättring, då processens förutsägbarhet är 
av stor vikt. När det kommer till standardisering inom tjänstesektorn blir det lite mindre 
vanligt. Ibland finns det ISO-standarder där man dokumenterar rutiner, men dessa är ofta 
ineffektiva och statiska, oanvända av de anställda.83 De anställda utgör dock en vital 
komponent för dess utveckling, i deras möjlighet att se hur den kan göras bättre. Med 
standardiserat arbete som bas är det lättare att se vad som kan göras bättre, den anställda får 
makt genom sin möjlighet att förändra processen med hjälp av kreativitet, t ex så kan man 
införa förslagslådor, regelbundna möten med genomgångar av nya idéer etc. Det leder till att 
organisationen slipper ha en ineffektiv process av processoptimering som bara bygger på 
radikala förändringar av en utomstående agent, samt att anställda kan förbättra sin egen 
situation på egen hand.  
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Nästa princip handlar om visualisering. Visuella kontroller hjälper till att hålla ordning och 
även ett verktyg för styrning. Dels hjälper visuella kontroller till att minimera dolda problem, 
men sen så kan man installera olika system som gör anställda mer synkroniserade mer 
arbetsflödet. Målsättningen är att kunna gå in i en produktionsmiljö och se om processen går 
som tänkt. En av de mest märkbara förändringarna i en organisation kommer med att börjar 
visualisera flödena. Det går ut på att man ser till att man på ett väldigt tydligt sätt synliggör 
information för alla berörda. Allt som berör arbetet som de anställda har nytta av att se 
framhävs eller visas upp på ett sätt som bidrar till samarbete, kommunikation, gemensamt 
ansvarstagande och effektivitet. För att på ett bra sätt visualisera information kräver det att man 
konkretiserar de logiska förloppen och processerna. Med detta ser man också vad det 
gemensamma målet och resultatet av arbetet är, vilket skapar en ökad ansvarskänsla och 
förståelse för andra anställdas situation. Medel för att visa upp fakta och annat finns det många 
metoder för, en populär variant inom industrin är att man bygger in TV-apparater i 
produktionshallar som i realtid visar upp nödvändiga/intressanta mätetal och prestationstal. Det 
behöver dock inte se ut så, beroende på vad det är för process kan det se ut på olika sätt. 
Oavsett om det rör sig om anslagstavlor, pärmar, affischer, forum osv så hjälper det till att 
skapa ordning. Med förbättrad information kommer också förbättrad effektivitet, då man vid ett 
tidigare skede (eller i vissa fall omedelbart) lösa problem som uppstått eller reagera på andra 
förändringar, t ex ökad orderingång.  
 
Principen som föreskriver att man endast ska arbeta med tillförlitlig teknologi handlar om att 
säkra processens säkra fortgång. Processen bör utvecklas, men endast på sätt som man vet 
faktiskt fungerar, med medel som är anpassade för tänkt bruk. I det här fallet kan det appliceras 
på informationsteknologi, vilket i sig också är ett verktyg. 
 

6.4.3 Anställda och företagskultur 

Organisationer utgörs av många delar, men den mest avgörande är människorna som är en del 
av den. Har man inte som policy att ta vara på människorna försummar man sin viktigaste 
resurs. De människor som är involverade är inte bara ens egna anställda, men även andra 
företag man samarbetar med och leverantörer man involverar. Att hjälpa sina leverantörer att 
utvecklas gör att man förbättrar sin relation till dem och grundar för långsiktighet, samtidigt 
som man bygger in kvalitet i sina egna led.  
 
Många organisationer tar in ledare som är ”experter” på det. Hos Toyota tror man på att odla 
ledare inifrån, av flera skäl. Dels ska en ledare vara så insatt som möjligt i företagets processer, 
en som handgripligt är insatt i arbetet, dels vill man ha en som är införstådd i företagets kultur. 
Att bygga en organisation med en så stark företagskultur som lean kräver, kräver att man har 
ledare som kan ta en ledande roll och vara förebild.84 Där många andra företag ser chefer och 
ledarskap som figurer som har finansiella utbildningar, tittar på siffror och riktar verksamheten, 
så har Toyota som princip att en ledare jobbar tvådimensionellt, man jobbar med de anställda, 
inte ”över” dem. En ledares roll i en len organisation är att agera för att implementera en 
lärande organisation, vilket kräver att man har erfarenhet av verksamheten, hos Toyota så pass 
grundlig sådan att man ska kunna det som görs på produktionsgolvet, samt agera som en 
förebild för företagskulturens skull. 
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En av Toyotas centrala principer handlar om att utveckla människor och arbetslag som är 
exceptionella. Faktum är att TPS (Toyota Production System, grunden för lean) förut kallades ” 
respect for humanity system”. Poängen är att utveckla människor till att följa filosofin, samt 
jobba effektivt i lag. Med effektivt menas att det ändå är individer som utför arbete, även om 
deras roll som en del av ett lag är viktig den med. Arbetslag är inte effektiva om de sitter i 
möten konstant för att slipa på laget i sig, en avvägning är viktig. Att hitta sin roll i ett effektivt 
arbetslag är något man lär sig över tid, genom att vara en del av det. Inte nog med att man 
måste ha förståelse för varandras roller, men man måste vara införstådd med kulturen som 
genomsyrar organisationen. Ökad förståelse för varandras roller och effektivitet i arbetslaget 
uppnås på samma sätt, genom tvärfunktionella lag, där personal från alla relevanta avdelningar 
arbetar tillsammans, processen ska vara i fokus, inte avdelningar. 
 
En av de största framgångsfaktorerna för Toyotas framgångar har varit att de samtidigt som de 
ställt väldigt höga krav på sina leverantörer också varit goda kunder då man åtagit långsiktiga 
samarbeten och genom att betrakta dem som en förlängd del av sina processer hjälpt till att 
förbättra sin egen verksamhet genom att hjälpa sina leverantörer. Principen handlar om att se 
leverantörer som en förlängd arm av ens egen organisation, respektera ditt utökade nätverk av 
leverantörer och partners genom att utmana dem och hjälpa dem att utvecklas så kommer även 
du dra nytta av det.85 
 

6.4.4 Ständiga förbättringar 

Om det är något som ofta associeras med lean-konceptet så är det arbetet med ständiga 
förbättringar, ”kaizen”. Att ta sig an arbetet med ständiga förbättringar är att aldrig bli klar; det 
är ett åtagande som är en strävan efter perfektion, med vetskapen om att den inte existerar. En 
organisation kan alltid bli bättre, det finns alltid saker som kan göras på ett annat sätt. Dock så 
måste förändringarna vara relevanta och bidra till organisationens utveckling, annars kan de 
göra mer skada än nytta. Förändring är inte bara en del i effektivitetsarbetet, det är också 
nödvändigt för långsiktig överlevnad. Det finns tre principer som avhandlar förändringsarbetet. 
 
För att komma till botten med problem så är det nödvändigt att gå och se efter personligen, 
principen kallas för ”Gemba”, eller ”Genchi Genbutsu”, gå och se själv för att förstå, oavsett 
typ av organisation.86 Kunskap är bara kunskap om den är personligt antagen och behandlad, 
annars är det information som kan vara grundad på vad som helst. Detta gäller alla, från 
anställda till de allra högsta i ledningen.  
 
Nästa princip som handlar om beslutsfattande. Oftast så planerar företag en viss tid, genomför 
projektet och spenderar sedan kång tid med att rätta till fel, enligt lean-konceptet ska man 
istället planera länge, långsamt och uppnå enighet genom konsensus, utvärdera varenda aspekt 
grundligt och sen implementera det fattade beslutet fort. Man skär då ner tiden man behöver för 
att rätta till fel, samtidigt som man sätter sig in i situationen på en djupare nivå av detaljer, 
vilket underlättar för framtida arbete. 
 
Sist men inte minst så kommer principen som ofta är den svåraste att implementera rätt, att bli 
en lärande organisation genom kontinuerlig reflektion (hanzei) och ständiga förbättringar 
(kaizen). Toyota investerar inte i kortsiktiga förbättringsprogram utan är processorienterat, man 
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86 Liker, J. K. (2004). The Toyota Way, sid 223 
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fokuserar avsiktligt och medvetet på ett långtidsperspektiv där folk, processer och teknologi 
samverkar för att skapa värde. Kombinationen är ett system som kommer att bli lönsamt om 
man fokuserar på process-synen och att ständigt förbättra det. Det kräver ett stabilt system, 
samt att man skyddar den kunskap som väl införlivats i företaget genom att vara mycket 
försiktig med hur man anställer, befordrar anställda och vilka som efterträder ledare. De 
ständiga förbättringarna måste ske på alla nivåer, från lokal processnivå till organisationen som 
helhet.87 
 
Anammar man bara en del av principerna kommer man att få tillfälliga förbättringar av 
prestanda som inte går att upprätthålla på lång sikt. Även om man måste anamma alla principer 
så appliceras de olika beroende på varje specifik organisation. Det viktiga är dock att det inte 
blir ett projekt som man testar för att se om det fungerar, för att det ska fungera måste det vara 
ett långsiktigt obligatoriskt antagande som genomsyrar hela organisationen. Lean är inte ett 
verktyg eller ett adjektiv, det är ett system, en filosofi, ett koncept som till fullo måste 
anammas för att få en bra effekt.88  
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Liker, J. K. (2004). The Toyota Way, sid 201 
88 Liker, J. K. (2004). The Toyota Way, sid 304 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
Det systematiska tillvägagångssätt som bör användas för processutvecklingsprojekt är 
detsamma varje gång och är även det som jag avser att använda mig av. Det första steget är att 
identifiera möjligheter till förbättring, vilket gjorts av företaget. Man anser att det finns 
potential för att utveckla anbudsprocessen. Nästa steg är att definiera omfattningen, vilket 
redan definierats av de avgränsningar jag har för detta arbete (vilka nämnts tidigare) samt att 
fokus bör ligga på anbudsprocessen, närmare bestämt arbetet med kalkylering. Mitt 
huvudsakliga arbete börjar i nästa steg, att dokumentera processen. Detta gör jag genom att 
inleda en serie djuplodande intervjuer, vilket beskrivs nedan. Detta leder till att jag utformar 
processkartor för utgångsläget samt skapar mig en uppfattning om det rådande läget. Stegen 
som följer är att utvärdera processens funktion, samt sedan designa om processen. Mitt arbete 
kommer att fortlöpa tills detta femte steg är uppfyllt, att designa om processen (med en analys 
som ger skäl för detta) samt att presentera min målbild i nya processkartor enligt samma 
standard som de första. Det sista steget i ett processutvecklingsprojekt är att implementera 
förändringarna, detta är dock en uppgift för företaget, där mitt arbete kan utgöra grunden för ett 
sådant beslut, det ligger dock varken inom min befogenhet eller mitt ansvar för det här 
arbetet.89 
 

 
 
 
Mitt arbete med börjar med att sätta mig sig in i processen, vilket för min del innebar att 
intervjua varenda person som var involverad i arbetet för att ta reda på hur processen såg ut. 
Var jag skulle avgränsa processen som jag fokuserat på upptäckte jag allteftersom, när jag 
insåg hur arbetet såg ut. Till en början så introducerades jag till verksamheten övergripligt av 
marknadschefen samt min handledare på företaget, för att få en uppfattning om var jag kunde 
börja mitt arbete. Jag upptäckte att man för utförandeentreprenader inte haft en 
processkartläggning sen tidigare, det fanns dock en processkarta för totalentreprenader, dvs där 
företaget även gör projektering på egen hand. Detta gav en bra startpunkt för intervjuandet. 
 
De personer jag involverade i mitt arbete rör i stort sett hela marknadsavdelningen, men även 
annan personal på företaget. Dels har vi ledningen som ansvarar för beslut om vilka 
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anbudsprojekt som ska påbörjas, vilket inkluderar de tekniska affärsområdescheferna. Utöver 
detta intervjuade jag alla som jobbar med kalkylering, som är anbudsansvariga, den ansvariga 
för tids- och resursplanering, den övergripande projektchefen (som ansvarar för projekt som väl 
går vidare från att vara ett anbud till ett vunnet projekt, vilket innebär produktion), samt den 
inköpsansvariga på företaget. Intervjuerna spelades in med hjälp av en dator och en mikrofon, 
detta för att jag skulle kunna göra transkriptioner av intervjuerna som utgör underlag för mitt 
utvecklingsarbete. En fullständig lista av personerna som intervjuats och deras respektive 
befattningar finns i bilagorna, vissa av dem har intervjuats mer än en gång. 
 
Då det rör sig om ett undersökande intervjuarbete utgick jag från teorin som konstaterar att det 
är bäst att använda semistrukturerade intervjuer. Det innebär som jag beskrivit tidigare att man 
vill få mer information om något och därmed måste strukturera intervjun så att det grundar för 
öppna frågor och diskussioner. Varje person fick i intervjuomgången samma frågor ställda till 
sig, men beroende på personlig erfarenhet, roll i företaget och deras svar spann jag vidare på 
detta och ställde följdfrågor i olika riktningar. Min första intervjuomgång fokuserade på 
kalkylarbetet i anbudsprocessen, men jag strävade efter information om anbudsprocessen som 
helhet likväl. Efter att ha utfört den första omgången insåg jag att jag behövde mer information 
och schemalade en till omgång, den här gången med fler involverade från ledningen samt en 
ytterligare intervjuomgång med en av personerna jag intervjuat tidigare. Jag ställde mina frågor 
och uppmuntrade till utförliga svar, när det var tillämpligt så bad jag intervjupersonerna att 
beskriva processen med hjälp av processkartan för totalentreprenader.  
 
När jag ansåg att jag fått så mycket information jag kunde av personerna i fråga så fick de en 
öppen möjlighet att tillföra ytterligare information om de ansåg att behövdes i efterhand, annars 
avslutades intervjun. Då det fanns uppenbara farhågor om att jag var ute efter att ”hitta 
syndabockar” så konstaterade jag att allt intervjumaterial skulle förstöras efter att 
examensarbetet färdigställts, samt att samtliga referenser skulle vara anonyma. Att det fanns 
intressekonflikter var uppenbart då jag i vissa fall fick svar som stod i konflikt med varandra 
när det rörde ansvarsfrågor, men då det inte är relevant för processutvecklingen att 
skuldbelägga personer eller att hitta syndabockar, utan att fokusera på problem som 
förbättringsmöjligheter ansåg jag att varje bit av information som erbjöds på något sätt har 
merit, trots allt så kommer den slutgiltiga optimeringen att bli desto bättre desto mer 
information jag har om potentiella svagheter och luckor i processen, oavsett om det rör sig om 
”worst case-scenarios”.  
 
I sin helhet fick jag ihop många intervjutimmar, vilka utgjorde en grund för att få insikt om hur 
processen såg ut. Intervjuerna transkriberades för att få en bättre överblick. Då en förutsättning 
för undersökningsarbetet som sagt var att de involverade i processen kunde vara så 
sanningsenliga som möjligt under intervjuerna utan att behöva vara oroade för efterverkningar 
så kommer dessa transkriptioner inte att bifogas i rapporten. Det vore dels inte praktiskt möjligt 
då det rör sig om hundratals sidor av transkriptioner, det vore också en kränkning av den 
ömsesidiga överenskommelse om sekretess mellan mig och intervjupersonerna, samt så vore 
det irrelevant då samtliga fakta som presenterats av de berörda alltid kommer att speglas mot 
en gemensam helhetsbild och leda till ytterligare undersökningar om det finns påståenden som 
står i direkt konflikt med varandra. Innehållet i intervjuerna utgör grunden för den kartläggning 
som gjorts av utgångsläget, det detaljerade flödet presenteras i nästkommande delkapitel som 
ett delresultat. Till slut kommer företaget att avgöra om resultatet jag presenterar är av relevans 
och jag har därför haft för avsikt att vara så grundlig som möjligt. Jag kommer härnäst att 
beskriva processen i detalj.  
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7.1 Processens förlopp i utgångsläget 

7.1.1 Bid/NoBid-beslutet 

Processen börjar alltid för varje anbud som har potential att antas i att information om anbudet 
utlyses. För att hålla sig uppdaterade om vilka nya anbud som finns att beakta har Balfour 
Beatty olika agenter som håller uppsikt över marknaden och potentiella kunder åt företaget i 
form av olika tjänster som man abonnerar på. Ibland kommer anbudspapper direkt till företaget 
eller genom kontakter. Vid väldigt stora projekt som utlyses långt innan de är tänkta att utföras 
händer det att man har ett Go/NoGo-möte för att se om man är intresserad utifrån detaljerna 
som presenterats.  
 
Varje anbud har en fast deadline för när det ska in, ett exakt datum och klockslag. Lämnar man 
in anbudet för sent så förkastas det automatiskt. Varenda minut från det att man har 
informationen som krävs för att påbörja anbudsprocessen till det att det ska lämnas in är 
räknad. Varje anbud har dock olika lång tid på sig, då det finns många olika 
komplexitetsfaktorer involverade (vilka jag kommer till senare), det kan röra sig om från ett par 
veckor till flera månader ibland. Intervjupersonerna angav dock att det ofta rör sig om ca fyra 
veckor från det att man får underlaget till det att anbudet ska vara inlämnat.   
 
När man fått hem informationen som krävs för att kunna lägga ett anbud, så ska det fattas 
beslut om huruvida företaget ska påbörja en anbudssammanställning eller inte, detta kallas för 
ett Bid/NoBid-möte. På detta möte träffas de som har information om allt som krävs för att 
avgöra om man ska påbörja anbudssammanställningen eller inte, vilka är ledningen för 
organisationen vilket utgörs av VD, marknadschef, tekniska affärsområdeschefer, samt den 
potentiella anbudsansvarige om man beslutar sig för att fortsätta. Om det kan behövas 
underentreprenörer eller underleverantörer hanteras även detta ibland i den här fasen (ibland 
gör kalkylatorerna det själva), det kan vara så att man har interna resurser som täcker behovet. 
Det är dock inte alltid man väger in flera olika alternativ, det förekommer att man t ex endast 
tar in prisuppgifter från en presumtiv underentreprenör istället för att jämföra, vilket leder till 
att man potentiellt förlorar pengar. De faktorer som avgör om man ska ta sig an ett anbud är 
många. Att producera ett anbud kostar mycket pengar, då man låser upp personal från flera 
avdelningar i minst ett par veckor. Det så kallade förfrågningsunderlaget är det detaljerade 
underlag som krävs för att kunna kalkylera och sammanställa anbudet i sin helhet, det händer 
att avdelningar tar hem förfrågningsunderlaget innan anbudsansvariga/ledningen gjort det bara 
för att kunna börja kalkylera tidigare oavsett om man fattar ett beslut om att lägga ett anbud, 
detta görs för att kalkyleringen inte ska begränsas i tid av beslutsfattandet, men kan leda till 
onödigt arbete om beslutar sig för ett NoBid. 
 
Det potentiella projekt som anbudet berör måste ligga i företagets strategiska ”fit”, man måste 
se om det är av intresse för företagets långsiktiga marknadsposition samt vilken sits man sätter 
sig i gentemot konkurrenter om man tar projektet eller inte. Man måste också ta hänsyn till 
företagets långsiktiga mål. Utöver detta är det flera praktiska faktorer som avgör om projektet 
går att utföra eller inte. Det handlar om när det ska utföras tidsmässigt, vilken arbetsmiljö det 
innebär – har man rätt personal och resurser tillgängliga? Det kan också vara så att den 
personal som behövs för att antingen utföra projektet eller för att sammanställa anbudet är 
upptagna med ett annat projekt för tillfället. Om projektet överstiger en viss anbudssumma 
måste man gå till högre instanser, då BBRail AB är ett bolag som ingår i en större koncern som 
har flera nivåer, beroende på värdet på projektet måste olika ansvariga inom koncernen 
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godkänna att man lägger ett anbud, då anbud alltid är bindande. De beslutsnivåer som finns 
idag är 5 miljoner euro, samt nästa som är 30 miljoner euro. 
 
I det här skedet uppgav flera intervjupersoner att det hänt att dokument som krävs för att 
påbörja anbudsprocessen redan kan ha kommit in till företaget, men utvärderingsprocessen inte 
påbörjat för att materialet helt sonika legat orört, det kan bero på att olika personer i 
organisationen som ansvarar för att ta hand om materialet varit frånvarande av olika 
anledningar. Detta kan få stora efterverkningar då varje anbud har en begränsad tid på sig för 
att kunna färdigställas. Det finns personer som ibland tar sig an att ta ansvar för handlingarna 
ändå och sammanställer viss information om dem tills Bid/NoBid-mötena, men detta sker inte 
rutinmässigt. De så kallade Bid/NoBid-mötena sker sedan också bara en gång i veckan. Detta 
kan vara problematiskt om informationen som krävs för att på allvar kunna beakta det 
potentiella anbudet saknas, vilket kan upptäckas när mötena väl påbörjats. Man inser vilken 
information som saknas och hur man kan få tag på den, men senarelägger då beslutet tills nästa 
möte, vid vilket informationen som saknas ska ha inhämtats. Om ett anbud har en begränsad tid 
för slutförande, som ofta är ca fyra veckor, kan två av dessa veckor ligga röra denna första fas 
om det vill sig illa. 
 
Det är inte bara information om förfrågningsunderlag eller andra yttre faktorer som är 
ofullständig. Den information om företagets resursbeläggning är inte alltid proaktiv – dvs att 
man i förväg inte regelbundet prognosticerar om resurstillgänglighet och schemaläggning, utan 
lägger till information sporadiskt i efterhand, vilket kan leda till ofullständig/otillräcklig 
information om företagets situation för specifika tidsintervall, vilket leder till att man har sämre 
underlag för beslutsfattande. Det system som används idag för tidsplanering är MS Project, det 
finns en person tillsatt för att ansvara för arbetet med det. Vad gäller resursplanering så är den 
inte alls konkretiserad i specifika planer, den informationen ges av de tekniska 
affärsområdescheferna för de olika teknikslagen vid behov på Bid/NoBid-mötena. Det är inte 
alltid ett tillförlitligt system det ibland leder till att personal schemalagts på flera parallella 
projekt på en gång, vilket resulterar i stor stress för de berörda. Det förekommer att man i 
planeringen lägger sig på mycket mer än 100 % av kapaciteten, vilket man kompenserar för 
med övertid och inhyrd personal.    
 

7.1.2 Produktionen av anbudet 

Har man väl kommit så långt att man bestämt sig för att sammanställa ett anbud skapas en 
projektorganisation för det specifika anbudet. Den personal som ingår varierar, då varje projekt 
ser olika ut rent tekniskt. Det innebär att man behöver olika kompetenser för att kalkylera på 
varje anbud, man har flera olika teknikslag inom de olika affärsområdena där personalen har 
olika erfarenhet och kompetens. Det är avgörande för kalkylens (och därmed anbudets) kvalitet 
att man tillsätter rätt personal för att kalkylera. Förutom personerna som behövs för att 
kalkylera tillsätter man även en anbudsansvarig. Den anbudsansvariga är den som kan anses 
vara projektledare för sammanställningen av varje anbud. Denna tar ansvar för att ta in 
delkalkylerna från de olika teknikslagen och sammanställer en totalkalkyl där man också lägger 
till omkostnader och andra gemensamma avgifter, ansvaret för att anbudet sammanställs i sin 
helhet ligger också på denna person.  
 
Hittills har det inte funnits en gemensam rutin för hur varje anbudsprojekt ska gå tillväga. 
Projektet påbörjas ofta av att de som ska kalkylera får reda på det av sin affärsområdeschef för 
teknikslaget de jobbar i efter Bid/NoBid-mötet, eller andra personer, och börjar kalkylera på 
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egen hand. Detta är väldigt osynkroniserat. Personalen för ett teknikslag kan vara färdiga med 
sin kalkyl innan personal från andra affärsområden ens har börjat med sina. Det finns heller 
ingen tydlig struktur för vem som har ansvar för vad, informationen om vad som ska göras går 
sporadiskt från person till person vilket fungerar ibland, men fungerar rutinmässigt inte för 
andra. Dubbelarbete är vanligt förekommande. Det har helt att göra med vilka personer som 
blandats in för varje anbud. Inköpsavdelningen involveras inte överhuvudtaget i många 
anbudsprojekt. Det arbete som sker för att köpa in material, som inte bestämt måste följa en 
viss standard och köpas från Banverkets eget materialverk, görs ofta på egen hand av de som 
kalkylerar, samma ska gäller involverandet av underleverantörer eller underentreprenörer. 
Bristen på tydlighet och koordination har påverkat anbudskvaliteten vid mer än ett tillfälle då 
man inte vet vem som ansvarar för vad, som exempel nämns att man ibland missat 
miljödokument, kravspecifikationer eller en del projektplaner. 
 
Kalkyleringen i sig går till så att man i förfrågningsunderlaget har fått med ett underlag för att 
kalkylera, en ”mängdförteckning”, då det rör sig om färdigprojekterade anbud. Det innebär att 
den specifika uppsättning av aktiviteter och material som krävs för att genomföra projektet 
redan bestäms av en aktör innan man får anbudet levererat till sig, det är därför det kallas för 
”utförandeentreprenad”, vid en totalentreprenad sköter man även projekteringen själv, de 
typerna av anbudsprojekt förekommer på företaget, oftast för elkraftsprojekt, men berör inte det 
här examensarbetet då det är ett annat upplägg på processen och man inte kalkylerar på samma 
sätt. Mängdförteckningen kommer i stort sett alltid i Excel-format, man vill även ha tillbaka 
hela den pris- och resurssatta kalkylen i Excel-format. Det innebär att behöver översätta Excel-
filen till det format som passar för programmet som används på BBRail, vilket är MAP. Man 
konverterar filen och tar bort information/poster som inte används i kalkylarbetet (t ex 
beskrivande brödtext som är irrelevant för kalkylerandet) för att kunna använda filen, vilken 
direkt konverteras om med hjälp av programmet i sig. 
 
Den som kalkylerar har erfarenhet av vilken uppsättning resurser, personal och material som 
krävs för att genomföra projektet och gör en så kallad ”resurssättning”, eller ”mängdning” i 
vardagligt tal. Allt arbete med kalkylerandet görs i MAP. MAP är ett program som gör att du 
kan sammanfoga information från flera olika register (som ligger strukturerade i databaser) till 
en färdig kalkyl. Det finns olika register: ett resursregister, aktivitetsregister och ett 
leverantörsregister (vilket också refereras till som materialregister). Leverantörsregistret är det 
bredaste och innehåller hela katalogen av material som behövs. Resursregistret är en delmängd 
av materialregistret, aktivitetsregistret är det ”smalaste” av de tre då det innehåller en ännu mer 
begränsad uppsättning poster. De olika databaserna kan sägas se ut som en pyramid, där det 
bredaste i basen är leverantörsregistret, som innehåller allting, medan aktivitetsregistret ligger i 
toppen och består av kombinationer av poster som används desto oftare. Varje post har en 
identifierande kod som följer en industristandard, ”järnvägs-AMA”.  
 
Programmet är väldigt flexibelt då man kan köpa till flera olika moduler för olika syften, t ex 
tidsplanering. Den som kalkylerar går igenom mängdförteckningen steg för steg och tittar på 
varje aktivitet, t ex ”rivning av 100 m järnvägsspår”, han har då den erfarenhet som krävs för 
att avgöra exakt vilka typer av kompetenser som kommer att behövas för att göra detta, sätter 
in de personer och det antal av dem som krävs, det material och de maskiner som krävs i form 
av poster från de olika databaserna, priser och antalen för varje post och sammanfogar detta till 
en delkalkyl som berör allt arbete inom hans teknikslag.  
 
Det finns många olika faktorer som avgör sammansättningen. Dels handlar det om specifik 
teknologi som ofta kräver att man dels arbetat med den praktiskt i verkligheten och inte bara 
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förstår den på ett abstrakt plan. Man måste alltid ta hänsyn till olika faktorer som begränsar 
projektets genomförande. Till exempel så är det alltid olika miljöfaktorer involverade, då 
arbetet med att genomföra projektet ofta kräver större ingrepp i miljö och terräng måste man 
vara insatt i vad det krävs för olika verktyg, maskiner, personal och förutsättningar även ur 
denna aspekt. Ibland rör det sig om att man ska utföra arbete i samband med existerande spår, 
då tilldelas man särskilda tider på dygnet då man har stängt av trafiken och kan arbeta, vilket 
kräver att man har god säkerhetsförståelse. Vissa av intervjupersonerna går så långt som att 
säga att varje projekt och arbetsmoment är unikt, att det inte går att ha standardposter för allt, 
snarare basmaterial att utgå från. Allt som uppdateras i kalkylen, i de olika registren, lagras 
lokalt på varje dator för varje person. Har man tidigare kalkyler kan man ibland utgå från dem 
om man haft liknande projekt tidigare, men det är inte vanligt förekommande, endast ett fåtal 
personer har systematiskt använt sig av det. 
 
I sin helhet så är kalkylatorerna ofta den resurs i anbudsarbetet som begränsar hur många anbud 
som kan produceras, de arbetar konstant och det är vanligt förekommande att man känner sig 
överbelastad. Även anbudsansvariga är hårt belastade, där en uppgavs ha haft 18 uppdrag 
samtidigt vid en punkt, samtidigt som han hade en annan roll att sköta i företaget. Det påpekas 
också från flera av intervjupersonerna att kvaliteten på kalkylerandet - och i förlängningen på 
anbudet - till stor del beror på hur mycket tid man har på sig för att göra arbetet, då längre tid 
leder till att man hinner reflektera djupare över sammansättningen av kalkylen. Många anser att 
anbudsprocessen är lite trög, mycket tid försvinner i de första faserna och alldeles för lite tid 
blir kvar för de som ska kalkylera. En kalkylator uttrycker det som så att man måste vara 
”våldsamt observant” vid kalkyleringen för att man ska få den så noggrann som möjligt, att 
man inte bara behöver tid för att göra kalkylen men även för att lusläsa den. Detta uppges inte 
vara något som är specifikt med MAP, utan allt kalkyleringsarbete, oavsett program. Något 
som däremot kräver att man är observant som är specifikt relaterat till MAP är att alla 
förändringar som görs i en kalkyl, i ett register eller vad som helst, sker ögonblickligen, det 
sparas permanent så fort du ändrat i kalkylen, vilket är väldigt riskabelt då en felaktig 
förändring i ett register kan leda till att alla kalkyler som innehåller den posten påverkas samt 
att det blir mycket svårare att sammanfoga delkalkylerna för den anbudsansvarige. Att 
kalkylerare har andra arbetsuppgifter vid sidan av uppges också påverka kvaliteten, då man inte 
kan fokusera på att enbart kalkylera utan hela tiden måste växla mellan sysslor. 
 

7.1.3 Arbetet med inköp, underleverantörer och prissättning 

Då kunden ofta är Banverket så följer man ofta olika standarder för hur projektet ska gå till. 
Till exempel så måste vissa material köpas in från Banverkets eget materialverk, då det handlar 
om säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet på statens järnvägar. Det finns standardritningar för de 
olika moment som kräver en viss specifik kombination av material som används. Då materialet 
som används i kalkylerna måste ha rätt pris, ett pris som är aktuellt och anpassat till 
inköpspriser för tillfället, så sitter kalkylerare ofta och tar in priser för egen hand. Detta sker på 
olika sätt, ibland över Internet genom hemsidor, ibland måste man sitta i telefon och uppdatera 
det materialregister man har sen tidigare. Tiden som går åt för att ta hem priser ligger ofta på ca 
en fjärdedel av den totala kalkyleringstiden, antalet artiklar kan ofta ligga runt ca 1500 stycken. 
Även om det ibland kommer ut materialregister färdigt som man kan ladda hem och lägga in så 
blir priserna snabbt inaktuella. Det är heller inte alltid så att man enbart kräver att man köper 
materialet just från Banverkets materialservice, även om de säljer det.  
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Av allt inköpt material 2008 som totalt var värt 540 miljoner, var endast material för 194 
miljoner material från Banverket, trots att ca 99 % av materialet som inte köpts hos Banverket 
uppges vara detsamma som man kunnat köpa där. Man måste förutom priserna på material 
också lägga in ersättningar för all personal som anlitas för det specifika projektet, vilket också 
sagts utgöra ett problematiskt moment, då det inte finns färdiga listor av priser, utan bygger på 
att man gör kvalificerade antaganden baserat på tidigare projekt.  
 

7.1.4 Sammanställning av anbudet 

Ett väsentligt hinder i kalkylarbetet som många påpekat är att personalen som kalkylerar har 
väldigt olika bakgrund av var man lärt sig programmet, hur man förväntats kalkylera och hur 
man strukturerat sina kalkyler, man har inte en gemensam standard för detta på företaget vilket 
komplicerar saker för den anbudsansvarige som ska sammanställa hela kalkylen. Det är också 
många som kommenterat att de inte riktigt vet hur programmet fungerar då det inte finns en 
grundlig utbildning i programmet och dess funktioner. Oftast går det till så att man blir 
”självlärd” eller frågar sig fram kontinuerligt. Vissa använder inte ens de färdiga databaser som 
programmet erbjuder utan förlitar sig enbart på tidigare arbete. Detta blir ett problem för den 
anbudsansvarige som ska sammanställa kalkylen, då man om man använt de centrala 
resursposterna från databaserna kan göra en överblicklig sammanställning direkt i MAP, det 
fungerar inte om man lagt in egna poster för hand. Vissa har också uttryckt att det är ett 
problem att man inte alltid vet vilken roll man uppfyller i kalkylerandet i samspel med de andra 
parterna, dvs hur en kalkyl ska se ut för att de andra som sedan jobbar med samma kalkyl ska 
få det lättare, helt enkelt insikt i vad som underlättar och försvårar för andra, vilket idag i vissa 
fall uttrycks genom ”gliringar och kommentarer” enligt flera intervjupersoner. 
  
Förutom kalkylen så måste även en teknisk dokumentation sammanställas för varje lösning, 
med en utförande- och genomförandebeskrivning. Detta utförs i regel av den som kalkylerar, 
man beskriver detaljerat varje ingående steg och bifogar detta till hela anbudet, detta är något 
som den potentiella beställaren kräver. Ofta tittar beställaren på den här delen för att avgöra 
olika kvalitetsfaktorer. 
 
När varje delkalkyl är färdigställd skickas de till den anbudsansvariga som sammanställer 
delarna. Förutom att varje teknikslag har behov av olika resurser, personal och annat så måste 
man se till helheten, varje arbetsplats kräver en uppsättnings resurser som det är onödigt att 
man låter varje teknikslag lägga in i sin egen kalkyl då det är bättre att man delar på dem för 
alla teknikslag, t ex kontorsbodar, internetåtkomst etc, alltsammans läggs in i en 
omkostnadskalkyl. Man ska också lägga till företagets vinstmarginal och andra poster som är 
gemensamma, detta görs av den anbudsansvarige. Det kan också finnas dokument som kunden 
vill ha med förutom utförandebeskrivningar, t ex ritningar, vilka måste bifogas. Det finns en 
standard hos BBRail för hur anbudet ska se ut.  
 
Som tidigare nämnt så kommer mängdförteckningen i Excel-format och ska lämnas in i samma 
format, oavsett om företaget använder andra program. För att omsätta kalkylen till MAP från 
Excel var det ett enkelt förfarande av att sålla bort information för att sedan konvertera filen 
automatiskt i MAP, men att sedan konvertera filen tillbaka till Excel-format tar betydligt längre 
tid då detta inte kan göras automatiskt. Detta för att man måste lämna tillbaka samma 
dokument som man fått med skillnaden att det nu är ifyllt, vilket innebär att informationen man 
behövde ta bort för att kunna kalkylera ordentligt nu måste vara med igen. För att lösa detta 
problem sitter man och fyller i varenda post som krävs i mängdförteckningen för hand. Det 
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lättaste vore förstås att skicka in hela kalkylen i MAP-format då det är ett vanligt 
förekommande system i branschen, men hittills har man inte påverka Banverket till att 
acceptera detta. Detta leder till många timmar, ibland en hel dag, av konverteringsarbete, 
allting matas över för hand, och med tanke på att en mängdförteckning ofta ligger på ca 20 till 
70 sidor innebär det en ordentlig insats som kräver noggrannhet. Det händer att personal jobbat 
genom nätter för att få anbudet klart innan deadlinen.  
 

7.1.5 Efter att anbudet lämnats in 

När allt är klart så skrivs anbudet ut och skickas iväg, ofta precis så att man hinner. Vilket 
anbud som vinner handlar inte om bara om summan, utan om en helhetsbedömning av anbudet 
samt organisationen, dess historia och kapacitet, det handlar om kvalitet, vilket som sagt alltid 
definieras av kunden. Ett kvalitativt anbud kan leda till att man kommer till slutförhandlingar, 
vilket innebär att det är dags att noggrannare presentera sin lösning ställas mot konkurrenters 
lösningar för att slutligen försöka vinna projektet. Vinner man projektet så har man ett möte där 
man fastställer alla detaljer för projektet mer noggrant och skriver under kontrakt för 
genomförande. Efter detta lämnas materialet över till produktion genom ett möte, där den 
projektansvariga får allt material som producerats, tar vid och påbörjar arbetet med produktion. 
Även om man utgår från informationen i kalkylerna som producerats för anbudet så börjar man 
om från början med att lägga in och beräkna uppgifter i sitt eget system, detta då 
anbudskalkylerna sällan ser likadana ut, strukturen beror helt på vilka som kalkylerat och vem 
som varit anbudsansvarig.  
 
Efter att projektet är utfört så är allt klart, man återför ingen information till marknads-
avdelningen eller till kalkylatorerna såvida det inte uppstått allvarliga problem. Detta har de 
flesta tillfrågade sett som en stor brist, då man vill veta slutresultatet, dels för att få bekräftelse 
på ens eget arbete men också för att lära sig kalkylera bättre och hurpass träffsäker man varit i 
förutsägandet av vad som krävs för att genomföra projektet. Feedbacken är idag i bästa fall 
sporadisk och inte mer detaljerad än så att man kan se om man gått med vinst eller förlust. 
Detaljerad återkoppling efterfrågas av många, framförallt utförandetider och information om 
resursåtgången. 
 

7.2 Mätning och kvantifiering av processens prestanda 
 
För att åskådliggöra utgångsläget har jag kartlagt processen. Då processen överlag är 
ostrukturerad är det en ungefärlig återgivning av utgångstillståndet, den bör utgöra en 
tillräcklig bas för förståelse av anbudsarbetets sammanhang. Kunskapen är mycket 
kunskapsintensiv och består därför ofta av undantag och unika situationer snarare än rutin. Jag 
har i kartläggningen velat visa vad som faktiskt sker, till den utsträckning jag kunnat sätta mig 
in i det, snarare än vad som vissa anser ”borde ske”.  
 
Att mäta prestanda för processen har av flera av intervjupersonerna på ledningsnivå såväl som 
av kalkylatorer klassats som en nästintill omöjlig uppgift. Att sätta siffror på en process handlar 
om att få ut användbar information om processens fortlöpande aktivitet och funktion, hur den 
presterar i förhållande till maximal kapacitet, hur mycket den varierar osv. Detta för att utgöra 
en bas för förändring som i sin tur kan mätas. Detta kräver dock att siffrorna bygger på en 
regelbundenhet i processen, att du har faktiska förhållanden som beskriver ett normaltillstånd 
som går att mäta eller att du kan få ut något värde av att se t ex beläggningstal. Detta blir dock 
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en omöjlig uppgift i det här fallet av flera anledningar, i alla fall på den korta tid jag har att 
utföra examensarbetet i förhållande till processens genomsnittliga längd, som i genomsnitt 
varierar från fyra veckor till flera månader.  
 
Till exempel kan vi ta fallet ”utilization”, mängden arbete som utförs i relation till den 
maximala kapaciteten. I det här fallet så beror den maximala kapaciteten på en myriad av olika 
typer av resurser som beror på projekts- och anbudstyp. Den specifika sammansättning av 
teknisk kompetens som krävs varierar från gång till gång, då faktorer såsom miljö, terräng, 
tillgång till arbetsplatsen, samarbete med olika entreprenörer etc varierar från anbud till anbud 
och påverkar vilken teknisk kompetens som krävs för att kunna producera en kalkyl. Även om 
processen är sig lik från anbud till anbud så är de resurser som krävs för processens gång med 
andra ord olika från gång till gång, man har då inte möjlighet att konstatera vad den maximala 
kapaciteten är överlag som möjliggör processens genomförande.  
 
Vinsten eller omfattningen i finansiellt värde är inte heller knutet till hur lång tid man har på 
sig för att lämna in ett anbud, så en finansiell mätestock blir omöjlig, speciellt med tanke på att 
långsiktig lönsamhet kan ligga i att lägga anbud bara för att hålla en marknadsposition trots att 
man kanske kortsiktigt förlorar på det. Kort sagt så ser jag ingen möjlighet till att få ut några 
vettiga nyckeltal för någon enskild process, även om jag hade möjlighet att mäta dem. 
Mätningar och siffror har bara ett värde så länge de säger något om kvaliteten av det som 
processen producerar eller hur den presterar utifrån en måttstock som alltid är densamma. Det 
som i längden möjligen kan sägas utgöra en indikation på effektivitet kan vara hur många 
anbud man lägger per längre tidsperiod (t ex år) om man har samma bemanning, då det stora 
antalet jämnar ut variationerna litegrann, det kräver dock en framtida insats och mätperioder på 
flera år då det inte finns information om tidigare produktion på det sättet. De resultat jag 
kommit fram till för hur man kan optimera processen presenteras i nästa kapitel tillsammans 
med processkartläggningar. 
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8. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten, vilka är flerfaldiga; till att börja med så har jag genom 
noggrant undersökningsarbete skapat mig en uppfattning om processen i dess utgångsläge, 
intervjuresultaten som redovisades i det förra kapitlet har resulterat i en processkartläggning 
som kommer att presenteras här. Nästa steg av arbetet innebar att förbättra den existerande 
processen med stöd av teorin, den resulterande målbild och nya process jag föreslår kommer 
därför att presenteras efter processkartan som beskriver utgångsläget. En fullständig bild av vad 
som behöver förändras, förbättras och effektiviseras (och anledningarna till detta) presenteras 
tydligast i texten men kompletteras även av en visuell processkartläggning av den optimerade 
processen, som är en målbild. 
 

8.1 Processkartläggning - utgångsläget 
 
De visuella processkartor som presenteras följer en TQM-standard för processkartor. Varje 
väsentlig del av processen illustreras genom olika geometriska figurer och länkas med pilar 
som markerar flödesriktningen. Operationer/aktiviteter illustreras i form av en cirkel (med 
beskrivande text av aktiviteten inuti), rektanglar representerar inspektioner, trianglar innebär en 
lagringsplats, rektanglar med markeringar i hörnen markerar en specifik agent och romber 
innebär en situation där processen kan ta olika vägar (där de faktorer som får processen att ta 
olika väg skrivs ut på pilen som följer efter). Då processen beskrivs hierarkiskt så markeras 
”nivån” för varje processkarta genom nummer och namn, numret för varje karta är numret för 
den aktivitet som beskrivs. Den högsta nivån kallas för nivå noll, då den beskriver helheten. 
Därefter har varje aktivitet ett nummer för att man ska få en förståelse för flödet samt för att 
tydligt markera exakt vad i processen man beskriver, då varje aktivitet som beskrivs har ett 
unikt nummer som ökar i följd för varje aktivitet, i samma hierarkiska skikt. Går man neråt i 
detaljnivå så kommer aktivitetsnumren alltid att indikera detta, har man t ex valt att detaljera 
aktivitet nummer fyra så kommer varje delaktivitet i den nya karta som är till för att visa de 
underliggande aktiviteterna alltid att börja med 4, sedan följer samma slags numrering för att 
visa ordningsföljd. Den första underaktiviteten för process nummer fyra heter således 4.1, 
sedan kommer 4.2 etc.  
 
Nedan följer processkartorna jag designat för utgångsläget. Notera att jag markerat fasen för 
utförande av vunna projekt som orange, detta för att den inte täcks av mitt arbete men ändå är 
väsentlig för presentationen av mitt resultat.  
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8.2 Förslag om förbättringsmöjligheter 
 
Nu när processens kartlagts i dess utgångsläge blir min nästa uppgift att förbättra den. När jag 
designat målbilden för vad jag rekommenderar för förändringar så har jag huvudsakligen 
fokuserat på anbudsprocessen och kalkylerandet, men föreslår också förbättringar som gagnar 
organisationen i sin helhet. Förslagen bottnar i teorin, där varje potentiella optimeringspunkt 
har en bas i teorin. Dessa grunder presenteras noggrant i analyskapitlet, här fokuserar jag på att 
motivera mina förslag utifrån organisationens funktion och behov. Den förbättrade process jag 
föreslår har även illustrerats på samma sätt som utgångsläget, med en processkartläggning 
enligt samma modell, dock så framgår som sagt resultaten (och anledningarna till att jag 
föreslagit förändringarna) tydligast här i texten. 
 
Det är alldeles uppenbart att det finns mycket potential till förbättring på flera olika sätt. 
Organisationen är relativt ung och de parter som är involverade i anbudsarbetet kommer från 
olika företag som satts ihop till att fungera som en enhet, vilket leder till uppenbara problem. 
Dels har man ostrukturerade och ostandardiserade arbetsmetoder, dels är det alldeles uppenbart 
att man inte utnyttjar företagets kompetens på rätt sätt, dels saknas det ett helhetsperspektiv och 
strukturerat förbättringsarbete. För tydlighetens skull börjar jag alldeles i början av processen 
och berättar om de förändringar jag föreslår längs dess gång ända mot slutet.  

8.2.1 Bid/NoBid-beslutet 

Processen börjar med att man får hem information till företaget om när det finns möjlighet till 
att lägga ett anbud på ett potentiellt projekt av yttre agenter som bevakar företagets intressesfär. 
Detta upplevs fungera bra, men informationen om vad anbudet innebär har ofta visat sig vara 
bristfällig. För att informationen som tillgodoses faktiskt ska göra nytta när det kommer till 
beslutsfattande om huruvida man vill ta sig an ett projekt måste väsentliga detaljer och specifik 
information som krävs för att fatta ett Bid/NoBid-beslut finnas med i underlaget som levereras. 
Detta är inte alltid fallet. Om man har möjlighet att påverka informationsinnehållet i detaljnivå 
är oklart, men jag rekommenderar att det undersöks närmare, tillsammans med de leverantörer 
som erbjuder tjänsterna som tillgodoser anbudsinformationen. 
 
Det underlag som väl levererats har heller inte rutinmässigt tagits hand om. Underlaget som ska 
sammanställas inför Bid/NoBid-mötet har hanterats på olika sätt beroende på vilken persons 
bord det hamnat på. Detta får inte ske, vilket företaget också insett och försökt förbättra på 
senare tid. Det finns här en stor potential till att standardisera rutinerna, att instifta formella 
strukturer för att undvika att detta sker. Man bör upprätta en lista över personer som i en 
hierarkisk/schemalagd lista har ansvar för att släppa allt de gör (såvida det inte är väldigt 
tidskritiskt, t ex om man närmar sig deadline för ett anbuds slutförande och inlämnande) och ta 
sig an informationen som kommit om nya anbud.  
 
När man väl fått informationen så måste ett underlag förberedas för Bid/NoBid-mötet som inte 
lämnar några luckor om möjligt. Finns det luckor så bör personen som är ansvarig för att 
sammanställa detta korta underlag inför mötet vara tillräckligt erfaren för att se vilken 
ytterligare information som krävs och ta reda det innan det är dags för möte. Vilken 
information som behövs för att man ska kunna fatta ett beslut bör konkretiseras i form av en 
lista, där informationen som bör ingå i den här listan fastställs av de personer som alltid är 
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inblandade i den här processen, allt för att undvika otydligheter. Ett standardiserat förfarande 
kommer i längden leda till bättre information vid tidpunkten för beslutsfattande, vilket 
förkortar tiden som krävs. 
 
Det finns även snabba och strukturerade analysmetoder som kan användas, t ex SWOT, som 
överskådligt visar styrkor, svagheter, möjligheter och hot hos det tilltänkta anbudet. Att 
regelbundet inkludera en SWOT-analys kan underlätta processen i god tid. Om det finns ett 
förfrågningsunderlag tillgängligt så bör detta beställas så snart som möjligt då all detaljerad 
information som kan tänkas behövas bör finnas där. Det finns ingen uppenbar poäng med att 
vänta med att ta hem anbudsunderlaget, vilket hänt tidigare när kalkylatorer tagit hem 
materialet på egen hand. När det som går att göra har gjorts för att förbereda underlaget inför 
mötet bör det skickas ut per e-post på en gång till alla berörda så att dessa har möjlighet att läsa 
in sig och reflektera över om det saknas information som de behöver innan mötet, då kanske de 
till och med hinner skaffa det på egen hand i god tid. Att detta skulle resultera i en förbättring 
av processen bottnar i informationen om att man ibland måste bordlägga ärenden för att det 
krävs mer information, vilket leder till att det tar två (eller fler) möten istället för ett, jobbar 
man proaktivt med informationsanskaffning så finns det potential till stor tidsbesparing. 
 
Har väl underlaget bestämts så gott det går så har man möte om Bid/NoBid, det så kallade 
fredagsmötet. Att mötet bara sker en gång i veckan har förödande effekter på en process som i 
ofta ligger på ca fyra veckor i totallängd, som ska omfatta allt från beslutsfattande, 
kalkylerande, totalkalkyl, tekniska underlag, kalkylkonvertering, inköp osv., då beslutsfasen 
kan ta upp till hälften av anbudstiden om det vill sig illa. Flera personer har som sagt vittnat om 
att det kan dröja två veckor innan ett beslut fattas, vilket är totalt oacceptabelt när 
produktionsdelen av processen är så arbetsintensiv under den tid man har och är avgörande för 
anbudets kvalitet. Detta kan åtgärdas på ett ganska enkelt sätt; man måste ha flera Bid/NoBid-
möten. Två gånger i veckan bör man kunna schemalägga för framtiden, även om det inte går att 
införa omedelbart då ledningspersonalen sagt sig ha oflexibla scheman på kort sikt.  
 
Rör det sig om att ledningen inte kan avvara mer än den tid som avsätts för de befintliga 
mötena totalt sett kan mötena göras hälften så långa, det viktiga är att man har möte en till gång 
i veckan, t ex på tisdag som är precis en halv vecka ifrån. Att ha möten två gånger i veckan är 
viktigt om det är så att det kan finnas information som inte är tillgänglig förrän efter en viss 
tidsperiod, eller att man får reda på att någon specifik information saknas under Bid/NoBid-
mötets gång, vilket man måste kompensera för genom att inhämta information tills nästa möte. 
Resultatet av att ha två möten per vecka är att det då åtgärdas dubbelt så fort, två möten tar en 
vecka istället för två, vilket innebär en markant skillnad för processen som helhet, där varje 
besparad dag är en dag som kan användas för att kalkylera. Då flera konstaterat att den tid man 
har på sig för att kalkylera har störst inverkan på anbudskvaliteten så skulle en förkortad fas för 
beslutsfattande leda till kvalitetsförbättringar i längden. 
 
Vidare så måste den första fasen börja involvera inköpspersonal. Då inköpspersonalen i nuläget 
alltid är den som i slutändan skriver kontrakt med underentreprenörer/leverantörer oavsett vem 
som under processens förlopp förhandlat till sig denna tjänst/leverans, så har de över tiden 
byggt upp ett stort kontaktnät. Inköpspersonalen är experter inom sitt fält, deras kompetens är 
inte använd på rätt sätt. En välorganiserad central inköpsorganisation kan göra oerhört mycket 
nytta för organisationen som helhet i flera avseenden. I den första delen av processen, 
Bid/NoBid förekommer det att man påbörjar arbetet med att involvera underleverantörer eller 
underentreprenörer, det bör till fullo skötas av inköpsansvariga.  
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Det bör alltid också finnas med en inköpsrepresentant (förslagsvis chefen för 
inköpsavdelningen som har insyn i personalens olika kompetenser) som kan styra upp det här 
arbetet i god tid, då upphandlingar bör börja på en gång istället för att man involveras senare 
eller i vissa fall, inte alls. Desto tidigare arbetet påbörjas, desto mer kvalitativt och 
kostnadseffektivt blir det inköpta materialet eller den anlitade kompetensen. Det kommer också 
att bli så att man uppnår ett bättre totalkostnadsfokus om man placerar all inköpsaktivitet 
centralt, istället för att ha inköpare på varje avdelning. Effekten blir att man kan förhandla för 
hela organisationen i större mängder och från rätt leverantörer, vilket ger besparingar. Man kan 
på en gemensam strategisk nivå då även fatta beslut om att eventuellt konkurrensutsätta vissa 
sorters material som man regelbundet tar hem, istället för att annan personal av ren rutin 
tilldelar kontrakt till någon specifik aktör.  
 

8.2.2 Resursplanering 

När det kommer till att anta anbuden i sig så måste man inse att de anställda, deras kompetens 
och möjlighet till att utföra arbetet är en av företagets viktigaste resurser, och som i så många 
andra fall av tjänsteproduktion (som det i det här fallet kan sägas röra om, då man producerar 
anbud för den interna kunden) så måste man anpassa alla åtaganden efter den möjlighet man 
har till att hantera dem på ett bra sätt, precis som en tandläkare inte bokar in patienter utanför 
sitt schema så kan man inte överbelägga sin egen organisation. Det viktiga är trots allt att 
producera anbud till en god kvalitet, då det är det som vinner anbud och inte antalet man 
producerat. Håller anbudet låg kvalitet spelar det ingen roll hur många företaget skickar ut, 
även om man måste producera så många som möjligt. Den här åtgärden skulle ha en direkt 
effekt på personalen som i väldigt många fall anser sig vara överbelastad, en organisation som 
bygger på lång teknisk erfarenhet av en specifik bransch har inte råd att förlora den kompetens 
en anställd bär med sig, oavsett knowledge management-system. För att de ska producera 
arbete i så hög kvalitet som möjligt måste de få tid till detta, i en arbetstakt som inte är 
oresonabel, med möjlighet att påverka sitt arbete.  
 
För att utnyttja resurserna mer effektivt måste man ha en central organisation för planering av 
vilka resurser som finns tillgängliga, samt vid vilken tidpunkt, utsträckning och plats, istället 
för att ha lokala administrationer inom varje ”affärsområde” som lokalt administrerar detta. 
Detta avlastar personal som gör det här idag i de tekniska affärsområdena, vilka ofta är 
ingenjörer som tvingas göra detta då det inte finns specifika resursplanerare som har detta som 
uppgift. Den personal som tar hand om denna syssla idag har en specifik kompetens som gör 
bättre nytta i de arbetsroller de är anställda för, för den tekniska expertis de erbjuder. Man har 
från företagets sida konstaterat att det är svårt att hitta den väldigt specifika tekniska kompetens 
som krävs för arbetet, vilket gör det desto viktigare att man fokuserar på att dessa personer 
används på ett optimalt sätt. Inför man istället en central resursplanering blir det lättare att se 
om man har möjlighet att anta anbud eller ej, så att man inte råkar ut för oförutsedd parallell-
schemaläggning som tidigare, utöver den avlastande effekt det skulle ha på de olika 
affärsområdena.  
 
När det kommer till att fatta beslut om huruvida man ska påbörja produktionen av ett anbud, 
samt om man har resurser till att utföra projektet om man vinner det, så bör beslutet till stor del 
baseras på en central resursplanering, dvs bygga på att man tar hänsyn till de ”trånga sektorer” 
företaget har, vilket innebär att man tar hänsyn till vilka resurser som avgör företagets 
möjlighet att ta sig an ett uppdrag. Om man t ex vet att det kommer krävas kalkylering inom ett 
specifikt teknikslag som bara har en kalkylator över för en viss period, så måste denna 
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begränsning tas hänsyn till. Detta förebygger överbelastning. Att enbart anta de projekt som 
organisationen kan hantera bygger också på en annan princip, nämligen att kunskap alltid bör 
bevaras i företaget. Om man hyr in personal för att kompensera för att man tagit sig an mer än 
man har resurser för så har man säkerligen förlorat pengar på det jämfört med vad personalen 
man har in house kostar, samt så har man också förlorat vital kompetens som kommer av att 
utföra arbetet i sig, kompetens som år senare t ex kan visa sig utgöra grunden för en tekniskt 
kompetent kalkylator. 
 
Ett annat tillfälle till förbättring handlar om att beslutsvägen kan kortas om man sätter upp ett 
mål om att regelbundet (t ex varje år) verka för att höja den ekonomiska gräns för vilken man 
tillåts fatta beslut om, då detta potentiellt gör beslutsvägarna kortare och leder därmed till en 
snabbare beslutsprocess. En effektivare beslutsprocess är något som direkt leder till mer tid för 
kalkylerande. 
 
Då kalkyleringsarbetet med allt vad det innebär ofta blir bättre desto mer tid man har och är det 
som avgör kvaliteten på anbud, samt att den faktor som huvudsakligen begränsar hur många 
anbud som kan produceras är kalkyleringsresurser, bör man undersöka möjligheten till att börja 
kalkylera så snart som beslutet anses vara ett någorlunda säkert Bid, även om man inte haft 
uppstartsmöte för projektet. Tillåts personalen påbörja arbetet tidigare får de mer tid, i 
förlängningen kan den större flexibiliteten i arbetstid det innebär också innebära att de kan 
schemaläggas på ett effektivare sätt, då man har mer svängrum för att allokera arbete. Om den 
anbudsansvariga och de affärsområdesansvariga alltid är med i mötena där Bid/NoBid bestäms 
vet de med stor sannolikhet vilka kalkylatorer som kommer att tillsättas, vilken del av kalkylen 
som varje kalkylator kommer att ta hand om osv, vilket innebär att de berörda kalkylatorerna 
kan påbörja arbetet så snart affärsområdeschefen vet vad som gäller.  
 

8.2.3 Strukturering av projektorganisationen och inköp 

Rent formellt så måste det alltid finnas rutiner för hur ett anbudsprojekt ska gå till. Det måste 
införas tydliga riktlinjer och rutiner, hur arbetet sköts kan inte vara beroende av vem som råkar 
vara involverad för tillfället, då det skapar osäkerhet och otillförlitlighet för alla som är 
involverade i processen. Det finns flera olika delar av den här processen som kan ha samma 
struktur oavsett vilken typ av anbud som ska produceras. 
 
Till att börja med måste man ha ett tydligt utlyst uppstartsmöte, som bör hållas så snart som 
möjligt efter det att man utlyst ett ”Bid”-beslut. Den som är projektledare (med andra ord den 
anbudsansvarige) bör kalla till mötet. Kan mötet av olika anledningar inte ske på en gemensam 
fysisk plats kan det istället ske över videokonferens eller annan kommunikationsplattform som 
helst går i realtid, så länge som alla som är involverade träffas och sätter igång med arbetet så 
fort som möjligt. På mötet så ska inte bara den anbudsansvarige samt de tilltänkta 
kalkylatorerna vara närvarande, utan även en representant för inköpsavdelningen. Anledningen 
till att det bör finnas en inköpsansvarig närvarande kommer jag till senare i texten. 
 
Då ett anbud håller en standardiserad struktur varje gång ett produceras, och då varje anställd 
ofta har liknande roller inom projektorganisationen från projekt till projekt, så vet man oftast 
ungefär vad man har för ansvar. Detta måste dock konkretiseras för sin egen och för andra 
anställdas skull, samt för organisationen, då det inte är ovanligt att det förekommer 
dubbelarbete för att man inte kommit överens om vem som ska göra vad, vilket lett till att flera 
personer utfört samma uppgift.  
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Ett kraftfullt verktyg för att styra upp detta är en WBS, vilket har presenterats tidigare under 
teoriavsnittet. Det är en strukturerad approach till projektplanering, där man har bestämt exakt 
vad som ska göras och där varje aktivitet som skall göras har ett hierarkiskt beroende av en 
annan aktivitet som utförs tidigare. Varje aktivitet ska också vara länkad till en viss person. Om 
man skapar en WBS för varje möte, och ser till att varje aktör som är med på mötet ska 
presentera sin egen del av WBS:en (där man inte bara listar vad man ska göra utan också vilka 
resurser man kräver för utförandet) så får man en ordentlig struktur på arbetet. Varje deltagare 
för varje anbudsprojekt bör utforma sin del av WBS:en, men det innebär inte en särskilt stor 
börda i längden då man som sagt har liknande arbetsuppgifter mellan olika projekt, och därför 
har sin del av WBS:en färdig till stora delar och enbart behöver modifiera den lite mellan varje 
projekt, t ex så sköter inköparen oftast inköpsarbetet. Den ansträngning det innebär på kort sikt 
kommer man att tjäna på i längden, då en WBS för varje anbudsprojekt leder till en distinkt 
tydlighet som inte existerar idag och som är välbehövd.  
 
Har man väl kommit till mötet med sin del av WBS:en så kan man sedan sätta ihop ett 
gemensamt WBS vid ytterligare ett möte där det tydligt och exakt framgår vad varje person 
behöver göra för att fungera i samspel med de andra. Vid större projekt kan man skapa ett 
GANTT-schema för att få bättre överblick, vilket bör sättas upp på en central plats på kontoret 
där man löpande kan se vad som sker i processen. Att skapa GANTT-scheman är enkelt om 
man använder den existerande MS Project-programvaran som organisationen idag använder för 
tidsplanering, där WBS:er automatiskt omsätts till GANTT-scheman bara de strukturerats på 
rätt sätt. 
 
Då man i det här skedet vet vilka resurser som krävs för genomförandet av projektet kan den 
inköpsansvariga genast skrida till verket med att påbörja eventuella inköpsförhandlingar, om 
man inte redan påbörjat det i Bid/NoBid-fasen. Inköpare har en naturlig roll i den här delen av 
processen, då de har den kompetens och det nätverk som krävs för att prissätta material som 
inte är Banverksspecifikt. Man kan i god tid ta in offerter och arbeta med kostnadsreduktion 
genom långsiktiga avtal eller genom att förhandla om volymfördelar och avlasta kalkylatorer 
som inte är lämpade för uppgiften och som behövs på andra ställen i organisationen. Genom att 
man har en central inköpsorganisation involverad i anbudsarbetet kan man också förbättra 
kvaliteten på det som köps in genom att ha en konstant och strukturerad uppföljning. Kvalitet 
handlar i inköpssammanhang inte bara varukvalitet och kostnad, men också om 
leveransprecision. Detta har inte följts upp tidigare då inköpsavdelningen inte ansvarat för alla 
inköp och har heller inte alltid strukturerats på ett sätt som professionella inköpare gör, genom 
korrekt bindande offerter osv. Det är av yttersta vikt att detta struktureras. 
 
När projektet väl sjösatts bör man ha regelbundna kontrollpunkter då man träffas (eller på annat 
sätt kommunicerar) för att uppdatera varandra om förloppet. Det räcker inte bara med att ha 
regelbundna möten, för att förbättra flödet bör man också ha centrala informationsplatser med 
visuella markörer för att visa på i vilken fas ett projekt befinner sig, där uppdaterad information 
kontinuerligt sätts upp på en anslagstavla (eller annat visuellt media, såsom en TV) och 
protokoll/WBS:er/GANTT-kartor från möten. En sådan punkt bör finnas för varje pågående 
anbudsprocess. Detta underlättar arbetet då man inom organisationen blir mer synkroniserade 
med varandra - inom projekten såväl som organisationen som helhet, vilket förebygger 
slumpmässig och ostrukturerad kommunikation. 
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8.2.4 Kalkylerandets nya förutsättningar och form 

Vad gäller kalkylerandet så kommer det att förändras till sin natur då företaget övergår till en 
nätverksbaserad lösning för MAP. Det innebär att man går från att ha haft en lokal kopia av 
kalkylprogrammet installerat på varje kalkylators dator, med lokalt sparade kalkyler, till att ha 
en serverbaserad mjukvara där man arbetar mot centrala databaser. Detta innebär i praktiken 
flera förändringar i arbetet, dels har man möjlighet att dela information och dels har man 
möjlighet att börja lagra kunskap, genom att implementera knowledge management-principer 
på ett effektivt sätt. Detta måste dock göras på ett sätt som är anpassat efter organisationen 
samt upprätthållas kontinuerligt för att få avsedd effekt. Vad detta innebär kommer jag nu att 
gå in på djupare. 
 
Till att börja med så bör man grunda för ett gott arbete med nätverksversionen av MAP genom 
att fylla databasen med färdiga ”recept” som är konstruerade utifrån de standardritningar som 
ska användas vid järnvägsprojekt. Varje sådan ritning som existerar har ett nummer, detta 
nummer kan utgöra namnet för receptet, det blir då lätt att hitta det när det behövs, då numren 
för ritningar som ska ingå i ett projekt alltid tillgodoses i förfrågningsunderlag, när det är 
tillämpligt. Ritningarna utgör en grundstomme för många kalkylatorer då man specifikt vet vad 
som alltid ingår, det är en industristandard som ofta används och det finns inga variationer i 
dessa, det är dels detta men även faktumet att dessa förekommer så ofta som gör dem till bra 
recept, vilket många påpekat under intervjuerna. Det finns dock inte någon annan sorts kalkyl 
som sägs se likadan ut oavsett kalkyleringsprojekt, vilket gör möjligheterna till standardiserade 
recept begränsade. Styrkan i en nätverksbaserad version av MAP ligger dock inte enbart i 
möjligheten till att ha standard-”recept”, vilket jag kommer till senare. Utöver dessa 
industristandardritningar finns också individer som har sparat tidigare projekt som de lagrat på 
sina lokala hårddiskar, dessa kan utgöra en grund för framtida arbete men ska inte ses som en 
långsiktig grund för kalkylarbetet, då det framtida arbetet med MAP kommer att kräva en 
specifik komponent som inte tidigare existerat för att man verkligen ska dra nytta av systemet; 
återkoppling.  
 
En nätverksbaserad version av MAP möjliggör lagring av kunskap, då man sparar kalkyler som 
kan återvändas. Kunskapen som lagras måste dock hålla god kvalitet och vara tillförlitlig för att 
man ska ha nytta av dem. Hittills har man grundat för detta genom att ha kompetent personal, 
dock så har det inte funnits någon som helst bekräftelse på utfört arbete vilket lett till att de som 
kalkylerat aldrig utvecklats i sitt arbete som ett resultat av ett lärande av tidigare kalkyler. Om 
kunskapen som ansamlas i receptregistren ska vara en god grund för organisationens framtida 
utveckling måste det komma information tillbaka efter det att projekten (om anbud vunnits) 
gått till produktion. Idag har det vid sällsynta tillfällen förekommit återkoppling i form av 
finansiell information, vinst eller förlust, det är dock inte information som kalkylatorerna kan 
dra nytta av. 
 
För att på allvar dra nytta av ett kunskapssystem måste kunskapen bekräftas på ett detaljerat 
sätt. När ett projekt vinns och går till produktion måste det finnas en kontinuerlig avcheckning 
mot ”prognosen” på resursåtgång m.m. som fastställts under kalkyleringen (då kalkylen som 
görs under anbudsproduktionen trots allt är en kvalificerad uppskattning av vad det egentligen 
kommer att kosta om det går till faktisk produktion). Detta kan göras på olika sätt, beroende på 
vem som är bäst lämpad för att ge feedbacken – om det är platschefen eller projektcontrollern 
vet jag inte, det måste företaget undersöka då det inte varit min uppgift att analysera 
produktionsprocessen. Ett förslag är i alla fall att det skulle kunna se ut som enkla checklistor, 
där den som är ansvarig för och insatt i den faktiska produktionen helt enkelt bockar punkt för 
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punkt på den kalkyl som gjorts under anbudsproduktionen. Det som är väsentligt att känna till 
är om man lyckats hålla sig inom den av kalkylatorn planerade kapaciteten, och om inte, helt 
sonika markera de korrekta värdena.  
 
Detta får förstås inte störa projektets produktion alltför mycket, men i längden måste de som är 
ansvariga för produktionen och projektgenomförandet åsidosätta tid för en sådan avcheckning, 
då en korrekt kalkyl från anbudsprocessen kommer leda till effektivare konstruktion av 
produktionskalkyler vid vunnet kontrakt och mer precision i hur mycket ett projekt kommer att 
kosta. Desto mindre avvikelser, desto mer effektiv process i sin helhet. Detta leder också till att 
man på ett mer effektivt sätt kan förutsäga om man går med vinst eller förlust och kan ge ett 
mer korrekt pris när man lägger ett anbud.  
 
Bristande återkoppling leder också till direkta problem i inköpsarbetet då man måste 
kompensera för att man köpt in fel mängd material på ett ineffektivt sätt, kunskapsåterföring 
bör därför även komma från inköparna i sig då de är med när projektets material köps in och 
bör involveras när man förhandlar om inköpen redan i anbudsstadiet.  
 
När projektet är avslutat och man markerat alla segment som inte stämt med den ursprungliga 
kalkylen i checklistan måste kalkylatorn få del av informationen, samt ansvara för att den 
kalkyl han sparat i den centrala kalkyldatabasen uppdateras med den nya faktiska 
informationen. Görs inte detta så ackumuleras ingen kunskap alls, då man kan fortsätta göra 
samma fel år efter år. Kalkylatorn arbetar i blindo och kalkylerna som produceras blir inte 
kvalitetssäkrade. 
 
Kunskapssystem kan som tidigare påvisats i teoriavsnittet ändå aldrig utnyttjas som 
”expertsystem” som kan kompensera för erfarenhet, dvs ett system som kan utnyttjas i blindo 
av en novis.Det man kan förvänta sig av systemet är dock att de som har erfarenhet och är 
insatta i kalkylering blir bättre på det samt kan utnyttja mer effektiva ”mallar” i framtiden. 
Ansvaret för en kalkyls kvalitet ligger alltid på kalkylatorn, att förlita sig på kunskapsbanken 
som en plats för färdiga mallar är ohållbart, man riskerar då inte bara anbudskvaliteten men 
även kalkylatorns jobb, då kalkylatorn är ansvarig för kalkylen som producerats, inte den som 
skapat en tidigare kalkyl. Riktig erfarenhet går inte att ersätta på det sättet. Då ett projekt är 
komplext så vet de ändå bäst vilket tidigare projekt som passar för återanvändning. 
Informationen har en livscykel, den måste hela tiden bekräftas och uppdateras, idag saknas ett 
system för det, det måste finnas i framtiden. När man byggt upp en någorlunda bra bank av 
tidigare projekt som är bekräftade efter produktion bör de gamla kalkylerna som aldrig 
bekräftats samt anbudskalkyler som producerats men som inte vunnits, i längden läggas i en 
särskild ”second hand”-bank (som är mindre tillförlitlig eftersom kalkylerna aldrig 
kontrollerats mot faktiska resultat) för att säkerställa informationskvaliteten. 
 
Genom att man till fullo drar nytta av den nätverksbaserade versionen av MAP får man alltså 
inte bara ett system för kunskapsackumulering, men också en bra bas för effektivare arbete. Det 
nuvarande arbetssättet kommer dock förändras som en följd av det. När man implementerat en 
cykel för ständig förbättring av informationen så börjar kalkylerandet med att kalkylatorn ser 
efter om det finns tidigare existerande projekt som kan tänkas likna det man ska påbörja. Finns 
det inget sådant och inget recept i form av standardritningar så bör man börja från scratch, men 
sannolikheten för detta blir mindre och mindre allteftersom banken byggs upp. I allmänhet bör 
kalkyleringen se ungefär likadan ut som tidigare, men med vissa undantag. God kvalitet kräver 
att så många som möjligt kan dra nytta av den gemensamma kunskapen, det kräver att man på 
ett tydligt sätt kan se vad varje block av recept eller annan information handlar om. En 
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kalkylator föreslog att man har ett gemensamt word-dokument för varje trädstruktur som 
skapas för varje MAP-kalkyl, då det har hänt att man inte alltid vet vad en del av en kalkyl 
beskriver. Hur detta bör struktureras är något som kalkylatorerna själva måste bestämma i 
framtiden. 
 
Den nya teknologin gör att potentialen till omedelbar förändring i permanenta databaser kan bli 
ännu mer riskabelt än tidigare, det är därför bra om man antingen ser till att det i programmet 
införs en ångra-funktion eller om man kan mellanlagra information på den lokala hårddisken 
som synkroniseras periodiskt (för att kunna återskapa information vid behov).  
 
Alla som arbetar med MAP måste också få en gedigen utbildning i vad programmet har för 
funktioner, då det är något som gör arbetet mer effektivt. Det är en grund för att man på senare 
håll ska kunna fastställa gemensamma rutiner för hur kalkylerandet ska gå till. Man måste 
också se till att alla som arbetar med MAP verkligen använder databaserna, då det annars inte 
går att använda översiktsverktygen för totalkalkylen senare. Båda åtgärderna underlättar för 
både anbudsansvarig vid sammanställningen samt för projektchefen om anbudet går till 
produktion, då olika utseende på kalkyler varit ett problem även för dem. Rent konkret så 
konstaterade en av intervjupersonerna att han arbetat med ett system som infört en central 
databas på ett annat företag, men att man misslyckades där på grund av att 
överföringshastigheterna blev så långa att väntan på svar gjorde folk stressade. 
Informationsstressen gjorde systemet ohållbart. Systemet får inte vara så känsligt att allting går 
ner om en dator slutar fungera heller, tillförlitlig teknologi med säkra backup-system är ett 
måste.  
 

8.2.5 Att utnyttja kompetenser på ett bra sätt 

Det har tidigare funnits arbetsuppgifter i samband med kalkyleringen som inte varit lämpade 
för en kalkylator. En sådan sak har jag redan tagit upp, nämligen att inköp måste ansvara för 
upphandlingar och inköp av material.  En annan är att materialregistret, databasen med allt 
järnvägsspecifikt material, inte ska behöva uppdateras av en kalkylator som sitter med en så 
tidskritisk uppgift som kalkylerande. Att uppdatera registret är inte alls tidkritiskt, så länge det 
hålls uppdaterat regelbundet. Materialregistret ska hållas uppdaterat som en verksamhet vid 
sidan av kalkylerandet, det kräver inte en specifik teknisk kompetens men måste göras 
kontinuerligt så att tillförlitlig prisinformation alltid finns tillgänglig. Vad som är ett lämpligt 
intervall för uppdatering måste verksamhetsledningen avgöra, men en gång varannan vecka är 
inte ett orimligt krav.  
 
Oavsett hur ofta det görs så bör det finnas ett centralt anslag om när materialregistret senast 
uppdaterats. En del av komponenterna måste köpas från Banverket och då uppdaterar man 
därifrån, men annars har inköpsavdelningen ett MRP-system som har prisuppgifter man kan 
använda sig av där prisinformation redan existerar om man förhandlat till sig avtal. Det finns 
som sagt mycket som kan köpas från andra agenter än Banverket. Oavsett så måste detta vara 
en administrationsuppgift som sker parallellt med kalkylerandet, vem som ska göra detta är en 
ledningsfråga.  
 
En annan prisuppgift som ofta krävs när man kalkylerar är vad olika resurser i form av t ex 
anställda kostar, på samma sätt som materialregistret hålls uppdaterat måste det finnas 
uppdaterade taxor för vad personal kostar (baserat på resursregistrets kodningssystem) och vad 
avgiften inkluderar (traktamente, bil etc). Detta bör göras på samma sätt som de övriga 
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prisuppdateringarna, uppgifterna måste uppdateras kontinuerligt och finnas tillgängliga 
centralt. 
 
En annan kalkyleringssyssla som sköts av kalkylerare kan delas med någon, nämligen arbetet 
med utförande- och genomförandebeskrivningen. Det är en viktig del av anbudet som säger 
mycket om kvaliteten på ens lösning, men det har konstaterats att det inte alltid behöver vara 
precis så specifik kompetens som det krävs för att kalkylera för ett särskilt anbud – någon som 
är tillräckligt teknisk kunnig och skriftligt kompetent kan göra detta parallellt med kalkylatorn 
medan denne kalkylerar, i efterhand kan man kontrollera kvaliteten gemensamt så att kalkylen 
och den tekniska dokumentationen är samstämmig. Man tjänar då ytterligare värdefull 
kalkyleringstid.  

 
Med de här stegen kan man frigöra kompetens och arbeta parallellt, med ökad kvalitet och 
tillförlitlighet som resultat, för att inte nämna mindre stress för personalen och bättre 
utnyttjande av organisationens olika kompetenser. En ny post, en sorts central administration 
skulle kunna inrättas för de lokala kostnadsinformationsbehoven samt de centrala 
resursplaneringsbehoven. Hur detta löses är upp till företagsledningen, men lösningarna som är 
föreslagna skulle innebära enorma tidsbesparingar om en ny tjänst tillsätts för att utföra dessa 
arbetsuppgifter.  
 

8.2.6 Anbudssammanställning och långsiktiga förbättringar 

När det väl kommer till att sammanställda den totala kalkylen med omkostnader så har jag 
nämnt att gemensamma standarder för hur kalkylen ska konstrueras avsevärt underlättar arbetet 
med att sammanställa denna slutliga kalkyl. Vidare så har organisationen många olika 
datasystem vilket innebär manuell input i flera skeden på grund av att systemen inte kan läsa av 
information automatiskt från varandra, bland annat vid överföring till och från inköpssystemet 
Agresso, samt vid överföring till produktionsfasen då man använder ett annat system för 
projektplaneringen och även vid tidsplaneringen då man arbetar med MS Project trots att det t 
ex finns tidplaneringsmoduler i MAP. För ytterligare tidsbesparingar bör man i framtiden 
undersöka möjligheter till att integrera system eller att överföra verksamheten till ett enda 
gemensamt system som täcker alla behov. 
 
Då företaget uttryckt intresse av att anamma lean-systemet i organisationen så innebär det att 
man på ett djupare plan måste undersöka möjligheter till att anamma långsiktigt 
förändringsarbete i organisationen som helhet, förändringsarbeten kan bara drivas med 
ledningen som aktivt drivande part. Att anamma lean enterprise-teorin går inte att göra bit för 
bit, men jag har grundat många av mina förbättringsförslag i det för att lägga grund för ett mer 
långsiktigt arbete (vilket framgår i nästa kapitel). Lean är inte en uppsättning verktyg eller ett 
adjektiv för att beskriva en typ av strömlinjeformad process, det är ett ledningssystem som 
bottnar i en filosofi, ett system som måste inbegripa hela organisationen. Dock så måste man 
börja någonstans, man kan inte försöka ”koka ett hav”, även om åtagandet på lång sikt måste 
ligga på en systemnivå. Anammar man inte processutvecklingen på en nivå som täcker in hela 
organisationen leder det oftast till suboptimering - att en sektion eller process vinner på att en 
annan förlorar. Synkroniseras inte verksamheten som helhet så arbetar man inte för hela 
organisationens bästa.  
 
För att en förändring ska genomdrivas måste ledningen alltid stå bakom, då de inte bara visar 
på vilken nivå man antar utmaningen och hur seriöst man ser på det, men även vilken attityd 
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som förändringen ska mötas med. Om man ser anbudsprocessen som en startpunkt för ett större 
leanarbete, då den är en central del av verksamheten som berör många delar av organisationen, 
så har de föreslagna lösningarna varit utformade för att utgöra starten till det. 
 
Ytterligare saker man måste börja med på en central nivå är att implementera arbete med 
ständiga förbättringar, t ex genom öppna förslagslådor, då det är uppenbart att folk gärna vill 
förbättra organisationen utifrån mina intervjuer. Även om KM-systemet jag föreslagit innebär 
ett arbete med ständiga förbättringar så är det lång ifrån tillräckligt. För att man kontinuerligt 
ska förbättra processen måste man tillsätta ett dedikerat lag av anställda som representerar hela 
organisationen, ett så kallat tvärfunktionellt lag som ska ansvara för processkartläggningen och 
identifiera förbättringsmöjligheter. De kontinuerliga resultaten som gruppen uppnår måste 
finnas tillgängliga centralt så att alla är överens om vad som ska ske och vilken roll man har i 
helheten. Utvecklingen ska drivas som en del av rutinen och på ett strukturerat sätt, där man 
regelbundet träffas för att fortsätta arbetet. Hur detta bäst bör ske är en ledningsfråga, men de 
konkreta förslag jag har gett är en början till att bli en lärande organisation. 
 
Förslag från de anställda utgör ofta den bästa grunden för utveckling i kunskapsintensiva 
processer då det ofta krävs en expertis för att identifiera problem och potential. Den som 
utvärderar utvecklingen kan inte vara någon i ledningsposition, det måste vara ett objektivt lag 
av anställda från olika avdelningar (inköp, ingenjörer, anbudsansvariga, projektchefer osv), 
annars tenderar utvecklingen att överdrivas positivt pga krav på kortsiktiga resultat, vilket 
undergräver långsiktigt arbete. Det är viktigt och måste få ta tid, de egna anställda är en viktig 
del av den drivande kraften i alla utvecklingsarbeten, men för att genomdriva stora 
förändringsarbeten kan det i början krävas personal utifrån för att hjälpa till.  
 
Procedurer och rutiner måste fortsatt formuleras explicit, standardiseras och kontinuerligt 
utvärderas. Ett exempel på en del av anbudsprocessen som är i ett stort behov av det är 
överlämnande till projektfasen, där olika programvaror, olika rutiner för kalkylering och brist 
på återkoppling gör att organisationen är mindre synkroniserad än den borde vara. De olika 
utformningarna av kalkylerna gör att man alltid börjar om från början med att göra 
produktionskalkylen, vilket är mycket ineffektivt.  
 
Slutligen bör man se till ytterligare möjligheter att profilera organisationen mot ett större 
socialt ansvarstagande för miljön, då det är en form av kvalitet som visat sig vara gångbar inom 
järnvägsindustrin. I slutändan är det alltid kunden som avgör vad kvalitet är, vilket utgör 
grunden för den långsiktiga strategin för företaget. 
 

8.3 Processkartläggning – den optimerade anbudsprocessen 
 
Nedan följer de processkartor jag designat för att ge en bättre överblick av hur anbudsprocessen 
i framtiden bör se ut för att få en effektivare organisation. Det finns flera markanta skillnader, 
mest märkbart kanske att ett helt nytt steg lagts till efter vunna projekt, vilket spelar en 
nyckelroll. Arbetet med kalkyleringen har också beskrivits på en djupare detaljnivå, den bör i 
framtiden hålla samma standardiserade struktur oavsett projekt. En del saker syns inte i 
processkartan, t ex arbete som inte är en del av varje anbudsprojekt utan som istället löper 
parallellt med det vanliga arbetet, även om det sker på marknadsavdelningen (t ex den nya 
positionen för att hålla uppdaterade register, databaser osv). Alla detaljer finns i texten i detta 
kapitel.  
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8.4 Den optimerade processen – de markanta skillnaderna 
 
Undersökningarna visade att den första fasen av anbudsprocessen, där ett beslut fattas om 
Bid/NoBid, kunde ta upp till mer än hälften av den totala anbudstiden. Med de 
förbättringsförslag jag presenterat så reduceras tiden för beslutsfattande med mer än hälften i 
de worst case-scenarios för tidigare anbudsprocesser. Mer strukturerat handhavande av 
anbudsunderlaget, kortare beslutsvägar, fler möten (men med samma tidsåtgång) leder till en 
avsevärt förkortad beslutsprocess. Den förkortade processen ger mer tid till kalkyleringsarbetet, 
vilket i praktiken innebär bättre anbudskvalitet, vilket är det som vinner kontrakt.   
 
Den roll jag insisterar på att inköpspersonalen måste spela i organisationen kan ge enorma 
besparingar om de tillåts vara en aktiv del av de strategiska mötena och är involverade redan 
från allra första början, då det finns ett otal stordriftsfördelar att genom att bättre dra nytta av 
inköpspersonalens kompetens; konkurrensutsatta upphandlingar, storköpsfördelar, korrekt 
bindande offerter, vinster genom bättre totalkostnadsfokus, ökad leveransprecision osv. Denna 
hörnsten av organisationen utnyttjas på ett mycket mer effektivt sätt om de ges centralt ansvar 
för allt sådant arbete, till skillnad från hur man arbetat med dem tidigare (om alls). 
 
Ser man till den nästkommande delen, då man beslutat om ett Bid, så var det en total avsaknad 
av strukturering, planering och kommunikation. Dubbelarbete och missar kommer helt att 
försvinna om man anammar det system av strukturerade projektorganisationer som föreslås. 
WBS:er och GANTT-scheman för varje unikt projekt förebygger dubbelarbete, standardiserar 
arbetsgången och leder till ett effektivare samarbete. 
 
Tidigare skötte de tekniskt kompetenta kalkylerarna som utgjorde den trånga sektorn för 
företaget allt ifrån upphandling av underleverantörer/underentreprenörer, teknisk 
dokumentation, manuell priskontroll och dessutom sin huvudsyssla, kalkylerandet. Med min 
föreslagna process elimineras flera tidskrävande moment för denna sällsynta resurs och frigör 
därmed möjligheter för organisationen att ta sig an fler anbud och få en högre kvalitet på de 
som väl produceras. Detta sker genom att på ett mer effektivt sätt sköta delar av processen 
parallellt.  
 
Prisdatabaser, listor osv uppdateras kontinuerligt vid sidan av och mer effektivt när man 
kopplar in inköpsavdelningens kompetens och tillsätter en ny tjänst för den uppdatering av 
databaser som inte kräver specifik teknisk kompetens. Genom att också tillsätta en ny central 
resursplanering så undviker man överbeläggning i planeringsfasen, vilket i längden lett till 
överbelastad personal, felaktigt utnyttjad kompetens och i förlängningen förlust av in house 
core competencies pga inhyrd personal. Den nya centrala resursplaneringen tar hänsyn till de 
trånga sektorer företaget har, avlastar ingenjörer som skött sysslan tidigare, överbelastar inte 
organisationen och bäddar därmed för kvalitet, vilket är det som vinner anbud. 
 
En gemensam standard för kalkylering som bygger på en samsträvig (och utbildad) personal 
leder till markanta skillnader i arbetet för anbudsansvariga och projekt/produktionsledare, då de 
olika sätten att kalkylera på leder till komplikationer för anbudsansvariga och dubbelarbete för 
projektavdelningen som helt sonika börjar om med en ny kalkyl. 
 
Genom att utnyttja den nätverksbaserade lösningen av MAP kan man implementera system för 
ständiga förbättringar, kvalitetssäkring och en lärande organisation. Den feedback som ges 
efter vunna kontrakt kommer att leda till en långsiktig kvalitetsökning på kalkyler, mer 
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ekonomiskt träffsäkra kalkyler (vilket leder till förbättrad vinst då alla eventuella felaktiga 
variationer i praktiken betalas för av företaget) och bättre inköpsarbete (då man slipper 
kompensera för felaktiga ”prognoser” genom att köpa mindre mängder material i efterhand). 
Kort sagt så leder detta till färre avvikelser mellan anbudskalkyl och produktionskalkyl, vilket 
leder till en mer effektiv process. Den process jag designat för ständiga förbättringar leder 
också till att kompetens bevaras i företaget och kommer det till nytta som helhet, då alla 
anställda har ett gemensam informationsutbyte. 
 
Det finns nu en grund att stå på för framtida förbättringsarbete, då processkartläggningarna och 
de föreslagna effektiviseringarna bäddar för vidare undersökningar och utvecklingar. Grunden 
har lagts för standardisering på flera ställen i processen, vilket är grunden för utveckling. Det 
finns också konkreta processkartor att utgå från i framtiden. För framtiden bör organisationen 
undersöka möjligheter till att engagera sig i att sträva mot att bli ett Lean Enterprise på riktigt, 
vilket man tar ett första steg mot genom att påbörja förbättringsarbetet i den centrala del av 
organisationen som anbudsprocessen trots allt utgör. 
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9. Analys 
Att avgränsa ett processutvecklingsarbete till en enda process är alltid problematiskt då det bör 
ske inom organisationen som helhet, men får istället innebära att man försöker lägga grund för 
ett större och mer långsiktigt förbättringsarbete som gynnar organisationen som helhet medan 
man förbättrar delprocessen. Målsättningen för det här projektet var att effektivisera 
anbudsprocessen. De föreslagna lösningarna jag gett i resultatkapitlet vilar inte bara på vad som 
rimligen ses som bäst väg för företaget som helhet utifrån processens utgångsläge, men är även 
grundade på relevant teori.  
 

9.1 Relevansen hos de föreslagna effektiviseringarna 

9.1.1 Principer och metoder hellre än kvantifiering 

Efter att jag satt mig in i processen så är det uppenbart att den är kunskapsintensiv, vilket 
påverkat ett av huvudmålen, fokuset på kalkylarbetet och hur man bäst skulle arbeta med 
lagringen av kunskapen som finns i recept. Då man också uttryckt en önskan om att ”skapa en 
’lean’ anbudsprocess” så gav detta ett tillfälle att ett naturligt sätt kombinera det övergripande 
målet om processkartläggning genom lean-filosofin och hur detta skulle ske rent konkret 
genom modellen för ständig förbättring med hjälp av informationssystemet. När det tidigt stod 
klart att det var omöjligt att mäta några meningsfulla numeriska värden på flödena föll det sig 
naturligt att arbeta med en kvalitativ approach och motivera mina förslag utifrån principer och 
regler som presenteras i teorin, snarare än numeriska verktyg.  
 
Detta för att numerisk optimering endast är värdefull om det finns tillstånd som går att 
kvantifiera som säger något om dess prestanda. I det här fallet finns det inget tydligt samband 
mellan prestanda och några andra klassiska variabler (såsom utilization etc) i 
produktionsprocesser. Det finns inget kvantifierbart normaltillstånd och därmed heller inga 
kvantifierbara varianser. Som jag konstaterat tidigare så ligger värdet i att sätta siffror på en 
process i att kunna få ut användbar information om processens fortlöpande aktivitet och 
funktion, vilket ger utrymme för justeringar och förbättringar.  
 
Detta är dock inte fallet, då det inte finns några konstaterade samband mellan anbudslängd, 
typer av resurser/kompetenser som involveras i processen, finansiellt omfång, regelbundna 
miljöfaktorer och mycket annat som nämnts tidigare. Det som emellertid står klart är att 
processen utmärks av undantag snarare än regelbundenhet, specifika tekniska kompetenser som 
varierar mellan olika anbudsprojekt, lagring av och arbete med kalkyler som kräver en särskild 
uppsättning erfarenheter och teknisk kompetens. Det är en process som utmärks av att den är så 
kunskapsintensiv, varje produktion av anbud ska i slutändan leda till att man uppnår högsta 
anbudskvalitet.  
 

9.1.2 God anbudskvalitet bygger på planering 

I början av processen sker ledningsmöten där man beslutar om huruvida ett anbud ska påbörjas. 
Det stod klart att man inte insett följderna av att hälften av anbudstiden försvinner i ett moment 
som egentligen inte utgör arbetet av att producera ett anbud, till större del än att se om det 
ligger strategiskt rätt. Denna process måste kortas för att ge plats åt det som verkligen innebär 
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anbudskvalitet, korrekta och träffsäkra kalkyler samt teknisk dokumentation. Att på ett korrekt 
sätt sålla anbud för nå organisationens långsiktiga mål är självklart mycket viktigt, då man i 
urvalet av anbud placerar sig på marknaden på ett strategiskt sätt. Dock så innebär faktumet att 
man tar sig an mer än organisationen har resurser för, att man kompromissar med den faktor 
som gör att man vinner anbuden, kvalitet.  
 
Att ökad tid för kalkylerande innebär högre kvalitet har konstaterats av de som är involverade. 
Ska man lösa det här problemet på ett sätt som gör att man går mot en organisation som 
anammar lean och som grundar för kvalitet, så var det enda rätta beslutet att dels se till att man 
anpassar mängden anbud man tar sig an baserat på de resurser man har lediga samt att man 
kontinuerligt arbetar för bättre anbudskvalitet genom att radikalt förkorta beslutsvägar, tiden 
som krävs för att fatta beslut och att utnytta kompetenser redan från början. Här är det tydligt 
att lean principerna ligger till grund för förslagen som getts. Genom att försäkra sig om att man 
inte låter information ligga som egentligen kan sättas till verket så bygger man en kultur för att 
stanna och rätta till fel på en gång. Den som har möjlighet måste sammanställa ett underlag 
inför Bid/NoBid-mötet såvida de inte håller på med något kritiskt, i vilket fall någon annan 
måste ta sig an den rollen.  
 
Att en process legat stilla och väntat på det här sättet utgör ett alldeles uppenbart ”muda”, ett 
waste, vilket förebyggs genom rutinen om formaliserat ansvar och fler möten. Genom att ha 
möten oftare (men med precis lika lång tidsåtgång) reducerar man tiden som material ligger 
och väntar på att behandlas, ytterligare ett muda. Den centrala resursplanering som föreslås är 
en åtgärd som direkt leder till att man inte överskrider sin kapacitet, vilket man kompenserat 
för tidigare genom att hyra in extern personal.  
 
Att hyra in personal för att lösa problem som beror på bristfällig planering är dock inte 
kostnadseffektivt då det i praktiken innebär att man outsourcar en av sina huvudsakliga 
kärnkompetenser som krävs för att kunna kalkylera, den tekniska kompetensen som utvecklas 
in house är mer värd över tiden då man redan nu konstaterar att det är svårt att hitta lämplig 
teknisk kompetens. Tar man hänsyn till ”the theory of constraints” i operations management så 
är det alldeles uppenbart att man i arbetet med utveckling av processerna måste ta hänsyn till 
den begränsande faktor som styr processens potentiella totala kapacitet, vilket i det här fallet är 
kalkylatorer.   
 
Att ledningen måste vara aktiv för att underlätta arbetet och utveckla processerna handlar inte 
bara om att välja långsiktiga och strategiska mål genom marknadsplacering, men även genom 
att aktivt verka för förkortade beslutsvägar (eliminering av onödiga aktiviteter, omedelbar 
effektivisering) och ökad integration med de främsta kunderna, vilka man är en leverantör till. 
Detta görs redan genom att man bedriver en lobbyverksamhet för att få Banverket att acceptera 
MAP direkt, men kan förbättras genom att man ser till sina egna underleverantörer och –
entreprenörer för att effektivisera samarbetet, vilket är en central princip inom supply chain 
management.  
 

9.1.3 Vikten av centralt och integrerat inköpsarbete 

En direkt väg till detta är lösningen jag föreslagit, att på ett helt nytt sätt involvera 
inköpsavdelningen och utnyttja den erfarenhet och kunskap de har på ett bra sätt, så att man får 
möjlighet att bädda för långsiktiga relationer och en centralisering av många inköpsaktiviteter 
som tidigare skett på olika platser i företaget. Detta är också helt i led med de främsta 
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budskapen i teorin lean enterprise, att integrera sina verksamheter med sina leverantörer på 
lång sikt för att bädda för goda relationer och hjälpa varandra utvecklas leder till ökad 
effektivitet för alla parter.   
 
Om inköpsarbetet integreras med ledningsarbetet och involveras i anbudsprojekten till den grad 
som jag rekommenderar leder det till en ökad långsiktighet då man kan planera för 
volymfördelar och säkra leveransprecisionen, vilket påverkar ens egen kvalitet. Man får också 
ett totalkostnadsfokus, vilket är ett led i att börja se sin organisation som ett helhetssystem. Det 
ger förstås omedelbara finansiella effekter också, då man får lägre inköpskostnader och bättre 
leveransprecision. Genom att se till att inköparna tar över aktiviteter som inköp och 
upphandlingar ökar man även informationssystemens nytta, då kalkylerarna kan förlita sig på 
att priserna är korrekta och att man får listor som är uppdaterade.  
 
Det finns de som hävdar att separata inköpsavdelningar är bättre då det ger mer flexibilitet och 
förkortade beslutsvägar, vilket ökar möjligheten till lokal effektivitet, men jag anser att det 
endast är tillämpligt när det rör sig om divisioner som ligger på stora avstånd och är av sådan 
omfattning att man har stora skillnader i administration och arbetssätt trots att man tillhör 
samma företag, vilket inte är fallet för Balfour Beatty Rail då man har flera avdelningar på en 
och samma plats i Västerås, där flera parter dessutom uttryckt intresse för ökad centralisering 
under intervjufasen.  
 
Det finns obestridliga förbättringsmöjligheter genom ett bättre nyttjande av sina inköpare. 
Inköpsarbetet kan trots allt om det utförs på rätt sätt ha en rationaliserande roll inom 
organisationer där man genom att koordinera inköpsarbetet kan ge markanta besparingar för 
organisationen som helhet. Genom att involvera inköparna tidigt enligt min föreslagna process 
får de möjlighet att agera strukturerande, att i god tid styra upphandlingar, inköp och andra 
uppgifter i god tid. Mitt förslag leder också till eliminerande av ytterligare ett muda, att inte 
använda anställdas kompetens på rätt sätt – vilket görs på mer sätt än ett. De som tidigare skött 
arbetet är ju egentligen specialister på att kalkylera och inköpsarbetarna har på samma sätt inte 
utnyttjats på ett rätt sätt tidigare då de inte fått möjlighet till att delta i arbetet som de kunnat 
göra. 
 

9.1.4 Strukturering av projektorganisationen 

Tidigare fanns det efter att man beslutat om Bid ingen ordning i arbetet. Ansvarsförvirring, 
ostrukturerad kommunikation med mera var vanligt förekommande. Den mest effektiva och 
grundläggande åtgärd som går att vidta är att helt sonika ha ordentliga uppstartsmöten. Det är 
en fråga om tydlighet och handlar också om bemäktigande av anställda. Ett WBS utgör inte 
bara ett verktyg för att effektivt eliminera parallellarbete, men också för att få anställda som 
tidigare känt sig osäkra eller i vissa fall uteslutna att bli en del av verksamheten på ett tydligt 
sätt.  
 
Det strukturerade förfarande jag föreslår leder också till en ökad standardisering av olika 
arbetsmoment och rutinmässiga uppgifter, vilket är en hörnsten i allt kvalitetsarbete samt en av 
huvudprinciperna för ständig förbättring enligt lean-systemet, även om det innebär att 
anbudsansvariga får göra avkall på ”sitt sätt” att göra saker på kort sikt. På lång sikt måste ändå 
vara en del av processutvecklings-arbetet och ha möjlighet att påverka ur standarderna ser ut 
och kontinuerligt förbättras, den obekvämlighet en ökad standardisering kan innebära för de 
som är vana att göra saker på sitt sätt är därför enbart kortsiktig. Man eliminerar effektivt 
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dubbelarbete, ser till att alla är synkroniserade i arbetsgången så att processen inte blir väntande 
och får ett bättre flöde. 
 
Mer specifikt rörande projektorganisationen, så är mer regelbundna träffar en form av 
systematiska checkpoints för att förvissa sig om processens fortgång i en annars så utpräglat 
kvalitativ process. Den centrala informationsplats där varje projekt ska hållas uppdaterat av de 
ingående medlemmarna som arbetar med det syftar till flera saker. Dels handlar det om att 
skapa ett flöde i arbetet, där människor träffas och på ett naturligt sätt kan ta del av information 
samtidigt som de träffar varandra. Det handlar också om visualisering (vilket är en viktig 
princip i allt lean arbete), att på ett tydligt sätt åskådliggöra för de respektive 
projektorganisationsmedlemmarna hur arbetet flyter och vilken roll man har i det hela, samt 
underlättar deras arbete. Det visar var och en om de ligger i fas, om det förväntade arbetet har 
gått som det ska. Man skulle lika gärna kunna ha informationen på en TV-skärm, men det vore 
i det här fallet dubbelarbete då informationen måste kodas om för att kunna visas på TV:n och 
kräver ytterligare investeringar i teknologi som kostar pengar. Anslagstavlor med 
”väggpärmar” är effektivare då det kan vara många anbud som produceras samtidigt, en plats 
per anbud är mer organiserat och snyggt. Ökad organisering av arbetet gör det lättare när 
verksamheten blir mer omfattande och tillåter att man utökar den.  
 

9.1.5 Kalkylarbetet som bas för en lärande organisation 

Går man vidare till implementeringen av MAP så måste man säkerställa systemets säkerhet och 
tillförlitlighet på flera sätt. Det involverar att man använder beprövad teknologi, då det är ett 
verktyg för att uppnå ett mål och inget annat, vilket även det är en lean-princip. Redundans i 
form av backup är ett naturligt steg för att säkra kunskapen. Vad gäller arbetet i MAP i sig så 
leder min målbild för processen till att kunskapen lagras enligt informationslivscykeln som 
nämndes i teoriavsnittet, där kunskapen bekräftas innan den permanent accepteras och lagras. 
För att det som sparas verkligen ska vara kunskap och inte bara data så måste den prognos som 
en anbudskalkyl faktiskt utgör bekräftas, vilket är en tillförlitlighetsaspekt som grundar för 
framtida kvalitet. Oavsett om man ser på den cykel jag föreslår som en PDCA-cykel för 
konstant förbättring eller en informationslivscykel så är argumenten och resultaten desamma; 
tillförlitlig information och ett kontinuerligt kvalitetsarbete.  
 
Både den explicita och implicita kunskap som en kalkylator besitter fångas om man jämför 
kalkylernas ”prognostisering” i anbudsstadiet mot utfallet efter produktion, vilket är en enorm 
förbättring mot den tidigare arbetsgången där kunskapen varken bekräftats eller delats. Det nya 
förslaget gör att kalkylatorerna i sig blir bättre på sitt jobb, vilket uppfyller lean principen oma 
att odla kompetens inifrån och skapa en lärande organisation. Att jag rekommenderar att man 
lägger äldre kalkyler samt kalkyler som inte leder till vunnet anbud kan ses som onödigt, men 
det säkerställer kvaliteten i det system som måste vara den primära informationskällan, även 
om de kalkyler som inte är kvalitetssäkrade finns som ”backup” vid behov.  
 
Om systemet implementeras som jag föreslagit kommer dock det sekundära systemet att utgöra 
en allt mindre roll allteftersom den databas av kvalitetssäkrade kalkyler växer. I praktiken så 
kommer detta över tid leda till att avvikelserna mellan anbudskalkylen och den kalkyl som 
skapas för produktionsfasen blir färre och färre, vilket i praktiken innebär en mer och mer 
effektiv process.  
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Vad gäller strukturen på informationen som lagras, så är den enda säkra metoden för att komma 
fram till hur systemet ska designas att fråga de experter som använder det, vilket bekräftas av 
knowledge management-teorin. I en kunskapsintensiv miljö så måste experterna själva 
bestämma vad som är en korrekt struktur för all information, då de själva är mest insatta i hur 
informationen sen kommer användas. Att detta bör vara recept som bygger på ritningar är helt 
baserat på deras egna åsikter genom de många intervjuer jag gjort. Att kunskapen i kalkyler 
ändå säkras genom att man kontrollerar de utförda kalkylerna mot projektets facit gör att man 
har två typer av informationslagring, den ena är en typ som inte förändras, industristandard-
ritningen som måste finnas med och som ofta förekommer.  
 
Den andra typen, är kunskapen som hela tiden utvecklas och ansamlas i form av hela kalkyler 
som använts tidigare. Man tar vara på de anställdas kunskap och kreativitet. Tillsammans utgör 
de grunden för ett effektivt utnyttjande av den nätverksbaserade versionen av MAP och bör i 
längden leda till ökad träffsäkerhet för varje anbud, mindre ineffektivitetskostnader som beror 
på felaktig ”prognosticering” inför projekten, samt mindre tid som krävs för att kalkylera i 
varje projekt (vilket leder till att man kan ta sig an mer produktion av anbud per anställd). Mitt 
förslag till en effektiviserad anbudsprocess får därför genomslag även utanför 
marknadsavdelningen och besparar kostnader för företaget som helhet.     
 

9.1.6 Optimalt utnyttjande av kompetens 

När det kommer till kalkylerandet så var det fullständigt klart att man genom att inte planera 
utifrån de trånga sektorer som företagets anbudsproduktion begränsas av, strypt hela processen 
och belastat de anställda på ett onödigt sätt. Genom att se till vad som verkligen behöver göras 
av en och samma person, samt om kompetensen kan utnyttjas på ett bättre sätt, har en 
arbetsprocess som tidigare utfördes av en person i en enda följd i det föreslagna optimerade 
tillståndet ersatts av att utföras av inte mindre än fyra personer; kalkyleraren, inköparen, 
administratören och en tekniskt kunnig ingenjör.  
 
Om man håller sig till att inte överbelasta personalen trots att man sparar tid genom de nya 
förslagen, dvs att man inte tar sig an ännu fler anbud på ett oplanerat sätt, så borde detta leda 
till en avsevärd förbättring av anbudskvalitet, vilket borde leda till fler vunna projekt. Detta 
stöds av teorin för anbudskvalitet för anbudsindustrin, där det klart och tydligt konstateras att 
det som leder till vunna projekt är hög kvalitet på anbudet, oftast inte lägst pris. Det påståendet 
har också styrkts av involverade kalkylatorer.  
 
Om man inte tar in arbetskraft utifrån bevarar man kunskap i företaget, vilket är en dyrbar 
resurs, vilket man kan se idag då det är svårt att hitta nya kalkylatorer. Deras tekniska 
kompetens växer över lång tid och tas bäst omhand inom organisationen, då de också är insatta 
i företagskulturen. Detta är en av de centrala principerna inom lean enterprise. Genom att 
planera för hur mycket de anställda kan åta sig visar man också respekt för dem, vilket är 
grunden för en god företagskultur. Det nedanstående diagrammet visar hur tiden fördelas för ett 
genomsnittligt anbudsprojekt före och efter mina föreslagna åtgärder ur kalkylatorns 
tidsperspektiv, baserat på uppskattade värden från flera intervjupersoner. Den nedersta är 
processen som den var tidigare där kalkylatorn skötte fler uppgifter än jag föreslår att han eller 
hon ska göra.  
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I den nedre tar Bid/NoBid-beslutstiden upp nästan hälften av den totala anbudstiden i ett worst 
case-scenario, efter vilken kalkylatorn ensam ska kontrollera priser, kalkylera och 
sammanställa teknisk dokumentation. Den översta stapeln visar tidsåtgången i samma scenario 
med mina föreslagna förbättringar. Trots att två möten krävs även här så tar det ändå bara totalt 
sett en vecka att fatta ett beslut, efter vilket kalkylatorn kan börja kalkylera, den tekniska 
ingenjören kan sammanställa dokumentationen för att sedan gå över till 
sammanställningsfasen. Priskontrollssysslan sköts kontinuerligt av administratorn och 
inköparen, vilket eliminerar det blocket helt och hållet. Det är en målbild som säger något om 
potentialen till tidsbesparingar om man anammar mina förslag. Att man om man har möjlighet 
bör försöka lägga så många aktiviteter som möjligt parallellt med varandra om det leder till 
tidsbesparingar som inte kommer på bekostnad för företaget konstateras inom 
projektledningsteorin. 
 
Förändringar som kommer att märkas omedelbart i anbudsarbetet om man antar 
förbättringsförslagen är att kalkylatorerna belastas mindre, mer långsiktiga förändringar 
kommer med att man bäddar för standardisering av olika arbetsmoment, t ex av hur en kalkyl 
ska byggas. Har man välutbildad personal som hela tiden slipar på standarder så kommer det 
påverka hela processen på lång sikt, i exemplet nämnt så kommer t ex den anbudsansvariges 
jobb att bli lättare när det väl kommer till att göra en omkostnadskalkyl, samt så kommer det att 
bli lättare för projektcheferna att påbörja produktionen då man hela tiden arbetar mot ett och 
samma format kalkylatorer emellan. 
 

9.1.7 Processutveckling och långsiktighet 

Överlag så samverkar alla insatser och förslag till att bygga grunden för en lärande 
organisation. Alternativet till en lärande organisation är att inte förändras och förbättras, vilket i 
längden leder till försämrad konkurrenskraft pga lägre kvalitet och utbud än sina konkurrenter, 
det är i praktiken inte ett långsiktigt alternativ. Specifika och konkreta förslag till förbättringar 
som utgör en grund för att påbörja arbetet med en lärande organisation har nämnts. Till 
exempel så kan man genom att införa informationssystem som har en livscykel för 
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kvalitetskontroll bevara kunskap, medan andra åtgärder, såsom att implementera mer 
standardiserade förfaranden på flera fronter leder till att man desto längre man kommer i 
processutvecklingen, då varje ny förbättring öppnar nya dörrar till ytterligare förbättring. 
Ständig förbättring bygger på att man har en standardiserad metod som kan utvecklas. En 
annan konkret förbättringsåtgärd är att införa förslagslådor, där anställda kan lämna förslag om 
förbättringar, då det ofta visat sig finnas åsikter om hur saker kan förbättras under mina 
intervjuer.  
 
Att åta sig processutveckling får inte vara ett ”projekt” i sig, oavsett om det gäller 
processutveckling enligt operations management eller om man vill anamma lean, vilket är 
ledningens ansvar. Att det skulle bidra till Balfour Beattys långsiktiga framgång är jag dock 
övertygad om och föreslår därför att man tar tag i ambitionerna om att anamma lean på en nivå 
som inbegriper hela organisationen. Det går emot principen för ett korrekt anammande av lean-
systemet att applicera de olika principerna som verktyg och kommer heller inte fungera, då 
principerna bygger på att de är självförstärkande. Jag har föreslagit vissa åtgärder som skulle 
gynna kvalitetsarbetet för organisationen som helhet, till exempel att integrera programvaror 
som rutinmässigt orsakar mycket extraarbete i flera delar av organisationen. Genom att 
samordna en resursadministration på en central plats och ha ett gemensamt inköpsarbete tar 
man också ett steg i rätt riktning mot ett arbete där man fokuserar på att optimera processerna 
för företaget som helhet.  
 
 

9.2 Rimligheten av de föreslagna lösningarna 
 
De lösningar jag föreslagit och markerat i text och processkartor är i vissa fall markanta, i 
andra fall mindre förändringar eller förbättringar av existerande arbetssätt. Jag har i varje steg 
av mitt omarbetande av processen försökt hålla fötterna på jorden och föreslå lösningar som 
både har tydlig effekt såväl som faktisk genomförbarhet, även om det gäller långsiktiga 
åtaganden. Varje åtgärd jag föreslår måste vägas mot den potentiella långsiktiga vinst för 
organisationen som helhet såväl som mot alternativkostnaderna av att inte förändra 
arbetsmetoderna. 
 
Till att börja med så föreslår jag som sagt att beslutsfattandet runt Bid/NoBid måste ta mycket 
kortare tid, genom olika lösningar. De flesta förändringarna är mindre, såsom att man fastställer 
exakta rutiner för ansvar och hantering av inkommande information, vilket inte alls vore en 
revolutionerande åtgärd utan snarare ett välkommet inslag av struktur om jag förstått de 
anställda rätt. Att man däremot skulle ha två möten i veckan istället för ett som involverar den 
högsta ledningen har man konstaterat att det vore omöjligt på kort sikt då man har kompakta 
scheman för lång tid framöver. Detta är förstås fullständigt naturligt, men på längre sikt så 
finns det så mycket tid att tjäna för organisationen som helhet att man inte har råd att inte 
planera in två möten per vecka inför framtiden. Jag har som sagt konstaterat att nettotiden som 
spenderas på mötet i sig inte alls behöver bli längre utan att man helt enkelt fördelar mötestiden 
på två tillfällen istället för ett. Lösningen är i min mening inte alls oresonabel då den potentiella 
tidsbesparingen är enorm.  
 
Att inköpspersonalen involveras och ansvarar för all inköpsverksamhet även utanför 
produktionen är inte bara rimligt, det borde ha varit en förutsättning till att börja med. Att man 
kommer från olika företag sedan tidigare ger en förklaring till varför man arbetar på så olika 
sätt, men det är därför särdeles viktigt att man integrerar arbetsmetoder och rutiner så snart som 
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möjligt för att få en fungerande organisation i sin helhet. Att lägga tid på att samordna inköpen 
ger som sagt enorma besparingar i längden och grundar för kvalitet. Denna är en av de absolut 
viktigaste åtgärderna jag föreslår för att optimera anbudsarbetet. Det verkar också finnas en 
ömsesidig önskan om att effektiviserar inköpsarbetet från alla involverade parter, vilket ger 
starka indikationer på att det är en rimlig åtgärd för att effektivisera arbetet. 
 
Om det går vidare till Bid så ska anbudet produceras. De förslag till förbättringar jag givit har 
varit avsedda att strukturera och standardisera arbetet. Kortfattat så leder WBS:en och 
projektstandardiseringar till lite mer arbete till en början då det kan finnas en inlärningströskel, 
men på lång sikt så eliminerar man dubbelarbete, säkrar kommunikationen och ser till att 
processen flyter på. De verktyg jag beskriver är varken särskilt komplicerade eller tidskrävande 
om man bara kommit in i rutinen, jag ser åtgärden som rimlig, men det måste vara ledningen 
som driver frågan för att man verkligen ska lägga tid på att genomföra en sådan förändring i en 
situation där det bevisligen är ont om tid. 
 
Att ha mer information om vad som försiggår på ett centralt plan, vad andra jobbar med och var 
man själv förväntas befinna sig i processen har eftersökts av flera personer. Av den här 
anledningen är en central mötesplats med informationstavlor för varje respektive projekt en 
åtgärd som förenar organisationen och får alla att sträva mot samma mål. Det innebär verkligen 
inte en stor investering att sätta upp anslagstavlor (eller en monitor om man så önskar) i 
jämförelse mot den samordning som uppstår.  
 
Går man vidare i processen och ser till de förslag jag gett till att omorganisera ansvarsområden 
och arbetsuppgifter så kan detta vara en de mest tidsbesparande åtgärderna. Att ha en anställd 
som regelbundet uppdaterar resursplaneringar, prislistor och databaser kan ses som en kostsam 
åtgärd, men om man konstaterat att det är svårt att få tag på teknisk kompetens för att 
kalkylera, att den kompetensen är det som avgör hur många anbud som kan produceras samt 
som är överbelastad så torde den tid som frigörs för kalkylatorn rättfärdiga investeringen. Den 
kompetens som skulle krävas för att utföra den arbetsuppgiften vore inte en bristvara på samma 
sätt som kalkylatorer.  
 
En annan central åtgärd är standardiseringen och likriktningen av kalkyldesignen. Alla 
kalkylatorer har lärt sig på olika sätt, de flesta är självlärda, ingen känner till den fulla 
funktionaliteten i programmet. För att synkronisera arbetet mellan marknadsavdelningen och 
projektavdelningen på ett bättre sätt så bör alla som är involverade i kalkylarbete få en 
utbildning i MAP samt vara med i utformandet av en ny standard för struktur tillsammans med 
anbudsansvariga och projektchefen. Rimligheten i att utbilda personal och att göra dem 
samsträviga kan nog inte poängteras tillräckligt. 
 
Den mest revolutionerande förändring jag föreslår är också den viktigaste. När kalkylarbetet i 
MAP tar ett nytt utseende i och med den nätverksbaserade implementeringen så öppnar sig 
många nya möjligheter. Genom att säkerställa återkoppling konstruerar man på en gång ett 
system som automatiskt tar in tyst såväl som explicit kunskap och lagrar den permanent för 
organisationens lärande och gemensamma kunskapsackumulering. Så länge man säkerställer 
återkoppling från efter det att projektet utförts har man inte bara byggt ett långsiktigt system för 
att komma åt relevanta kalkyler, man inför i samma slag ett system för konstanta förbättringar 
och inte bara en reservoar för recept (i form av ritningar).  
 
Att införa en sådan arbetsmetod vore krävande till en början, det går inte att förneka. 
Allteftersom tiden går så kommer dock kalkylatorer att lära sig mer och mer, kalkyler som 
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produceras kommer att få mindre avvikelser mot verkligheten. Här finns den största potentialen 
till kvalitetssäkring. Att genomföra det kräver att man involverar såväl projektavdelningen som 
marknadsavdelningen, vilket kan verka otympligt till en början. Jag är dock övertygad om att 
de långsiktiga vinsterna gör det värt mödan. 
 
På lång sikt så har jag rekommenderat att man utnyttjar den bas till förbättringsarbete som man 
får genom förslaget till en mer effektiv anbudsprocess till att ta steget vidare och undersöka 
möjligheter till att anamma ett lean system. Att förbättringsarbetet i anbudsprocessen skulle 
kunna vara första steget kan anses rimligt då produktionen involverar kompetens från stora 
delar av företaget och att anbudsarbetet påverkar organisationen som helhet.  
 

9.3 Projektets direktiv och resultat 
 
Avsikten med det här examensarbetet var att med fokus på kalkylarbetet genomlysa 
anbudsprocessen och förbättra den. Att förbättra processen innebär att jag först måste sätta mig 
in i den grundligt, ta reda på utgångsläget och få ett perspektiv på processen med dess 
förbättringspotential som överensstämmer med de som är involverade då de känner den bäst. 
Man ville ha en genomsyn av hur anbudsarbetet bedrivs och konkreta förbättringsförslag då 
man stod inför en förändring av arbetsmetoderna i och med att MAP skulle bli nätverksbaserat 
och ville ha en ”lean anbudsprocess”.  
 
Att se problemen och dess anledningar kräver att man noggrant sätter sig in i vad de som är 
involverade har för uppfattningar om arbetet och hur man definierar förbättringar. Det ledde 
mig till att göra en processkartläggning av utgångsläget, vilket presenterats enligt en tydlig 
TQM- standard. Den genomlysning man eftersträvat presenteras tydligt i både text och bild, där 
de många intervjuer jag gjort lett till vad jag hoppas är en gedigen bild av processen och dess 
natur. Processen har presenterats i en uppsättning kartor och i detaljerad text.  
 
Detta ledde mig vidare till nästa steg, att förbättra den. Genom att sätta mig in i arbetet skapade 
jag mig en uppfattning om vad som vore bra för företaget samtidigt som den bas av teori jag 
utgår från fått utgöra den andra väsentliga källan till förbättringar. Att ge förbättringsförslag 
som är konkreta, specifika, krävde att jag presenterade en effektiviserad process på ett tydligt 
sätt. Detta fick bli den beskrivande text som återges i resultatkapitlet i samband med de 
reviderade processkartor som också presenterats i samma kapitel enligt samma standard som 
tidigare kartläggningar. Jag har på ett tydligt sätt markerat hur en reviderad process bör se ut, 
samt hur metoderna och rutinerna man har i företaget i samspel med anbudsprocessen bör 
förändras även de. 
 
Den effektiviserade process jag presenterat visar en bild av frigjord kalkyleringstid och 
frigjorda kalkyleringsresurser, då den fasen för beslutsfattande förkortats genom 
effektiviseringar. Arbete har omallokerats till att passa rätt kompetens hos de anställda och 
därmed avlastat kalkylatorn med arbete som motsvarat mer än hälften av deras tidigare 
arbetstid. Detta gör att kvaliteten på anbud ökar, förutsatt att man bibehåller en arbetsbelastning 
som är resonabel, samtidigt som det säkerligen skulle frigöra kalkyleringstid så att företaget 
kan åta sig att producera fler anbud.   
 
Arbetet med MAP har i målbilden omstrukturerats till att lägga grunden för ständiga 
förbättringar av kvalitet och träffsäkerhet, samtidigt som man genom att koordinera sig med 
andra avdelningar inom organisationen (såsom inköp och projektutförande) lägger grunden för 
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ett gemensamt förbättringsarbete. Kalkylerna som ackumuleras i databaserna är kontrollerade 
för fel, vilket bör leda till ett organisatoriskt lärande i längden.  
 
I allmänhet så har den process jag presenterar genomgått flera förändringar. En av de mest 
markanta är att inköpsavdelningen fått en central roll i organisationen för att bädda för ett 
totalkostnadsfokus, med alla vinster det innebär samt den ökade kvalitet det medför. Kvalitet 
har också bäddats in i processen i form av standardiseringar av rutiner och 
projektorganisationer, med strukturerade arbetssätt för varje gång som ett anbud ska 
produceras. Vidare så har jag rekommenderat att man tillsätter en ny post för central 
uppdatering av prisuppgifter och dylikt, samt en central resursplanering så att affärsområdena 
avlastas samtidigt som anbudsprocessen kan utgå från en uppdaterad bild av organisationens 
framtida beläggning.  
 
Alla förslag har förankrats i relevant teori, med fokus på att lägga grunden för arbete enligt lean 
systemet. Att ta sig an lean systemet innebär dock ett långsiktigt åtagande på en central nivå, 
vilket jag också poängterat. Det finns dock nu en grund att börja med utifall att man skulle vilja 
gå vidare.  
 
Den effektiverade processen som jag presenterar ser därmed ut att ha tagit hänsyn till de 
direktiv som gavs vid projektets start.  
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10. Slutsatser och rekommendationer 
Ambitionen för det här examensarbetet har varit att ge företaget konkreta förslag till 
förbättringsåtgärder för att få en mer effektiv anbudsprocess, med fokus på kalkylarbetet. Med 
de direktiv som gavs mig har jag utifrån den processkartläggning jag skapade av utgångsläget 
kommit fram till en optimerad process, som också illustrerats i en processkarta.  
 
Processen som framträdde indikerade flera tecken på förbättringspotential, då en väldigt liten 
del av den fasta tid man har på sig för att producera ett anbud faktiskt gick till att kalkylera. 
Beslutsfattandefasen tar mycket lång tid och avsaknaden av strukturerade arbetssätt ledde till 
mycket ineffektivitet i form av dubbelarbete, överbeläggning, felaktigt utnyttjande av 
kompetens hos anställda och mycket annat. Stora förluster av tid och pengar fanns att finna 
som resultat av ett ineffektivt inköpsarbete. Projektorganisationerna och arbetsmetoderna var 
ostrukturerade. 
 
Då det visade sig att den första delen av processen som går ut på att ta ställning till om 
huruvida man ska producera ett anbud eller inte tog upp en väsentlig del av anbudstiden, ledde 
det till att jag effektiviserat den genom att strukturera rutinerna för hur det förberedande arbete 
inför beslutet bör se ut samt hur mötet fortskrider i sig. I den målbild som presenterats så har 
denna första fas kortats avsevärt genom att föreslå ett förbättrat system för resursplanering, 
vilket leder till bättre beslutsunderlag, samt en omorganisation av hur mötet hålls. Har man 
bättre beslutsunderlag kan man undvika överbeläggningar med alla förluster det innebär, samt 
säkerställa kvaliteten på producerade anbud, vilket är det som gör att man till slut vinner 
kontrakt. 
 
På ett centralt plan så har inköpsarbetet genomgått en kraftig revision i den optimerade process 
jag presenterar, detta för att till fullo utnyttja den potential som inköpsarbetet har till att 
strukturera och rationalisera processerna på företaget. Genom att centralisera arbetet för inköp 
samt involvera inköpspersonalen på ett systematiskt sätt vid tidigare skeden gör man inte bara 
besparingar i form av volymfördelar, på grund av ett totalkostnadsfokus för alla berörda på 
företaget, men låser också upp den begränsade resurs som idag utfört mycket av arbetet på ett 
jämförelsevis ineffektivt sätt, kalkylatorerna. Utöver detta så har de nu det huvudsakliga 
ansvaret för att förhandla med underleverantörer/underentreprenörer på ett korrekt sätt, då de 
har ett stort kontaktnät och en kompetens som hittills inte utnyttjats. Genom att 
inköpsavdelningen sköter inköpen centralt så finns det också storköpsfördelar då man har en 
bättre förhandlingsposition. Man säkrar också kvaliteten på inköpta varor då man kan 
samordna avtal och säkerställa leveransprecisionen. 
 
Projektens avsaknad av struktur och organisation har lett till ineffektivitet pga otydliga roller, 
parallellarbete och ineffektivt inköpsarbete. Genom att ha en ordentlig struktur för varje 
projektorganisation samt en central plats för kontinuerlig uppdatering av information från (och 
för) alla berörda, får man en tydlighet som säkerställer att ingen gör jobb i onödan. Att ha som 
princip att alltid ha en inköpsrepresentant med i varje anbudsprojekt ger flera fördelar.  
 
Kalkylarbetet i sig måste vara organiserat så att man har en kontinuerlig kvalitetssäkring 
genom en standardiserad informationsåterföring efter att vunna projekt avslutats, detta leder till 
att kalkylatorerna lär sig mer samtidigt som kalkylerna som sedan lagras i centrala databaser 
utnyttjas på ett bra sätt, då det inte bara är okontrollerat rådata utan faktisk kunskap som 
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möjliggör bättre prognostisering. Att formen för lagring baseras på industriella 
standardritningar beror på att det föredras av experterna som använder systemet, och genom att 
designa processen så att man kontinuerligt kompletterar med kalkyler som efterhand blir bättre 
och bättre genom att man anammar principer för konstant förbättring har man både effektiva 
recept att utgå från men också ett långsiktigt konstruktivt kvalitetsarbete som gör det lättare att 
kalkylera med precision. Man tar på det sättet ett steg mot att bli en lärande organisation. 
 
Avlastningen av kalkylatorerna som sker genom att se till att materialdatabasen hålls 
uppdaterad kontinuerligt av en administratör, samt att inköpsavdelningen organiserar mycket 
information för inköp av material och upphandling av tjänster, samtidigt som en tekniskt 
kunnig ingenjör arbetar parallellt med kalkylerandet på genomförandebeskrivningar leder till 
att man kan låsa upp mycket tid för den resurs som ofta begränsar hur många anbud som kan 
utföras, kalkylatorerna, samtidigt som man bäddar för högkvalitativa anbud om man låter 
personalen jobba med kalkylerna längre istället för att allokera besparad tid till ytterligare 
anbud.  
 
Jag har i mitt arbete gjort en noggrann analys av processen i dess utgångsläge och presenterat 
detta i en uppsättning processkartor, vilket borde bidra till den genomlysning av processen man 
ville ha. I arbetet med att förbättra processen har jag fokuserat på kalkylarbetet samtidigt som 
jag försökt ha ett helhetsperspektiv för organisationen som helhet. Den effektiviserade process 
jag föreslår och presenterar i resultatkapitlet och i form av en till uppsättning 
processkartläggningar visar exakt vad jag anser att man bör förändra.  
 
Självklart så rekommenderar jag att företaget tar till sig mina förbättringsförslag och anammar 
dem. Mer konkret så rekommenderar jag att man aktivt verkar för ökad standardisering av 
arbetsuppgifterna och rutinerna på de många platser jag poängterat i resultatkapitlet. Jag 
rekommenderar också att man tar till sig de synpunkter jag haft på inköpsarbetet och snarast 
möjligt påbörjar en omstrukturering efter den modell som jag presenterat. Den absolut 
viktigaste enskilda förändringen är dock den arbetsmetod jag beskrivit som bygger på den 
nätverksbaserade lösningen av MAP, då det leder till långvarigt bevarande av kunskap, 
ständiga förbättringar samt kontinuerlig minskning av avvikelser mellan anbudskalkylen och 
projektkalkylen. Detta kräver att ni regelmässigt inför återkoppling i slutet av varje vunnet 
projekt. 
 
Under detta arbete har jag lagt tonvikt vid teorin för lean enterprise, men till slut också 
poängterat att det är ett stort åtagande att vilja bli ett lean enterprise och något som man bör 
undersöka närmare i framtiden. Jag anser därmed att jag uppnått de mål som föresatts mig inför 
detta examensarbete. De praktiska konsekvenser som mitt arbete innebär om man väljer att 
anamma och implementera de effektiviseringsförslag jag gett är att man på ett strukturerat sätt 
anammar standardiserade metoder i sitt dagliga arbete på ett sätt som man inte gjort tidigare. 
Rent konkret så kommer också inköpsarbetet förändras helt, för att inte nämna kalkyleringen.  
 
Inför framtiden kan jag rekommendera att man i företaget undersöker möjligheten till att 
integrera de olika sorters programvara man använder för olika uppgifter. Detta leder till 
omfattande manuellt arbete, bestående av överföring av data från ett system till ett annat, på 
flera platser i verksamheten, men är ingenting jag kunnat göra något åt då det ligger utanför 
mitt kompetensområde. Detta är dock något som måste få uppmärksamhet vid framtida 
effektiviseringar. Som det är idag påverkas inköp, produktionen av vunna projekt samt 
marknadsavdelningen av inkompatibla programvaror. Genom att undersöka möjligheter till 
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specialdesignade programvaror för överbryggning eller existerande kopplingar mellan olika 
system finns det potential till stora besparingar. 
 
Det jag vill lägga mest tonvikt vid och rekommendera inför framtiden är dock att grundligt 
överväga att anamma konceptet Lean Enterprise. Det är ett omfattande åtagande, men bör 
övervägas på allvar då det skulle innebära stora fördelar och vinster för hela organisationen. 
Det är dock inte en uppsättning av verktyg som kan appliceras för kortsiktiga vinster. Oavsett 
vilken form av kvalitetsarbete man åtar sig så måste långsiktig processutveckling bygga på att 
ledningen står bakom åtagandet och aktivt driver det kontinuerligt, samtidigt som alla anställda 
måste inse att det är de som har bäst insyn i många av processerna och att de är de bäst lämpade 
för att föreslå förändringar. I längden bör de anställda spela en aktiv roll i organisationens 
förändringsarbete. Även om incitament såsom effektivitet och ekonomiska vinningar ofta 
värderas kortsiktigt så måste processutveckling bygga på långsiktighet, förändringsviljan som 
krävs för att upprätthålla arbetet måste komma inifrån.  
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11. Ordlista 
AMA - Allmän Material och Arbetsbeskrivning, en standard inom entreprenadindustrin 
 
anbud – Ett affärserbjudande som i det här fallet innehåller detaljerade planer och 
kostnadsförslag för ett tilltänkt projekt 
 
anbudsansvarig – Den person som fungerar som ledare för den projektorganisation som 
skapas för varje specifikt anbud som dessutom ansvarar för att anbudet sammanställs som 
helhet innan det lämnas in 
 
Banverkets materialverk – Den del av Banverket som står för försäljning av diverse tekniska 
komponenter som används i konstruktionsarbetet 
 
Bid/NoBid-möte – Det möte som hålls i början av anbudsprocessen för att avgöra om man ska 
lägga ett anbud på ett specifikt projekt eller ej där ledningspersonal och andra ansvariga deltar 
 
databas – En uppsättning organiserat data i en regelbunden och strukturerad form 
 
expertsystem – Ett program som är tänkt att möjliggöra problemlösning på samma sätt som en 
mänsklig expert och lagrar information för att möjliggöra en sådan funktion 
 
förfrågningsunderlag – En standardiserad uppsättning av dokument som täcker all 
information som kan komma att behövas för att lämna anbudet 
 
kalkylera – Arbetet som görs för att resurssätta mängdförteckningar, vilket kräver en specifik 
teknisk kompetens för varje anbud 
 
kvantifiera – Att uttrycka ett värde i siffror 
 
leveransprecision – Att en leverans sker i rätt tid, på rätt sätt och på ett tillförlitligt sätt, enligt 
ett överenskommet avtal.  
 
MAP – Det program som används för att kalkylera 
 
MRP – Material Requirements Planning, ett datoriserat informationssystem som är till för att 
planera inventarier, inköp och schemalägga leveranser. 
 
mängdförteckning – En teknisk förteckning som innehållsspecificerats under projekteringen 
där allt som ska ingå i ett specifikt projekt detaljeras, för att sedan resurssättas av kalkylatorer 
 
processkartläggning – Att på ett strukturerat sätt visualisera en process med dess tillstånd och 
flöden i varierande detaljnivå 
 
SCM – Supply Chain Management, designen av ett företags kundrelationer, orderuppfyllande 
och processer som berör leveranser och relationer med leverantörer. Arbetet går ut på att 
synkronisera företagets egna processer inom området med dess kunder och leverantörer, för att 
matcha flödet av tjänster, materiad, information mot kundens efterfrågan. 
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Suboptimering – Optimering av en del av en organisation, vilket leder till att det sker på 
bekostnad av helheten.  
 
The theory of constraints – En approach som går ut på att fokusera utvecklingsarbetet på de 
delar av processer som begränsar helhetens förmåga till produktion eller värdeökande 
aktiviteter, målet är att maximera flödet.  
 
TQM – Total Quality Management, en filosofi som går ut på att fokusera på tre principer för 
att uppnå höga nivåer av processeffektivitet och –kvalitet; kundnöjdhet, involverande av 
anställda och ständiga förbättringar.  
 
trång sektor – En del av en helhet som har en fullt utnyttjad kapacitet, trots att andra delar av 
helheten har ledig kapacitet 
 
UL/UE – Förkortningar som står för underleverantör eller underentreprenör 
 
utförandeentreprenad – Ett projekt där projektering inte ingår i uppdraget som entreprenör 
 
WBS – Work breakdown structure, en struktur för planering som skapas inför projekt där man 
börjar med att beskriva projektet i block av aktiviteter, för att sedan bryta ner aktivitet för 
aktivitet tills hela projektet beskrivits i lagom detaljnivå (med tillhörande resursåtgång, 
ansvarsfördelning etc.) och utgör grunden för bl a GANTT-scheman och andra former av 
planering 
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