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Förklaringar för ord och förkortningar 
 
AB: Allmänna Bestämmelser 

AFS 2001:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter med möjlighet för organisationer att certifiera sig 
emot 

Byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, anläggning- och 
installationsentreprenader. 

Förfrågningsunderlag: Det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetande av anbud 

ISO 9001: En internationell standard för fastställande av kvalitetsledning som organisationer 
kan certifiera sig emot 

ISO 14001: En internationell standard för fastställande av miljöledning som organisationer 
kan certifiera sig emot 

KMA: Kvalité- Miljö- och Arbetsmiljö   

LOU: Lagen om offentlig upphandling 

ROT-arbeten: Reparation-, Ombyggnad- och Tillbyggnadsarbeten 

UE: Underentreprenör 

ÄTA-arbeten: Ändring- och Tilltilläggsarbeten som står i omedelbart samarbete med 
kontraktsarbetena och som inte är av väsentlig annan natur än dessa, samt Avgående arbete. 
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Sammanfattning 

 
Almroth Byggnads AB är mitt i processen att revidera sina olika ledningssystem. Entré, som 
nyligen började användas som ekonomiledningssystem, i ett steg på vägen för att kunna 
utvecklas till ett verksamhetsledningssystem. Dit ska man komma genom att samarbeta med 
Povel, ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag. Detta kräver mycket 
justering av dokument för att passa Almroth, då Povels dokument är väldigt generella, och 
gäller både stora och små företag.  

Det finns styrande dokument för anbudsskedet i Povel, de är sådana att de måste justeras för 
att passa Almroth. Denna studie tar reda på vad som bör ingå i Almroths dokument, vad 
Almroth bör gå igenom från det att man får in en anbudsförfrågan tills arbetet med anbudet är 
färdigt och om ledningssystemet kommer medföra att Almroths arbete med anbud blir 
effektivare. De styrande dokumenten jag tar fram ska vara utformade så att de når kraven i 
ISO 9001, ISO 14001 och AFS2001:1. 

Jag har undersökt vilken typ av arbeten man har och hur man bör gå till väga vid olika typer 
av entreprenader och upphandlingar. Mina resultat av teori och empiri om anbudsskedets 
process är presenterade i kapitel 4, där gör jag även en analys över hur ledningssystemen 
kommer påverka anbudsprocessen och snuddar även lite bredare runt dessa system.  

Vidare finns mina checklistor och rutinbeskrivning som bilagor, med grund i kapitel 4 och 5, 
analysen samt mina slutsatser. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Företag använder olika ledningssystem för att sköta kvalité-, miljö- och ekonomiledning. Det 
börjar dock komma fler system som kan klara av att hantera alla systemen, vilket ger en hel 
del fördelar. 

Anbudsprocessen börjar med att man får in förfrågningsunderlag, där framgår uppgifter om 
vad som behöver göras, hur det ska göras, när det ska göras och så vidare. Beroende på vilken 
entreprenadform det är så får man olika mycket information i underlaget och därav olika 
information att ta hänsyn till genom anbudsprocessen. Det är också en väldig skillnad i storlek 
på projekt, man kan ha allt från arbeten som tar några timmar för ett par yrkesarbetare till 
byggnation av flervåningshus. 

Vidare i processen ser man över helhetsbilden och överväger om det är värt att lägga ner de 
vidare resurser som anbudsprocessen faktiskt tar och beslutar om det är värt att lägga anbud 
eller inte.  

Beslutar man om att ge anbud börjar sedan anbudsprocessen att se olika ut beroende på vad 
det är för entreprenadform och omfattning på projektet. I stort börjar man planera upplägget 
av kalkyl, vem som ska ha vilken roll och så vidare. Vidare fortsätter man att beräkna 
mängder, tidsåtgång för yrkesarbetare, mängdkostnader material, UE och så vidare. Man ser 
över den tillfälliga fabriken, kostnader för tjänstemän, etablering/avetablering till exempel. 
Allt detta sammanställs sedan och ett anbud utformas och lämnas. Efter det sker upphandling, 
man bevakar anbudet och kompletterar det om det krävs.  

Idag har man olika program för att hantera de olika systemen, SiteCon för att hantera KMA-
styrning i produktion och Entré för att hantera ekonomistyrning. Man har på Almroth 
Byggnads AB påbörjat processen med att integrera sina olika system till ett 
verksamhetsledningsystem. 

 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med studien är att utreda hur olika ledningssystem kan implementeras i ett samlat 
ledningssystem, och vad som ska ingå i anbudsskedet för att göra arbetet effektivt. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Studien omfattar anbudssketet, från att man får in en förfrågan till och med att man gett anbud 
och följer upp anbudet, oavsett om man vunnit det eller inte. Studien avgränsas till att endast 
omfatta företagets Almroths verksamhet. Mitt arbete med anbudsprocessen är främst utanför 
de olika ledningssystemen och ska göras på så vis att det kan implementeras i vilket 
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ledningssystem som helst. Då det ges anbud på väldigt små jobb, till exempel över telefon på 
några mantimmar, är min avgränsning i hänsyn till storlek på jobb sådan att man ska skriftligt 
räkna på arbetet och lämna ett skriftligt anbud.  
 

1.4 Frågeställning 
 
Vilka moment måste/bör man gå igenom i anbudsprocessen?  

Vilken ordning bör dessa moment göras för att göra anbudsprocessen så effektiv som möjligt? 

På vilket sätt kommer ett nytt affärssystem som sköter samtliga (kvalité-, miljö- och ekonomi-
) system göra anbudsprocessen smidigare/effektivare? 

 

1.5 Metod 
 
Om man ser till de olika frågorna så har jag gått till väga på olika sätt för att besvara dem.  

För att besvara de två första frågorna har jag använt ungefär samma tillvägagångssätt, först 
har jag gjort research om vad som ingår i anbudsprocessen, det har jag gjort via de olika 
ledningssystemens ”förslag” på vad som kan ingå, underlag till detta fick jag från Almroth, 
men jag har även letat efter egen teori från internet och litteratur. Dessutom finns tidigare 
examensarbeten inom området, bland annat har Toni Chadda, 2009, skrivit examensarbetet 
”Effektivisering av anbudsprocessen på Balfour Beatty Rail AB” vid Mälardalens Högskola 
som jag har fått inspiration av.  

Jag har även pratat med dem arbetande på Almroth, intervjuer har gjorts med Arbetande på 
Almroth med olika tjänster. Intervjuer har gjorts på olika vis, från strukturerade intervjuer vid 
förbestämda tider, till enkla frågor vid raster. 

Sedan har jag gjort en analys över hela processen och försökt få fram de viktigaste delarna att 
göra vid olika typer av projekt och entreprenader, dessa finns sammanfattade i form av 
checklistor. 

Den tredje frågan är svår att få ett precist svar på, ingen vet än hur det nya systemet kommer 
fungera och det kommer ta ett tag innan man kommer in i ett nytt sätt att arbeta. Jag har gjort 
intervjuer löpande med arbetande på Almroth, alla olika intervjuer och kommentarer har 
analyserats och därefter en slutsats dragits. En mer noggrann studie än så är inte möjlig att 
göra inom min tidsram. 
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2. Teoretisk referensram 
 
För att kunna se över hur anbudsprocessen ska gå till krävs förståelse vad som ingår i den. 
Olika böcker och Internetkällor har använts för att ta reda på hur anbudsprocessen går till och 
hur ledningssystem fungerar. Dessutom har information funnits från Povels ”Arbetsbok för 
införande av Povel”, vilken innehåller mycket generell information om syftet med 
ledningssystem och hur vissa processer allmänt går till.  
 

2.1 Ledningssystem 
 
Ett ledningssystem har uppgiften att sammanställa informationen från olika källor för att ge en 
beslutfattare en övergripande och korrekt bild av situationen. Det kan beskrivas som en 
organisations policy, mål, mätkriterier samt arbetet med att nå målen. Olika typer av 
ledningssystem finns, till exempel syftar ett kvalitetsledningssystem att säkerställa kvalité, ett 
miljöledningssystem för att minska verksamhetens miljöpåverkan och så vidare. (Bowin, 
2011)  

Det riktiga ledningssystemet är människorna i organisationen och dess kompetens. Men också 
de lokaler, material och de beslutsvägar dessa människor tar. Beskrivningen av 
ledningssystemet beskriver bara hur organisationen vill att det ska fungera, avvikelser från 
denna önskan kommer ske dagligen. En realistisk, enkel och tydlig önskan hur man vill att det 
ska fungera medför att människorna som arbetar med rutinerna kan leva upp till de önskade 
målen. (Bowin, 2011)  

Ett ledningssystem är ett redskap för att planera, styra och följa upp sin verksamhet 
innefattande organisation, resurser, ansvar och arbetssätt bland annat. Att införa ett nytt 
ledningssystem kan upplevas betungande, men när man vant sig med det nya sättet att arbeta 
kommer det i många fall upplevas vara till stor hjälp. (Povel, 2011) 

Ledningssystem i företaget är inget nytt, men ofta har företag olika ledningssystem för olika 
delar inom företaget, som kvalité, miljö och ekonomi. På senare tid har dock behovet för att 
samordna dessa system ökat, detta skapar då ett gemensamt verksamhetsledningssystem. 
Några av nycklarna för att kunna ha ett framgångsrikt system är att göra det enkelt och 
användbart. (Povel, 2011)  
 

2.1.1 Förklaringar av olika ledningssystem 

 
Povel står för processorienterad verksamhetsledning. Syftet med Povel är att ge ett 
branschanpassat hjälpmedel som gör att företag av olika storlekar kan arbeta effektivt och 
processorienterat. Utgångspunkten för Povels ledningssystem är ISO 9001, ISO 14001 och 
AFS 2001:1, men Povel är inte bara krav utan försöker även hitta förbättringspotential. 
(Arbetsbok för införande av Povel, 2011) 
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SiteCon är skräddarsytt för att ge stöd för projektledare, hantverkare, platschefer och 
arbetsledare av olika sorter i både stora och små företag. Programmet är för allt från den vane 
projektledaren till den vanliga hantverkaren. (Consultec, 2013) 

Byggsamordnaren är en helintegrerad programvara som innehåller hantering av många delar 
och funktioner som är unika för entreprenadbranschen, samtidigt som den integrerar många av 
de programvaror som redan finns på marknaden till ett helhetskoncept. (Byggsamverkan, 
2013) 

Hantverksdata Entré är det kompletta branschsystemet. Det är ett branschutvecklat 
moduluppbyggt affärssystem med funktioner som vänder sig till entreprenad och 
serviceföretag. Kärnan är hanteringen av projekt med material och tid. (Hantverksdata, 2013) 
 

2.1.2 Internationell Standard och Arbetsmiljöföreskrifter 

Då detta arbete handlar om hur anbudsskedets process bör se ut vid införande av nytt 
kvalitetssystem, med företagets mål att certifiera sig enligt ISO9001, ISO14001 och 
AFS2001:1, ska dessa standarder och föreskrifter sammanfattas kort, samt vilka krav som 
finns enligt dessa i anbudsskedet.  

ISO9001 kan förklaras som en samling standarder som handlar om ett företags 
kvalitetsprocesser i alla olika skepnader. 

ISO14001 är på liknande sätt en samling av standarder som handlar om miljöledning. 
Standarderna skapar ett miljöledningssystem som kan integreras i den befintliga 
verksamheten. (Swedish Standard Institute) 

AFS2001:1 är Arbetsmiljöföreskrifter, alltså regler som måste följas. Mot dessa har företag 
möjlighet att certifiera sig (Arbetsmiljöverket, 2013).  

Alla dessa standarder är skrivna för att passa alla organisationer av olika storlek och typ. Den 
ansvariga för införandet av ett kvalitetsledningssystem ska tillämpa kravformuleringarna efter 
förutsättningarna i den specifika organisationen. Sveriges Byggindustrier har tagit fram Povel, 
ett verksamhetsledningssystem där dessa krav och tillämpningar är omskrivna, 
omformulerade och anpassade för att passa byggbranschen, på ett sätt så byggare förstår dem. 
En certifiering enligt Povel innebär en certifiering enligt ISO9001, ISO14001 och AFS2001:1. 
I sin arbetsbok för införande (2011) finns en korsreferenslista, som visar vilka kapitel i Povel 
som uppfyller vilka krav i dessa standarder. Då denna rapport handlar om anbudsskedet, eller 
3.2.1 ”Fastställande av krav” under anbud i Povel finns punkter i ISO9001, ISO14001 och 
AFS2001:1 som berörs av detta.  

Sett till kvalité handlar det om att fastställa kraven från kunden (European Committee for 
Standardization, 2008). I Miljöledningssystemen (European Committee for Standardization, 
2004) finns krav på att man ska se över miljöaspekter, hur arbetet kommer påverka miljön och 
hur man kan påverka det, men även att man tillgång till lagkrav och hur dessa är tillämpliga. 
Vidare är man inne på verksamhetsstyrning, hur ska styrande dokument användas och hur 
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Figur 2 – Totalentreprenad Figur 1 – Generalentreprenad 

man ska kommunicera med leverantörer och entreprenörer. Krav finns även på att man ska ha 
klart för sig hur arbetsmoment ska göras med rutiner, samt att undersökning av riskerna i 
arbetsförhållandena ska utföras. (Arbetsmiljöverket, 2001) 

2.2 Förfrågningsunderlag, Projektering och Entreprenadformer 
 
När beställare vill att entreprenörer ska kalkylera och lämna anbud på sitt projekt måste de 
bifoga förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget kan se väldigt olika ut beroende på hur 
mycket projektering som är utförd, det kan vara allt från rena funktionskrav till 
färdigprojekterad byggnad.  

Medföljer gör även AF-delen. Svensk Byggtjänst tillhandahåller med de administrativa 
föreskrifterna för att skapa en gemensam standard.  AMA AF är gemensamt för alla 
indelningar av entreprenörer. Innehållet i detta är allmänt orienterat och behandlar 
upphandlingsföreskrifter och entreprenadföreskrifter. Viktigt när en beställare tar fram dessa 
handlingar är att de är tydligt formulerade, då dessa bestämmer de administrativa och 
juridiska kraven för att ett avtal ska kunna slutas. Varje entreprenad som upphandlas bör 
anpassa AF-delen till sin egen verksamhet. (Svensk Byggtjänst, 2013a) 

Entreprenadformen styr hur mycket information entreprenören får i förfrågningsunderlaget 
och därmed vad för arbete som måste utföras i anbudsskedet för att kalkylera ett pris. Med 
hänsyn till att arbetet handlar om anbudsskedet tas två olika huvudgrupper av entreprenader 
upp: totalentreprenader och utförandeentreprenader. Vid utförandeentreprenader är 
produktens utformning känd och förfrågningsunderlaget innehåller samtliga ritningar och 
beskrivningar, medan vid totalentreprenader ingår olika mycket handlingar, från enkla 
funktionskrav till full rambeskrivning med A- och K- ritningar, samt byggnads- och 
rumsbeskrivningar. Ju mindre noggranna handlingar som finns i förfrågningsunderlaget gör 
att man till en större utsträckning får kalkylera med erfarenhet. 

Vidare finns olika ansvarsfördelningar och roller vid dessa entreprenader, vilket visas nedan 
vid en typisk generalentreprenad respektive totalentreprenad. Det finns väldigt många olika 
entreprenadformer, men dessa är av mindre betydelse då anbudsprocessen ser väldigt liknande 
ut oavsett ansvarsfördelning. Däremot är det värt att sägas, med tanke på avgränsningarna i 
denna rapport, att det mesta är fokuserat på att företaget ofta är general- eller totalentreprenör, 
med det samordningsansvar, ansvar och risk det innebär.  
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Understrykas bör att det är det avtalsmässiga innehållet som bestämmer omfattningen av 
entreprenörens åtaganden, inte beteckningen på entreprenadformen (SABO, 2013). 
Entreprenadformer är sällan helt renodlade, även i utförandeentreprenader händer ofta att 
entreprenören får ett visst funktionsansvar för en viss del av arbetet, det finns även styrda 
totalentreprenader, med detaljerade krav från byggherren (Svensk Byggtjänst, 2013b). 

Upphandlingar vid totalentreprenader sker efter programarbetet med byggnadsprogrammet 
enligt figuren nedan, och generalentreprenader efter detaljutformning med bygghandlingarna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Produktbestämning innebär allt det arbete som leder till att byggnaden i detalj finns redovisad, 
som ritningar och beskrivningar, bygghandlingarna. Dit är en lång väg från att en byggherre 
bestämmer sig för att det ska byggas.  

Programskedet kan delas upp i två delar, den första är utredningar ; analyser gjorda i 
förstudien fördjupas, kompletteras och breddas. Man gör klart för sig vad byggnaden ska 
användas till, sedan undersöks hur stora ytor som krävs för den verksamheten, hur stora rum 
som krävs och vilket förhållande rummen bör ha till varandra i placering. Man går även 
igenom byggherrens tekniska och miljömässiga krav på väggar, tak, belysning, klimat med 
mera i varje rum och i byggnaden i stort. Kraven på energihushållning, vatten- och 
avloppsförsörjning, behov av tele-, el-, data-, styr- och reglerinstallationer klarläggs. Har 
byggherren designkrav ska även det redovisas. (Nordstrand, 2008) 

Alla utredningar sammanställs och skapar tillsammans ett byggnadsprogram. Detta program 
ska redovisa alla kända förutsättningar och krav som finns på byggnadens utformning. Dessa 
kan se olika ut, men några exempel på vad detta kan innehålla är (Nordstrand, 2008):  

 Projektbeskrivning (förutsättningar, mål, orienterande beskrivningar) 

 Verksamhetsbeskrivning med funktionsstudier 
 Tomtutredning och geoteknisk undersökning 
 Tekniskt program 

Figur 3 – Produktbestämningens skeden 
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 Programskisser eller förslagsritningar (situationsplan, våningsplaner, fasadutforming) 

 Kvalitetspolicy och kvalitetsprogram 
 Miljömål och miljöprogram 

Väljer byggherren att utföra byggandet som totalentreprenad, då bjuds entreprenörer in att 
lämna anbud med byggnadsprogrammet som underlag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Totalentreprenören tar in konsulter eller underentreprenörer i den mån det krävs samt ansvarar 
för dem. Totalentreprenader upphandlas normalt till fast pris (WSP Group, 2013). Vid 
totalentreprenader måste entreprenören bekosta en projekteringsinsats för att kunna räkna på 
anbudet, insatsen beror mycket på byggets komplexitet. Vid enkla byggnader som till 
exempel lagerhallar kan entreprenörerna ofta använda tidigare standardlösningar medan vid 
stora komplexa projekt krävs mer förprojektering. (Söderberg, 2011) 

Att uppfylla byggherrens önskemål och krav är det viktigaste med projektering. Projektets 
uppbyggnad ska redovisas i systemhandlingarna, med hjälp av dessa kan byggherren hålla 
koll på att projektet utvecklats enligt alla önskemål och krav. Systemhandlingarna utgör även 
underlag för ett projekts tid- och kostnadsramar och för resterande detaljutformning 
(Nordstrand, 2008).  

Systemutformning är den projektering som ofta måste påbörjas redan vid anbudsskedet vid 
totalentreprenader. Genom att använda förslagsritningarnas planlösningar och byggnadens 
utformning i övrigt, analyseras hur den bärande stommen bör utformas. Även de tekniska 
installationssystemen ses över, så de når kraven enligt byggnadsprogrammet. Byggherrens 
krav på klimat i de olika rummen blir avgörande för installationers omfattning. För att 
bestämma byggnadskonstruktionerna måste man beakta utformningen av de olika 
installationssystemen, så det finns utrymme för centrala apparatrum, installationsutrymmen, 
vertikala schakt och horisontella rör-, kanal- och kabelstråk. Räcker alla utrymmen? 
Installationsenheter som kräver tillsyn måste utformas så arbetsmiljön för 
förvaltningspersonalen tas i åtanke. För att kunna fastställa byggnadens huvudmått och 
våningshöjder måste ”kritiska snitt” granskas. Det är korsningar och trånga sektioner, där 
installationer och byggnadsdelar måste samsas om ett begränsat utrymme, som kan påverka 
byggnadens totala höjd eller bredd. Även dimensionering av byggnadskonstruktioner som 

Figur 4 – Byggprocessen vid totalentreprenad 
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pelare och balkar, men även installationskomponenter måste ske före denna måttsättning. 
(Nordstrand, 2008) 

Systemlösningar för ljud- och brandkrav bör fastställas innan detaljutformningen påbörjas. 
Det är viktigt att alla konsekvenser av olika alternativ analyseras. Olika system och 
komponenters livslängd, årlig energiförbrukning, drift- och underhållskostnader är sådant som 
förutom inversteringskostnaderna utgör livscykelkostnaderna (LCC) som ofta avgör vilket 
alternativ som väljs. (Nordstrand, 2008) 

I examensarbetet ”Totalentreprenader för vägar” (Mousa, 2007) svarar en entreprenör för 
Skanska i en enkät att anbudsskedet tar lång tid vid totalentreprenad och om man inte har den 
tiden vågar man inte prissätta så lågt som man egentligen skulle kunna. Vidare pratar han om 
att det kan vara svårt att hitta en projektör som är skicklig, och att det kan bli dyrt för mindre 
företag om man inte är van att arbeta med en konsult att räkna anbud. 

Detaljutformning  utförs när systemhandlingarna är klara och ska ge de bygghandlingar som 
ska användas för att bygga huset. Det är den mest omfattande projekteringsdelen. 
Dimensionering av samtliga byggnadskonstruktioner och installationskomponenter ska göras, 
placering av dörrar, sanitetsporslin och så vidare ska bestämmas. Slutgiltiga val av material 
och byggnadsdetaljer ger möjlighet att bestämma alla mått i detalj. Man bestämmer även 
utformning av synliga formytor, ytskikt, färgsättning och så vidare. Viktigt är att tänka på 
byggnadsprogrammets funktionskrav och projektets miljöplan. Resultatet redovisas i 
bygghandlingarna, det är detta underlag entreprenörer får som förfrågningsunderlag vid 
utförandeentreprenader. (Nordstrand, 2008) 
 
Byggprocessen vid utförandeentreprenader: 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 Juridik 
 
Sammantaget ställs en stor mängd krav på entreprenörer. Förutom direkta lagkrav, finns andra 
krav. Dessa kan vara kund/beställarkrav, försäkringskrav, branschkrav, standardkrav, 
ägarkrav och leverantörskrav. Alla dessa krav måste ett entreprenadföretag uppfylla, annars 
finns risken att man försvinner från marknaden. (Povel, 2011) 

Figur 5 – Byggprocessen vid utförandeentreprenad 



13 
 

Inom kvalité finns få lagar och de som finns är utformade som funktionskrav. De största 
kraven på kvalité är från beställare och brukare och detta regleras vanligen i 
kontraktshandlingarna. AF-delen kan ställa krav på kvalitetsplaner, hus-AMA beskriver bland 
annat toleranser och tillåtna avvikelser 

Inom miljö finns det fler lagar, många finns reglerade i Miljöbalken, men de är ganska 
svårbegripliga med möjlighet till många olika tolkningar. Viktigt att tänka på är 
kunskapskravet, bevisbörderegeln samt produktvalsprincipen. Vidare är ett stort antal 
förordningar kopplade till Miljöbalken. Man bör ha god kännedom om avfallsförordningen, 
då den styr hantering av avfall och farligt avfall. Vanligt är också att beställaren gjort något 
ställningstagande vad gäller miljö, detta finns vanligtvis i kontraktshandlingarna och AF-
delen. (Povel, 2011) 

Det finns många lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö som tillsammans ska 
göra byggarbetsplatsen säker, alla dessa regler är tvingande. Dessa reglerar allt från 
arbetsplatsens utformning, med krav på byggarbetsmiljösamordnare och tvätt- och 
duschutrymme, utförande av arbetsmoment, att arbete tidsplaneras med hänsyn till ergonomi, 
hjälpmedel vid arbete, såsom hur höga stegar är tillåtet innan annan ställning krävs och så 
vidare. (Sveriges Byggindustrier, 2010) 
 

2.3.1 Allmänna Bestämmelser 

Att ta hänsyn till är också Allmänna Bestämmelser(AB). Allmänna Bestämmelser är 
standardavtal med syftet att minska transaktionskostnaderna för att upprätta ett specifikt avtal 
och att öka säkerheten och förutsägbarheten med hänsyn till innehållet i avtalet (Sveriges 
Byggindustrier, 2013a). Inom bygg finns många standardavtal, till exempel finns ABM 07 för 
varor eller AB-U 07/ABT-U 07 för UE, men med hänsyn till avgränsningarna i denna rapport 
kommer AB 04 och ABT 06 tas upp.  

Dessa standardavtal har samma grund, AB 04 är avsedda att användas vid 
utförandeentreprenader, och ABT 06 för totalentreprenader. De Allmänna Bestämmelserna 
måste åberopas för att gälla. Det finns många paragrafer i dessa bestämmelser som är viktiga, 
redan i anbudsskedet. Alla paragrafer ur dessa avtal går dessutom att förhandla bort och skriva 
om genom att de tas upp av beställaren i sammanställningen av de administrativa 
föreskrifterna.  

Vid båda dessa avtal finns en hierarki för vilka handlingar som är gällande över andra. I AB 
04 (1:3) gäller beskrivningar före ritningar. Vidare står (AB 04 1:4) att om det i en och samma 
handling eller grupp av handlingar förekommer mot varandra gällande uppgifter är 
entreprenören skyldig att räkna med den uppgift som medför lägsta kostnader för beställaren. 

I ABT 06 (1:3,1:4) står dock hela förfrågningsunderlaget som en grupp av handlingar, och vid 
motstridigheter i detta ska entreprenören alltid räkna med den uppgift som medför lägst 
kostnader för entreprenören.  
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ABT 06 ersatte ABT 94 och innebar väsentliga förändringar bland annat gällande 
undersökningsplikt vid anbudsskedet (Sveriges Byggindustrier, 2013b). I ABT 06 (1:7) och i 
kommentarerna till paragrafen står att entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat 
sig kännedom och förhållanden i skälig omfattning om arbetsområdet. Området ska sedan vid 
entreprenörens övertagande förutsättas befinna sig i samma skick som när entreprenören 
lämnade anbud.  Eftersom projektering ingår i entreprenörens åtagande vid totalentreprenader 
är undersökningsskyldigheten vid anbudsskedet mer omfattande än vid utförandeentreprenad. 
Vid om- och tillbyggnad ska beställaren lämna besked om vilka tekniska system som ska 
integreras med kontraktsarbetena. Entreprenören förutsätts då i anbudsskedet ha skaffat sig 
kännedom om normal prestanda med mera om dessa system, och ha det som grund för sitt 
anbud.   

Med hänsyn till kalkyl är även 1:10 i ABT 06 och 1:9 i AB 04 relevanta. Det är samma text i 
dessa paragrafer som säger att entreprenören får utan ersättning använda eller tillgodogöra sig 
massor, material och varor som tas tillvara vid utförande av entreprenaden. Åsa Skoglund1 har 
vid en föreläsning i Entreprenadjuridik ett förtydligande exempel att koppartak på kyrkor är 
värdefullt, och det blir entreprenörens vid till exempel byte av tak. 
 

2.3.2 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Offentliga Sverige upphandlar varje år tjänster och varor för över 450 miljarder kronor. 
Principerna för offentlig upphandling är likabehandling, transparens, proportionalitet och 
ömsesidigt erkännande. (Konkurrensverket, 2013) 

Upphandlingar börjar vanligen med att beställaren offentliggör en anbudsförfrågan och vid 
offentliga upp handlingar finns detaljerade regler för detta. Vem som helst som vill lämna 
anbud kan begära ut förfrågningsunderlaget, ingen kan stängas ute. (Arlebäck, 1990) 

Vid offentliga upphandlingar finns både skall-krav och bör-krav. Skall-kraven måste man 
uppfylla och kunna bevisa att man uppfyller dem. Bör-kraven är en fördel att uppfylla, annars 
får man någon form av straffpoäng. Kriterierna som avgör vem som vinner en anbudgivning 
är alltid bestämda i förväg och finns i förfrågningsunderlaget. Det behöver inte vara den som 
lägger lägsta pris, det kan även vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om det är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga kan det vara en än större fördel att nå upp till de bör-krav som 
finns i förfrågningsunderlaget. (EU Network, 2004) 
 

2.4 Anbudsgivning 
 
Att anbudsgivning är viktigt för entreprenadföretag är de flesta överens om, Arlebäck (1990) 
menar att för ett entreprenadföretag ska vara framgångsrikt krävs att man kan lämna många 
anbud, kan man det inte det är det inte möjligt att bli framgångsrikt på lång sikt, då kommer 

                                                 
1 Åsa Skoglund, Jurist, Föreläsning Linköpings Universitet, Juridik, TNBI61, Höstterminen 2012 
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man inte ha tillräckligt många jobb. Det är därför väldigt viktigt att ha en bra anbuds- och 
kalkylorganisation för att kunna genomföra de övergripande målen för verksamheten.  

Dahlborn (1990) skriver att effektiva administrativa rutiner ska resultera i snabbare 
framtagning av offerter, lägre kostnader för offertgivningen och kortare utbildning för nya 
medarbetare.  
 
Vid anbud och upphandling är det viktigt att man går igenom och fastställer de krav som finns 
och att det sedan tas med i kalkyleringen. Man ska även se till att man har resurser och att 
man har dem vid det tillfälle det behövs, för att lämna detta anbud. (Povel, 2011) 

Målet med anbudsgivning är att få bygguppdrag där risker och möjligheter är väl kända. 
Huvudsaken i anbudsskedet är att beräkna projektets kostnader och resultatet man kommer 
fram till i form av anbud, anbudskompletteringar, á-prislistor och beställning styr projektets 
intäkter. En genomgång av anbudskalkylen bör göras före anbudsgivning. (Povel, 2011) 

Idag blir det vanligare att beställare värderar så kallade ”mjuka parametrar” vid anbud. Med 
detta värdesätter man mer än bara priset. Vanligt hos större beställare är att de har tagit fram 
olika värderingsmodeller och man kan konstatera att det blir viktigare även för de mindre 
företagen att hänga med i denna värdering. (Povel, 2011) 
 

2.4.1 Beslut om anbud 

 

Få företag kan lägga anbud på allt som faller inom deras ram, eller ens på alla förfrågningar 
man fått, men trots att det kostar mycket pengar att ge anbud är det trots allt viktigt att delta i 
anbudstävlingar, annars kan intresset för företaget svalna (Arlebäck, 1990). Det som avgör om 
man ska ge ett anbud är hur mycket resurser som krävs för att färdigställa anbudet, samt 
resultatet av anbudet, ordrarna som vinns och deras värden (Dahlborn, 1986). Arlebäck (1990) 
menar att värt att tänka på är att det som avgör om ett entreprenadföretag går med vinst på 
lång sikt inte alltid har att göra med om ett specifikt projekt gör det. 

Många faktorer avgör om man vill företa sig ett projekt eller inte, först och främst om det är 
ett ekonomiskt lönsamt projekt. Vidare måste man se till att man har möjlighet att reservera 
resurser så man faktiskt kan lägga ett kvalitativt anbud. Till exempel kan man bli tvungen att 
välja mellan olika projekt som sammanfaller i tid och utförande, eller att man redan har aktiv 
beläggning i antagna projekt för den tänkta perioden och man inte har resurser att lägga på 
alla projekt. (Chadda, 2009)  

Ledningen eller produktionsavdelningen fattar beslut om man ska ge anbud eller inte. 
(Nordstrand, 2008) 
 

2.4.2 Planering av anbudsprocessen 
 
Om beslut om anbud tas bestämmer man vilka som ska ingå i gruppen som ska arbeta med 
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anbudet och vilka roller dem ska ha. Den kan bestå av ansvarig produktionschef, kalkylator, 
planerare och om möjligt den blivande platschefen. Efter att ha sett över 
förfrågningsunderlaget gör man en tidplan för anbudsprocessen. (Nordstrand, 2008) 

Anbudsgivare kan avge anbud som bygger på andra förutsättningar än vad som står i 
förfrågningsunderlaget, det kan till exempel vara ändrat arbetsutförande eller byte till ett annat 
material, ett lämpligare material än det byggherrens konsulter föreslagit. (Nordstrand, 2008) 
 

2.4.3 Anbudskalkyl 
 
Själva kalkyldelen är den största delen av anbudsprocessen. Vid totalentreprenader börjar 
kalkylerandet när tillräcklig projektering är utförd, hur mycket projektering som krävs är som 
nämnts tidigare varierande från projekt till projekt. Kalkylerandet kräver yrkesmässiga 
kunskaper om arbetet som ska utföras, dessutom krävs att man ibland kan läsa mellan raderna 
för att se vad som fattas i förfrågningsunderlaget. (Chadda, 2009) 

Kostnaderna för att bygga är i hög grad beroende vad för produktionsmetod som används. 
Valet av metod påverkar också hur man i övrigt lägger upp kalkylen. Vart börjar man bygga, 
vad för kran och annan transportutrustning krävs, hur påverkar vintern denna byggmetod och 
så vidare. För att besvara dessa frågor krävs att man sätter sig in i förfrågningsunderlaget 
noga, studerar ritningar och de administrativa föreskrifterna. (Nordstrand, 2008) 

Mängdberäkning är underlaget för kostnadsberäkning. Man behöver veta hur mycket material 
som krävs för produktion av byggnaden. Man mäter upp alla byggdelar och specificera 
ingående material. Vid mark-, lednings- och vägentreprenader tillhandahålls ofta en 
mängdförteckning av beställaren. (Nordstrand, 2008) 

De direkta byggkostnaderna beräknas med mängdförteckningen som underlag. För att få reda 
på priser på dessa krävs att kalkylatorn gör anbudsförfrågningar till UE. Detta kan även ske 
vid större och komplicerade materialleveranser. För övriga material gör kalkylatorn 
prissättningen själv med hjälp av mängdförteckningen. (Nordstrand, 2008) 

Vidare ser man över de gemensamma kostnaderna, bland annat för den tillfälliga fabriken. 
Här ingår bland annat kostnader av tjänstemän, etablering/avetablering och drift av 
arbetsplats. För att göra det noggrant kan man behöva ta fram en del planer, som till exempel 
en projektorganisation eller en dispositionsplan. (Nordstrand, 2008) 

Vidare läggs alla kostnader ihop till en anbudssammanställning. Men man behöver även ta ett 
belopp för arbetsplatsens utnyttjande av den centrala administrationen. Dessutom vill man ha 
en vinst på projektet, ett täckningsbidrag, som ofta är ett procentuellt pålägg. Det slutgiltiga 
priset presenteras sedan för kunden. (Nordstrand, 2008)    
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2.4.4 Erfarenhetsåterföring 
 
För att kunna göra realistiska anbudskalkyler måste man ha god kunskap om de verkliga 
produktionskostnaderna, vilket gör att det är viktigt att man i detalj följer upp och redovisar 
kostnader för alla projekt. (Nordstrand, 2008) 
 
För att kunna utveckla och förbättra sin verksamhet har ett företag möjlighet att ta vara på 
erfarenheten av ett projekt, så kallad erfarenhetsåterföring. Thåström (2005) menar att ett 
intryck av branschen är att erfarenhetsåterföring är något som man skulle kunna förbättra 
arbetet med. Det finns flera olika områden som är möjliga att göra uppföljningar på i 
produktionsskedet eller efter avslutat projekt, till exempel ekonomiska händelser, tekniska 
händelser, tidsåtgång, resursförbrukning och besiktningsanmärkningar. 

Deminghjulet är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar, speciellt i kvalitetssammanhang. 
Den kallas även PDCA-cykeln, där P står för Plan, D för Do, C för Check och A för Act. 
Hjulet ska vara till hjälp för att planera och genomföra aktiviteter och bör göras om och om 
igen. (Mattsson, 2004)  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Deminghjulet 
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2.5 Riskfaktorer 
 
 

 

 

 
 
Vid offentlig upphandling inbjuds entreprenörer genom annonsering att lämna anbud och 
intresserade entreprenörer kan lämna anbud, medan vid selektiv anbudsinfordran vänder sig 
byggherren till ett begränsat antal entreprenörer. I dessa fall är entreprenörernas kompetens på 
förhand godkända av byggherren, medans vid offentliga upphandlingar kan entreprenören 
avvisa ett fördelaktigt bud, om denne anser att entreprenören inte har kapacitet eller 
kompetens nog. (Söderberg, 2011) 

Entreprenadformer har redan tagits upp, kort förklarat kan sägas att totalentreprenören har en 
större riskexponering då denne har ett större ansvar och åtagande mot beställaren samt att 
handlingarna man kalkylerar efter inte är lika noggranna och inte är juridiskt bindande. 

Ett fast prisavtal innebär en större riskexponering för entreprenören än ett avtal på löpande 
räkning då entreprenören ansvarar för att kontraktssumman hålls inom ramen för avtalet. 
Detta kan dock snabbt urholkas vid ofullständiga handlingar (och/eller felaktiga), då kan 
entreprenören kräva ersättning för ÄTA-arbeten. (Söderberg, 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Riskexponering 
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3. Situationen på Almroth Byggnads AB 
 
Detta kapitel ska beskriva hur situationen med ledningssystem och anbudsskedet ser ut idag.  
För att svara på detta har jag använt mig av många olika informationskällor. Jag har använt 
Almroths egenutvecklade ”Manual Ledningssystem” (2010). Jag har dessutom använt mig av 
pärmar för några olika projekt för att få förståelse hur kalkyl görs. En stor del har dessutom 
Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, berättat för mig och jag har även löpande ställt frågor. 
Även Lennart Segerberg, VD Almroth, och Sofie Sech, Administrationsansvarig Almroth, har 
intervjuats. Andra medarbetare har även kommit med kommentarer till hur såväl 
ledningssystem fungerar som hur anbudsprocessen går till, dessa kommer hållas anonyma, då 
det är irrelevant på grund av all fakta som presenteras kommer speglas mot en gemensam 
helhetsbild, dessutom upplever jag att människor kommer svara ärligare och våga vara 
kritiska om svaren presenteras anonymt.  
 

3.1 Om Almroth Byggnads AB 
 
Almroth Byggnads AB grundades 1977 av Göran Almroth och Sigge Björnberg och är 
förankrat i Östergötland. 20032 förvärvades företaget av Segeri AB. Man finns i tre divisioner: 
Almroth Bygg, Segeri Lättbyggnadsteknik och Almroth Asfalt. 

Almroth är främst verksamma i Östergötland och utför allt från mark- och 
anläggningsarbeten, inklusive bergarbeten och asfaltering – till avancerade betongarbeten, 
kontors- och industribyggnationer, samt byggservice. Kunderna finns såväl i kommunal och 
statlig verksamhet som i den privata sektorn. Man gör en stor del totalentreprenader. Hög 
kvalitet och lång hållbarhet är ledord. (Almrothgruppen, 2013) 

3.2 Ledningssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Lennart Segerberg, VD Almroth, den 30 maj 2013 

Figur 8 – Situation över ledningssystem 
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Man har idag olika programvaror för kvalitets- och miljösystem samt för ekonomisystem. 
Entré används idag enbart för ekonomisk styrning och SiteCon enbart för KMA-styrning. 
Almroth ska nu revidera dessa system, där Entré tillsammans med Povel ska ta över även 
KMA-styrningen och bli ett verksamhetsledningssystem med det slutgiltiga målet att 
certifiera enligt ISO.  

Grunden till detta är Povel, där rutiner och mallar kommer tas ifrån. Alla dokument är dock 
väldigt generella och behöver omarbetas för att passa det specifika företaget. Povel (2013) 
beskriver det som att ”Povel är skelettet - företaget bygger musklerna”. Certifieringen tas i 
etapper, där steget på vägen är Poveldiplomering, genom att man blir godkänd vid en 
Povelkontroll. I sitt sista steg uppfyller Povel kraven som finns i ISO 14001, ISO 9001 och 
AFS 2001:1. Meningen var dock att man redan skulle börjat arbeta i Povel, men man har 
enligt VD Lennart Segerberg3 inte kapacitet att jobba med det intensivt, man är för 
produktionsbaserade, fokus är på vad som sker just nu. Arbetande på Almroth är överlag 
positiva till Povel. 

Anledningen för behovet att samordna dessa system är enligt Arbetschef Jens Henriksson4 
främst de växande fördelarna med certifiering enligt ISO. Direkta ekonomiska fördelar gäller 
framförallt vid projekt där LOU gäller, där man får straffpoäng om man inte är certifierad, till 
exempel x procent högre anbudssumma. Men det skulle även kunna effektivisera arbetet på 
grund av att man slipper dubbelarbeta saker i flera olika system. Problematiskt är dock att det 
är svårt att bygga ett sådant system. 

Som nämnts används idag SiteCon i produktion för KMA-styrning. Det är ett välkänt program 
i branschen och gör vad det ska bra. Det finns en bra dagbokshantering samt ÄTA-hantering. 
Det finns en enkel och fungerande filstruktur i varje projektmapp. Programvaran hanterar 
rutiner på ett bra sätt, tar man fram en mall för något behöver inte all information skrivas in 
manuellt varje gång, information om till exempel projektnamn, platschef, arbetsmiljöansvarig 
och så vidare registreras i projektet när det läggs upp och förs automatiskt in i mallen i 
behövlig mån. Allt detta är lättåtkomligt för alla inblandade i projektet. Nackdelen med 
SiteCon idag är dock att man inte arbetar med Povel, dessa system pratar inte med varandra, 
dessutom är Consultecs (de som tillverkar SiteCon bland annat) programvara väldigt dyr. 

Allt detta hävdar Entré att de också ska kunna klara. Entré är ett av företagen som vill arbeta 
tillsammans med Povel och utveckla ett system som smidigt ska kunna prata med Povel, det 
är ett arbete som pågår. Överlag finns dock en viss skepsis bland tjänstemän på Almroth till 
hur Entré ska kunna sköta den delen, man tror inte riktigt på att de ska klara av att bygga ett 
system som ska täcka allt. Entré menar redan idag att man är anpassade för byggbranschen, 
men problemet är enligt Arbetschef5 att de har arbetat tillsammans med 
installationsentreprenörer för att skapa detta system, det blir en stor skillnad mot att vara 
byggentreprenörer med samordningsansvar, underentreprenörer och så vidare. Entré har 
möten med Almroth för att utveckla sitt system för att kunna tillmötesgå byggentreprenörers 

                                                 
3 Lennart Segerberg, VD Almroth, den 23 maj 2013 
4 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 19:e april 2013 
5 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 22:e april 2013 
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krav. Förutsättningar finns, systemen pratar med varandra, men det finns dock inget 
projekteringsverktyg installerat än. 
 
Dock menar Administrationsansvarig Sofie Sech6 att det finns betydligt bättre förutsättningar 
att kunna arbeta effektivt med Entré och Povel än med tidigare system så länge människor 
arbetar med systemen använder dem på rätt sätt. Entré och Povel bygger på att man gör rätt 
saker i rätt ordning, då får man hela tiden förutsättningar för att nästa moment ska gå 
smidigare. Platschefer kommer märka detta när man börjar jobba med det, det kommer de bli 
tvungna till. Problemet med att kunna arbeta effektivt med ledningssystem är när tjänstemän 
arbetar på egna sätt, skriver egna lappar och förvarar dem på egna platser, så allt inte kommer 
in i systemet, när uppgifter saknas i systemet skapas problem och svårigheter i senare skeden.  

Entré har använts som ekonomiledningssystem i dryga sex månader redan, tidigare har man 
använts sig utav SoftOne. Detta program medförde svårigheter med att göra 
erfarenhetsåterföring, vilket tas upp i kapitel 3.2.4. Dock kan sägas att allt inte fungerar 
perfekt med Entré som ekonomiledningssystem heller, en tjänsteman sa ”jag har inte hittat 
någonting bra med det här systemet än”. Dessutom klagas det på att det är väldigt omständigt 
för rätt personer att se rätt attester (kontroll av ekonomiska transaktioner). Det påpekas av 
både Administrationsansvarig7 och VD8 att Entré som ekonomiledningssystem är något som 
fungerar väl redan nu, och är överlägset SoftOne, bara man gör vad som ska göras. SoftOne 
var ett system man hade väldiga problem med, VD9 menar att det i princip krävdes en 100 % 
extra tjänst bara för att kunna administrera, dokumentera och omarbeta all problematik i 
systemet. 

Byggsamordnaren har tidigare använts för KMA-styrning inom produktion och började 
användas redan på slutet av 90-talet på Almroth, och har använts på samma sätt som SiteCon 
används idag. Anledningen till att det slutade användas var att SiteCon då ansågs vara längre 
fram i utvecklingen, men idag skulle Byggsamordnaren fungera bra om den skulle användas 
istället.   
 

3.3 Anbudsgivning 
  
Förutom en noggrann förklaring om vad som är grunden för beslut om anbudsgivning i 
manualen för Almroths ledningssystem saknas någon strukturerad beskrivning om hur 
anbudsgivning går till på Almroth idag. I företaget finns rutiner och mallar för hur 
anbudsprocessen ska gå till. I rutinhandboken för Almroths ledningssystem finns en 
checklista för anbudsgivning av generalentreprenader, dessutom har Povels arbetsbok ett 
förslag på punkter som skulle kunna ingå i anbudsskedet samt ett förslag på checklista. 
Problemet med dessa är att de inte är relevanta, Povels dokument är väldigt generellt medan 
Almroths dokument är väldigt specifikt, men utdaterade. Dessa har trots det varit en grund för 

                                                 
6 Sofie Sech, Administrationsansvarig Almroth, den 20 maj 2013 
7 Sofie Sech, Administrationsansvarig Almroth, den 20 maj 2013 
8 Lennart Segerberg, VD Almroth, den 23 maj 2013 
9 Lennart Segerberg, VD Almroth, den 23 maj 2013 
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mitt arbete med mina checklistor, mycket idéer har tagits härifrån för att utvärderas mot teori 
och empiri.  
 

3.3.1 Beslut om anbud 

I Almroths ”Manual Ledningssystem” (2010, s. 8) skriver man att ”det är viktigt att vi i 
företaget väljer projekt med hänsyn till vår affärsidé, våra policys, våra mål, vår kompetens 
och våra resurser. Val av rätt projekt och val av rätt beställare är förutsättningen för 
effektivitet, goda kundrelationer och lönsamhet i företagets verksamhet.”  

Arbetscheferna har olika källor på vad för arbeten som kan tänkas komma in. För detta har 
man bland annat en tjänst som går ut på att de som jobbar med denna tjänst hela tiden tar fram 
alla bygglovssökningar i hela Sverige, för att man ska ha koll på vad som kan komma. 
Dessutom finns många tjänster som annonserar alla offentliga upphandlingar, men dessa 
försöker man undvika så gott det går, då det är krig om dessa vilket medför att marginalerna 
blir väldigt små. Dessutom handlar mycket om kontakter i branschen, vilket man har. 
Projektledare kan läcka uppgifter om när beskrivningar och rambeskrivningar tas fram, då det 
är i deras intresse att entreprenörer räknar på jobben så de kan ge ett så bra pris som möjligt 
till kund.  

Insamlade uppgifter om olika projekt gås igenom en gång i veckan av de tre arbetscheferna, 
AC-gruppen. Det är dessa som beslutar om anbud ska ges. Det diskuteras även kontinuerligt i 
veckorna vilka anbud man gärna vill vinna. Vid mindre projekt som inte påverkar företagets 
resurser lika mycket händer det att arbetscheferna tar beslut enskilt. Vad som är mindre 
projekt kan Arbetschef10 inte svara på precis, men någon ungefärlig gräns är fem miljoner. 

Vid AC-gruppens veckomöten analyserar man de olika projekten med tanke på kund- och 
konkurrentsituationen, hur beställarens organisation ser ut, vilka möjligheter den ger till 
effektivitet och lönsamhet, samt hur konkurrenssituationen ser ut, konkurrerande företag kan 
ha bättre relationer med beställaren och så vidare. Vidare ses de egna resurserna och 
kompetenserna över, har vi resurser för kalkylering och produktion, har vi rätt kompetens, 
leverantörer och stämmer projektet med vår affärsidé, våra policys och våra mål.  
 

3.3.2 Planering av anbudsprocessen 

 
Tas beslut om anbud tas en anbudsgrupp ut. Den består vanligtvis av en arbetschef och en 
kalkylator. Arbetschefen leder arbetet och är ansvarig för anbudet. Vad det är för typ av 
projekt bestämmer vem som blir projektansvarig. Vid mindre projekt har det hänt att 
förfrågningsunderlaget legat länge för att sista dagarna kalkyleras med tidsstress och kanske 
inte så exakt som det kunnat. Vid större projekt görs ibland en enkel tidplan vid behov, för att 
få en bra helhetsbild att hinna med allt som behöver göras. Är det mark- eller asfaltsarbeten 
tillfrågas respektive kompetens att kalkylera de delarna.  

                                                 
10 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 22:e april 2013 
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Förfrågningsunderlaget börjar härefter läsas igenom. I Almroths egen checklista påbörjas det 
genom att man kontrollerar att hela underlaget erhållits, detta görs genom att jämföras med 
AFB.221 (förteckning av förfrågningsunderlag vid generalentreprenad). Ofta markerar man 
viktiga detaljer i beskrivningar och rambeskrivningar, det medför att dessa blir lättare att hitta 
vid alla olika senare skeden. AB04 eller ABT06 är i princip alltid åberopade. Arbetschef11 
påpekar att läsa förfrågningsunderlag handlar väldigt mycket om juridik, att veta vad som 
gäller vid motstridiga uppgifter, om en UE inte får allt underlag och så vidare, detta kommer 
beskrivas mer senare i detta kapitel. På grund av detta är det en fördel att läsa igenom 
samtliga handlingar, även om man är byggentreprenör, detaljer som står i elbeskrivningen kan 
påverka hur vissa saker måste byggas, missar man det ansvarar man själv för det. Detta är 
något som inte alltid sker dock då tid inte alltid finns.  

Då beskrivningar gäller över ritningar enligt AB04 är de som skriver förfrågningsunderlagen 
vid utförandeentreprenader ofta väldigt duktiga på att fylla alla eventuella luckor i ritningarna 
i beskrivningen vid utförandeentreprenader. 

Vid vissa arbeten krävs det att man besöker det framtida arbetsplatsområdet. Vid markarbeten 
är det en förutsättning att det görs, i princip även vid ROT(Reparation, Ombyggnad, 
Tillbyggnad)-arbeten. Annars görs det inte så ofta. 

Ett rent sidoanbud kan lämnas i undantagsfall vid totalentreprenader och i princip aldrig vid 
utförandeentreprenader, eventuellt om något skulle vara extremt konstigt projekterat. Risken 
med sidoanbud är att beställaren tar in det och gör en ny förfrågan till övriga som ligger bra 
till i pris, då blir det en ny runda anbud som man måste vinna och man förlorar sin fördel. 
Vanligare är dock att man gör reservationer i anbudet, det kan göras både så att en viss detalj 
inte är med i utförandet eller som så att man ger ett alternativ, till exempel om ni använder 
galvaniserat stål istället för rostfritt stål så blir det en viss summa billigare. Men även här kan 
beställaren skicka ut detta förslag till andra entreprenörer för en andra runda anbud. Oftast är 
det bäst att föreslå dessa reservationer och förslag vid upphandling när man vunnit anbudet 
menar Arbetschef.12 
 

3.3.3 Anbudskalkyl 
 
Hur anbudskalkylen görs idag är inte på något sätt en strukturerad process. Kalkylprogrammet 
BidCon används av en del kalkylatorer, en anställd har tagit fram en egen Excel-mall för att 
kalkylera i, vissa kalkylatorer gör kalkylen med papper och penna. Med hänsyn till detta ska 
nedan beskrivning av hur anbudskalkylen inte uppfattas för exakt, framförallt inte i vilken 
ordning olika moment görs. Oavsett vilka hjälpmedel som används går man igenom de 
punkter som krävs, de flesta som kalkylerar på Almroth har stor erfarenhet och vet trots allt 
vad som ska göras.  

                                                 
11 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 17:e maj 2013 
12 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 17:e maj 2013 
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Vid totalentreprenader krävs en viss projektering i anbudsskedet. Nina Hagdahl13, Gruppchef 
Byggadministration på Sweco, förklarar att alla funktionskrav måste översättas till tekniska 
lösningar för att man ska kunna räkna på anbudet och uppskattar att man behöver utföra cirka 
10 % av en full detaljprojektering vid anbudsskedet. 

Arbetschef14 påpekar dock att man försöker göra så lite projektering som möjligt, gör man för 
mycket redan här måste det räknas in i kalkylen och man minskar istället chansen att vinna 
anbudet. Detta gör att det blir en gränsdragning, i vissa fall har det hänt att man i efterhand 
känner att man kanske skulle gjort lite mer projektering vid kalkylen, men då hade man 
kanske inte fått jobbet och så vidare. Vid större totalentreprenader skickar man handlingarna 
till UE och låter dessa både projektera sina egna delar och se till att det fungerar. Ofta är det 
större byggföretag som kan gynnas av totalentreprenader, Almroth har inte riktigt 
förutsättningar att orka driva stora totalentreprenader, då det krävs mer arbete på 
tjänstemannasidan menar Arbetschef.15 

För förfrågningar till UE vid större projekt brukar man göra en gränsdragningslista, denna 
visar vem som är ansvarig för vad, om EL eller VVS är ansvarig för inköp av elektronik för 
golvvärme till exempel. Detta görs för att inte missa någonting, då man i dessa fall själv 
skulle få ta ansvar för det. Det är således viktigt att man speglar eventuella reservationer och 
förutsättningar från UE till kund och från kund till UE. Här påpekar Arbetschef16 igen att det 
är viktigt att man skickar med allt förfrågningsunderlag, då byggdelen kan påverka eldelen, 
och har man skickat med allt material till UE kan de inte skylla på totalentreprenören om de 
missat något, utan får ta det själva.   

I checklistan i Almroths ledningssystem går man väldigt noga igenom tillvägagångssätt för 
hur mängdförteckning ska göras. I verkligheten görs de delarna främst med erfarenhet på 
grund av att de som kalkylerar kan beräkna mängder samt de hjälpmedel som föreslås där inte 
är aktuella längre.  

För kritiska moment görs metodval i den mån det krävs där mycket beror på projektets 
komplexitet. Arbetschef17 påpekar att det är något som ofta görs noggrannare vid 
utförandeentreprenader, då man har bättre förutsättningar att göra det då med tanke på att 
handlingarna är klara. 

Härefter börjar man pris- och tidsätta de tidigare uträknade mängderna. Även om det är något 
alla företag måste tänka på så finns arbetsmiljöregler som kan påverka vilka hjälpmedel som 
krävs, hur mycket tid som krävs och så vidare. Arbetschef18 påpekar att det självklart är bra 
att dessa regler finns, men att man trots det måste tänka på dem. Vid större materialleveranser 
och om underentreprenörer krävs infordras offert från utvalda leverantörer. 

                                                 
13 Nina Hagdahl, Gruppchef Byggadministration Sweco, den 20e maj 2013 
14 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 17:e maj 2013 
15 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 24:e maj 2013 
16 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 17:e maj 2013 
17 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 24:e maj 2013  
18 Jens Henriksson, Arbetschef Almroth, den 24:e maj 2013 
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Innan man sammanställer kostnaderna på omkostnadssidan går man igenom prissättningen, 
kontrollerar att alla poster är prissatta, går igenom de större kostnaderna så de blir rimliga och 
kontrollerar nyckeltal.      

Vid sammanställningen av anbudet gör man vid större projekt en preliminär tidplan. Då tas 
även upp om tiderna enligt förfrågningsunderlaget ens är rimliga och om leveranstider för 
material kommer påverka tidplanen. En preliminär arbetsplatsdispositionsplan kan göras i 
projekt där det kan bli kritiskt med plats på arbetsområdet. 

Alla övriga omkostnader, som till exempel maskiner, beräknas sedan. Man går igenom 
offerterna från UE och materialleveranser om man skickat ut sådana och för in de exakta 
priserna. Vidare görs en ”affärsmässig bedömning”, som det står i Almroths checklista, av 
projektet, där görs olika typer av påslag för att kompensera för riskfaktorer, försäkringar, 
kapitalkostnader, centraladministration och så vidare. 

I Almroths checklista står att innan anbud skickas iväg ser man till att begärda uppgifter 
redovisas i möjligaste mån. Detta görs dock redan till viss mån tidigt i anbudsskedet när man 
går igenom förfrågningsunderlaget, där finns uppgifter vad som ska redovisas och man ser till 
att sådant finns hemma. 
 

3.3.4 Erfarenhetsåterföring 
 
I ”Manual ledningssystem” (2010) står att intern utvärdering sker varje år, VD väljer ut minst 
två personer som ska ansvara för det. Detta innebär att man sammanställer och analyserar 
avvikelser, resultat av ronder och så vidare. Detta skapar underlag för förbättringsarbete, hur 
man ska förhindra upprepande av avvikelser. För detta finns även en rutin i Almroths 
”Rutinhandbok Ledningssystem”. 

Överlag görs dock för lite erfarenhetsåterföring och ofta görs den enskilt. En stor del av 
problemet är att i det gamla ekonomisystemet kunde man inte skilja på kostnader, utan 
projekts redovisning och redovisningen stämde inte alltid, utan eventuella ändringsarbeten, 
kompletteringar och så vidare var tvunget att föras in i båda systemen vilket ledde till mycket 
dubbelarbete. Det kunde också medföra att ett projekt gick dåligt men att det inte syntes i 
några siffror. Detta kommer kunna göras bättre med det nya ekonomisystemet Entré.  

En stor del av erfarenhetsåterföring är således en grund för förbättringsarbete. Om detta finns 
mycket information i Povels arbetsbok och är något företaget har som mål att börja arbeta 
mera med. Därför har man har nu börjat utföra en internrevision varje år, för att motivera att 
detta tas på mer allvar. Att man i ledningsgruppen blir tvungen att utföra detta arbete och får 
kritik om det inte görs. 

Vidare är PDCA hjulet något Povel anser är en viktig del vid införande av ledningssystem och 
något VD19 också är inne på. Det krävs att man startar på en lagom nivå med 
förbättringsarbete och börjar snurra hjulet men att se till att ta lite i taget, tillslut blir hjulet 

                                                 
19 Lennart Segerberg, VD Almroth, den 23 maj 2013 
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stort. Om man inte sköter förbättringsarbetet kan man förlora sin diplomering/certifiering.  
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4. Analys och resultat 
 
Efter allt jag läst kan man se att olika litteratur och olika människor har olika syn på hur 
anbudsprocessen går till och vad som är fördelar respektive nackdelar med olika 
ledningssystem. Troligt är att det beror på att olika människor har olika bakgrund och 
förutsättningar, det finns olika storlek på företag, olika typer av företag inom branschen och 
beroende på hur stora projekt det handlar om. 

Av den anledningen har jag inte bara läst mycket olika litteratur, utan även behövt sätta mig in 
i Almroths situation ordentligt för att kunna ta fram förslag och idéer på hur de bör göra. Jag 
har försökt ta ut detaljer i all olika litteratur och genom empiri som jag anser/tror ska passa in 
på Almroth Byggnads AB. 
 

4.1 Ledningssystem 
 
Många tjänstemän verkar ganska skeptiska till Entré. Till viss del kan detta troligtvis kopplas 
ihop med det Povel påpekar i sin arbetsbok, att det kan kännas betungande att börja arbeta 
med ett nytt ledningssystem, men att det senare ska börja kännas som en hjälp istället. Detta 
är något även VD och Administrationsansvarig är inne på. Oavsett kan dock sägas att det nu 
är ganska mycket röra och oklarhet om vad som finns var och vad som gäller, vilket till viss 
del är förståeligt med tanke på att man är i processen att byta system. Dock är det något man 
borde snabba upp att få ordning på, då det nu blir ganska ineffektivt och omständigt. 

Om just Entré kan klara av att sköta alla system kommer framtiden berätta. Förutsättningarna 
finns men det krävs mer arbete från Entrés sida. Helt avgörande är dock att göra 
ledningssystemet enkelt och fungerande, annars är man tillbaka där man varit att olika 
anställda arbetar på sina egna sätt och förvarar dokument och handlingar på egna ställen.  

Det finns en stor skillnad i uppfattning hur Entré fungerar mellan tjänstemän och 
administration/VD. Det kan förklaras med att de som arbetar mycket i systemet är positiva till 
det och att tjänstemännen kommer bli det med tiden. Det får anses troligt då de arbetande med 
det är väldigt positiva till det och anser att Entré vill fortsätta utveckla sitt system. En lite mer 
långdragen analys, som inte behöver utesluta den förra förklaringen, kan vara att en liten del 
av det administrativa arbetet flyttas till tjänstemännen, vilket underlättar för Administration 
och VD. 

Dock finns potential att göra administration av andra delar i byggprocessen effektivare och för 
det krävs att man skapar förutsättningar redan under anbudsprocessen. Målet är att man även 
kan kontrollera sin kvalitetsnivå och bli certifierade enligt ISO, med de fördelar det innebär.  
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4.2 Anbudsgivning 

 
4.2.1 Beslut om anbud 

Såväl empiri och teori är inne på samma sak här. Det är viktigt att man går igenom:  

 De egna förutsättningarna; har vi resurser och kompetens? Passar projektet våra 
policys och mål?  

 Konkurrenssituationen; har konkurrerande företag bättre/sämre relationer med kund?  

 Beställaranalys; Kundens organisation och förmåga, kundens krav på oss. 

Idag tas beslut en gång i veckan av AC-gruppen. Det anser jag fungerar bra, människorna som 
tar de beslutenen har tillräcklig kompetens att beakta alla förutsättningar. Ofta ges intrycket 
att man har ganska bra koll på vilka jobb man ska satsa på redan innan de annonserats.  

En detalj som fanns i Povels beskrivning av anbudsskedet var kalkylnivå. Viktigt att tänka på 
att detta enbart justerar noggrannheten på prissättningen, inget annat kvalité-, miljö- eller 
arbetsmiljöarbete. Till viss del är uppfattningen att beslut om kalkylnivå redan gjordes, med 
hänsyn till alla avvägningar om hur noggrant man ska göra saker bland annat, samt 
diskussioner om hur gärna man vill vinna specifika anbud. Genom att inte tydligt 
kommunicera detta kan kalkylatorn ibland fel mängd arbetstid på att kalkylera ett projekt än 
vad som är tänkt från anbudsansvarig. 
 

4.2.2 Planering av anbudsprocessen 
 
Efter anbudsgrupp är bestämd bör någon form av tidplan göras. Samband kan finnas mellan 
att det är vid små projekt som förfrågningsunderlaget legat längre än nödvändigt innan 
kalkylator fått det och att Almroth gör tidplaner för anbudsskedet främst vid större projekt.  

Förfrågningsunderlag kan se väldigt olika ut, och bör granskas ordentligt. Det finns otroligt 
mycket juridik att tänka på under detta skede, alla ansvarsförhållanden, krav, detaljer i 
paragrafer, formuleringar och så vidare. Förfrågningsunderlaget är förutsättningen för hela 
kalkylen och om något missas där kan man räkna bort sig och förlora pengar. Efter detta ska 
man vara medveten om att man når alla lagkrav och övriga krav som gäller i det specifika 
projektet. 

Besök på arbetsplatsområdet görs i den mån det behövs, vissa arbeten kräver inte ett besök 
medan andra gör det. Detta är upp till kalkylatorn i det enskilda projektet, men är som tidigare 
nämnts ofta en förutsättning för markarbeten och ROT-arbeten. Dessutom att tänka på är hur 
noggrant man ska kalkylera, hur mycket resurser man ska lägga ner på anbudet.  

Ofta vet man redan här om det finns saker som man eventuellt skulle kunna lämna 
reservationer som innebär prisavdrag för beställaren. Övervägande om reservationer är något 
som man bör ha i åtanke under hela anbudsprocessen, då bättre lösningar är av intresse för 
såväl kund som för oss som entreprenör då det bör öka förutsättningarna för oss att tjäna 
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pengar. Om det ska presenteras redan i anbudet är sedan en annan fråga, när det ska göras blir 
upp till arbetscheferna i varje enskilt projekt att avgöra om det är lönsamt eller inte.  
 

4.2.3 Anbudskalkyl 
 
Att olika program och tillvägagångsätt används vid kalkylelring kan innebära problem för 
icke inblandade i projektet att förstå vad för och hur olika moment är kalkylerade. Dessutom 
innebär odokumenterade tillvägagångsätt svårigheter att göra en effektiv 
erfarenhetsåterföring. 

Något Almroth uttalar fungerar dåligt är hur ofta man använder hjälp från tidigare projekt. Att 
få exaktare siffror på vad vissa moment kostat tidigare och eventuella svårigheter som då 
uppkommit. Detta hör ihop med svårigheterna med erfarenhetsåterföring. Ofta görs det endast 
enskilt. 

Vidare kan sägas att det är i början av denna del av anbudsprocessen som de största 
skillnaderna mellan totalentreprenader och utförandeentreprenader finns. Hela denna process 
kan bli omfattande om man gör det noggrant. Här är ett ställe där man måste bestämma hur 
noggrant man ska göra detta arbete, hur mycket arbete man ska lägga ner.  

För att kunna beräkna kostnader för materialkostnader, tidsåtgång för yrkesarbetare, ta fram 
maskinkostnader och ens bestämma vilka jobb som ska utföras utav underentreprenörer krävs 
att man i en totalentreprenad utför en del projektering här. För detta krävs erfarenhet och 
yrkeskompetens. Stomsystem ska bestämmas om inte krav på det finns, och redan då krävs att 
man tar hänsyn till installationssystem och klimatkrav. Vid större entreprenader bör alltid en 
gränsdragningslista göras innan man skickar ut förfrågningar till underentreprenörer. Då ska 
man se till att skicka med alla handlingar och att se till att eventuella reservationer förs vidare 
till kund eller att någon annan UE tar det hand om den delen. Det ska även refereras till sin 
miljöpolicy och kvalitetspolicy så UE/leverantörer är medvetna och arbetar efter dessa. Skulle 
något missas här i kalkylen blir man trots det ansvarig för att se till att det fungerar enligt 
beställarens ursprungliga krav i verkligheten, utan att man får betalt för det.  

Man ser över byggmetod i lämplig och möjlig mån, vart blir smidigast att börja bygga, finns 
det några försvårande omständigheter som bör beaktas etcetera. Även miljömässiga och 
arbetsmiljömässiga perspektiv ska tas till hänsyn vid detta skede. Beräkning av 
materialkostnader, tidsåtgång för yrkesarbetare och maskinkostnader kan bestämmas efter 
mängder är beräknade, till viss del måste arbetsmiljö för de arbetande tänkas på, detta kan 
påverka hur lång tid vissa moment kommer ta, vilka hjälpmedel som kommer krävas och så 
vidare. Vid större materialleveranser kan leverantörer tillfrågas, men värt att tänka på är hur 
mycket resurser ska vi lägga ner på det här anbudet. 

Beroende på hur stort projekt det handlar om krävs att man tar fram olika planer. Först och 
främst bör ses över att tider enligt förfrågningsunderlaget ens är rimliga, annars kan man få 
problem om man utlovar att utföra jobbet snabbare än man är kapabel till. Vid större projekt 
kan det vara till fördel att göra en ungefärlig huvudtidplan för hela projektet att bifoga, detta 
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kan även vara ett krav från beställaren. Inte bara visar det att man tar projektet seriöst, det blir 
även enklare att se om tiderna enligt förfrågningsunderlaget är rimliga. I vissa fall, om man 
har en snäv tidplan, kan leveranstider av material påverka tidplanen, detta ska i så fall noteras 
och has i åtanke vid risk- och möjlighetsanalysen.  

Vidare kan det vid större projekt vara av fördel att ta fram en dispositionsplan (ADP-plan), för 
att se att materialleveranser kan gå smidigt till, att lastbilar kommer in på området utan massa 
krångel (annars ska det tas hänsyn till i kalkylen också). En organisationsplan är en fördel, så 
beställaren ser vilka som kommer vara ansvariga och vilka kompetenser dessa personer har, 
denna görs av arbetschef vid anbudsutformning. 

Efter man tagit fram förutsättningar för den tillfälliga fabriken börjar man beräkna 
kostnaderna för den. En bra grund för det är att läsa igenom avgränsningarna för 
gemensamma arbeten igen, vilka kostnader vi ska stå för och inte stå för. Vidare finns 
kostnader för etablering/avetablering, kostnader tjänstemän och övriga kostnader, till exempel 
skyltar. 

Alla kostnader ska sammanställas till ett anbud. Man bör börja med att läsa igenom 
förfrågningsunderlaget igen, så man inte glömt något, eller räknat med något som inte står 
med. Man ska även se till att kostnader för alla poster finns med, och gå igenom de större 
posterna igen, så man inte missat en nolla till exempel.  

När detta är gjort ska kostnader för kapital och försäkringar beräknas. Att byggarbetsplatsen 
använder centraladministrationen ska medräknas också.  

En miljöanalys ska göras i behövlig mån, så medvetande om vilka produkter, aktiviteter och 
tjänster i projektet som kan påverka miljön fås, samt i vilken omfattning de gör det. Vid 
möjlighet noteras miljövänliga alternativ. 

En risk- och möjlighetsanalys ska alltid göras, någonting kommer inte gå perfekt som planerat 
och detta ska tas hänsyn till. Här ska man med erfarenhet och med alla variabler man tidigare 
använt ta fram en riskbuffert i rätt storlek. Som grund till detta är figur 5, som förklarar 
riskförhållanden.  

Tillslut vill företaget gå med vinst, varpå en viss procent multipliceras av kostnaderna, ett 
täckningsbidrag. Själva procentsatserna för alla dessa pålägg lämnar jag åt ledningen på 
företaget att bestämma, och ska bestämmas sett till företagets situation i varje enskilt fall. 

Tillslut formas anbudet och det är då av yttersta vikt att erforderliga förtydliganden görs och 
att både eventuella egna reservationer och vidarebefordrade reservationer från UE skrivs in i 
anbudet, så inga missförstånd kan ske. Även en organisationsplan bildas så kunden är 
medveten om vilka individer som ansvarar för projektet.  
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4.2.4 Erfarenhetsåterföring 
 
Jämförelser mellan produktionskalkyl och anbudskalkyl bör göras, för att kunna skapa 
nyckeltal för materialkostnader och enhetstider. Större skillnader mellan anbudskalkyl och 
produktionskalkyl bör gås igenom med kalkylator samt övriga inblandade i projektet, för att 
öka erfarenheten och kunna göra mer kvalitativa kalkyler i framtiden. 

När man påbörjar anbudskalkylen finns hjälp från tidigare projekt att få om man gör 
erfarenhetsåterföring. Det medför att man kan göra betydligt mer korrekta analyser av de 
momenten som inte gått perfekt till tidigare och dessutom ha mer förtroende i de siffror som 
stämde bra och använda dem igen, vilket leder till korrektare anbud.   

Vidare kan sägas att om man vill bedriva fortsatt förbättringsarbete enligt Deminghjulet är 
erfarenhetsåterföring ett krav. Under genomförande krävs att man kartlägger processen, alltså 
att man vet vad man gör/har gjort, annars vet man inte vad man lyckades med eller vad som 
misslyckades, se figur 4.  
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5. Slutsatser 
 
Under denna studie har en stor del av mitt arbete varit att ta fram checklistor, rutiner och 
beskrivningar. Av det jag studerat och sett över har företaget uttalat att det är dessa dokument 
som de kan få ut värde av och använda i framtiden. Dessa dokument är de slutsatser jag dragit 
om hur anbudsprocessen ska gå till, med grunden i min analys. I Bilaga 2-5 finns de 
checklistor jag tagit fram. Jag har även tagit fram en beskrivning av rutinen, denna finns i 
bilaga 1. Det är en blandning från Povels rutin och Almroths rutin, samt skriven med hänsyn 
till kraven enligt ISO-standarderna och med hänsyn till Almroths situation. Det största arbetet 
här är beskrivningen av rutinen, som egentligen är en väldigt kortfattad sammanfattning och 
motivering av mina slutsatser, formulerad på ett vis som ska nå kraven enligt standarderna. 
 

5.1 Vilka moment måste/bör man gå igenom i anbudsprocessen? 
 
I utformningen av checklistorna har jag försökt hålla en ganska jämn och relativt låg 
detaljnivå, både för att vara konsekvent, men också för att listorna inte ska bli för styrande. 
Dessutom visas tydligt vilka punkter som är tvingande och vilka punkter som går att hoppa 
över. Förhoppningsvis ska en övergripande punkt leda till att underliggande frågor väcks utan 
att de behöver specificeras. På grund av att är alla projekt unika och att 
förfrågningsunderlagen ser olika ut är generella listor en förutsättning för att de ska kunna 
vara relevanta för alla projekt. De är även utformade för att motivera ett fritt tänkande. Vidare 
har jag tagit hänsyn till kraven i ISO9001, ISO14001 och AFS2001:1 vid såväl utformning av 
checklistor som vid rutin.  

Dock har en indelning av projekt gjorts, där uppdelningen är: ”små-enkla 
generalentreprenader”, ”små-enkla totalentreprenader”, ”stora-avancerade 
generalentreprenader” och ”stora-avancerade totalentreprenader”, där stor och avancerad är 
styrande, alltså vid exempelvis en ”liten-avancerad generalentreprenad” bör ”stora-avancerade 
generalentreprenad” checklistan användas. Jag anser att detta är en lagom nivå, man kan ha 
hur många olika checklistor som helst för olika jobb, men då blir det ett stort arbete vad som 
är rätt lista. Vidare är det upp till arbetande på Almroth att bestämma om man vid ett projekt 
ska använda de små eller stora checklistorna i de enskilda projekten. Svårigheter med detta är 
att man inte alltid vet i början av anbudsskedet hur komplext ett projekt är, detta skulle kunna 
lösas genom att man bara hade checklistor för totalentreprenader och för 
generalentreprenader, men med fler punkter som inte är krav. 

Att tänka på är också att inte ”överarbeta” anbuden vid mindre projekt, administration kostar 
också pengar och måste räknas in någonstans, vilket kan leda till att man istället missar 
jobbet. Det är viktigt att ha förtroende för de kalkyler man själv utför. 
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5.2 Vilken ordning bör dessa moment göras för att göra 

anbudsprocessen så effektiv som möjligt? 
 
Nedan i detta kapitel kommer några slutsatser där analysen inte är entydlig eller visar 
problem.  

Jag har föreslagit att ett formellt beslut om kalkylnivå ska tas direkt efter beslut om anbud är 
taget. Detta skrivs rakt in i checklistan för att göra det så tydligt som möjligt och visa samtliga 
inblandade i anbudet hur noggrant man ska räkna och hur viktigt det är för företaget att vinna 
anbudet och få jobbet. Dessutom medför det att det är enklare att göra en riskanalys. Detta ska 
medföra att man lägger rätt resurser på anbudsgivandet med hänsyn till företagets situation. 
På detta sätt syns det helt tydligt hur noggrann man ska vara under kalkylerandet och beslutet 
är taget tydligt. Detta ska ge möjlighet att ge fler anbud, vilket, som tagits upp, är avgörande 
för att ett entreprenadföretag ska ha förutsättningar att vara framgångsrikt, även om alla anbud 
då inte är fullt lika precist prissatta. 

Med mina listor kommer planeringen av anbudsskedet bli bättre strukturerad. Direkt efter man 
bestämt anbudsgrupp ska, även vid små utförandeprojekt, någon form av tidplan upprättas. 
Vid små projekt görs detta genom att deadline skrivs direkt i checklistan och bör på så vis på 
ett väldigt smidigt sätt bli en väldigt enkel tidplan. Dessa datum i checklistor ska tillsammans 
med datumet som visar när beslutet om anbudsgivning är taget minimera antalet projekt som 
ligger till nära sista dag genom att man så tydligt ser tidsramen man har att arbeta på. Vid 
större projekt eller vid totalentreprenader ska en mer noggrann tidplan göras, vid dessa fall har 
man själv ofta förfrågningar ute till UE och konsulter för att få vissa priser bestämda, då kan 
det vara av fördel att ha någon form av tidplan uppritad för att veta när man måste vara så 
långt fram att man specificerar vad som krävs av respektive UE och när man bör ha skickat 
iväg förfrågningarna för att ge UE tillräcklig tid att räkna på det. 

Då det är av yttersta vikt att förstå hela förfrågningsunderlaget finns många punkter i 
checklistorna som visar att man läst och förstått respektive delar ur förfrågningsunderlaget. En 
bra sak är även att notera detaljer i förfrågningsunderlaget under tiden man läser igenom det, 
mängder, rumsstorlekar, övriga detaljer i AF-del, beskrivningar eller rambeskrivningar som 
annars är kostnader som är lätta att missa. 

Ett program att kalkylera i som passar företagets och de enskilda medarbetarnas behov bör 
bestämmas. Att alla kalkyler ser likadana ut skapar förutsättningar för olika personer att förstå 
vad för och hur olika moment är kalkylerade, vilket medför att nya arbetare enklare lär sig. 
Dessutom gör det processen med jämförelse mellan produktionskalkyl och anbudskalkyl 
(4.2.4) smidigare och medför att fler tjänstemän kan göra den. 

Vid större projekt anser jag att det kan vara värt att se över om tidigare liknande projekt finns, 
vad det kostade, vad som kostade annorlunda än beräknat, och om det finns något övrigt i 
detta projekt man kan ha som hjälp vid kalkyl. Dessutom är det ett bra referensobjekt åt 
beställaren vilket kan ge pluspoäng, så kallade ”mjuka parametrar”. 
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Efter alla kostnader kalkylerats och förfrågningsunderlaget och kalkylen dubbelkollats ska 
vissa procentmässiga påslag göras. Procenten för dessa är upp till ledningen att avgöra i varje 
enskilt projekt. Ju mindre påslag desto större risk. Något som ska tas i åtanke vid risk och 
möjlighetsanalysen är kalkylnivå. Ett projekt som är kalkylerat med kalkylnivå ”noggrann” 
innebär en mer detaljerad prissättning vilket medför är lägre risk än ett projekt med kalkylnivå 
”tidseffektiv”.  

 

5.3 På vilket sätt kommer ett nytt affärssystem som sköter samtliga 

system göra anbudsprocessen smidigare/effektivare? 
 
Svaret på den frågan är väldigt beroende på hur man använder sitt ledningssystem. Entré har 
potential, men har mycket arbete kvar innan det är komplett och tillräckligt bra för att kunna 
användas.  

Just anbudsprocessen är en av de delar som de erfarna kalkylatorerna inte behöver detaljerad 
styrning med, och ett verksamhetsledningssystem kommer inte hjälpa dessa att arbeta 
effektivare individuellt sätt. Dock bör ett väl fungerande ledningssystem medföra att 
kommunikationen mellan olika tjänstemän och avdelningar fungerar bättre och blir tydligare, 
och på så vis kommer effektiviteten med anbudsprocessen som helhet fungera bättre.  

Att alla kan förstå hur ledningssystemet fungerar och arbetar därefter är en absolut 
förutsättning för att ledningssystemet ska kunna göra arbetet lättare. Görs det rätt kommer 
erfarenheter enklare kunna bli delade mellan anställda, och såväl kompetensökning av 
nuvarande anställda samt hjälp för nya anställda att komma in i arbete kommer bli smidigare. 
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6. Avslutande diskussion 
 
Jag har inte föreslagit några gigantiska förändringar, då jag anser att det till viss del har 
fungerat bra, människorna som arbetar på Almroth är kompetenta nog att utför besluta om 
anbudsgivning och utföra en anbudskalkyl. Företaget har trots allt vunnit anbud under en svår 
tid för branschen och även gått med vinst.  

Checklistorna ska däremot strukturera processen, så alla inblandade är med på vad som ska 
göras och hur det ska göras. Som jag varit inne på tror jag inte dessa checklistor kommer 
hjälpa de mest rutinerade kalkylatorerna, utan snarare hjälpa nya medarbetare att komma in i 
processen så smidigt som möjligt. Viktigt att tänka på att inte vara för låst vid checklistorna, 
utan att hela tiden se till att allt som står i förfrågningsunderlaget faktiskt kommer med i 
kalkylen.  

Som tidigare nämnt är mina checklistor tänkta som hjälpmedel, men jag anser att det värt att 
påpeka igen. Det är viktigt att inte bara checka av det som står i listorna, utan man måste 
fortfarande tänka själv, allt som står i förfrågningsunderlaget måste man som kalkylator gå 
igenom. Det går inte att skapa listor som skulle passa alla projekt, utan till en viss nivå måste 
man hålla listorna generella, även om jag skapat fyra olika, till viss del specialiserade listor. 

Jag vill också påpeka att checklistorna i denna rapport är anpassade för Almroth Byggnads 
AB. De kan dock användas av andra företag också, med viss anpassning, beroende på vad det 
är för storlek på företaget, vilka typer av projekt företaget inriktar sig på. 

En förutsättning för att få en väl fungerande checklista, precis som vid allt annat arbete, är att 
man gör fortlöpande revideringar, i den mån det krävs för att hålla den relevant och anpassad 
till dagslägets förutsättningar. Precis som tagits upp i erfarenhetsåterföring, ständiga 
förbättringar, ”planera-genomför-utvärdera-lär”.  
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Figur 6 – Figur 17 i Hur TvNo ska kunna öka sin omsättningshastighet, (2011). Engevall, 
Johan (Textstorlek redigerad)  

Figur 7 – Figur 3.3 i Entreprenörers riskhantering, (2007). Lejon, Linnea 

Figur 8 – Min tolkning av situationen på Almroth 
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1 Syfte och omfattning 
Syftet är att säkerställa att:  

 Kraven i förfrågningsunderlaget är förstådda samt kan uppfyllas 

 Krav som är nödvändiga för hänsyn till avsedd användning, men inte är upptagna av 
kunden, tas upp, noteras och kan uppfyllas 

 Hela kontraktsarbetet är kalkylerat 

 Risk- och möjlighetsbedömningar blir utförda 
 Prissättning av nettokalkyl och omkostnader blir rimliga 

 Att kalkylerande sker effektivt och med rätt noggrannhet 
 Nya medarbetare snabbt ska kunna komma in i arbetet 

 

2 Ansvar 
Huvudansvarig att följa upp att hanteringen av marknad/kunder sker på tillfredställande sätt är 
VD. Ansvaret att nå fram till nöjda kunder på individnivå ligger på varje anställd. 
Anbudsansvarig och övriga kalkylgrupp bestäms i varje enskilt projekt.  

 

3 Beskrivning av rutinen 
Hur beslut om anbud tas står dokumenterat i ”Manual Ledningssystem” kapitel 5.1.3. Beslutas 
om anbud bestäms anbudsgrupp. En av checklistorna ska användas vid anbudsskedet av alla 
projekt. Anbudsansvarig bestämmer en lämplig checklista av dessa fyra: ”Checklista – Stora -
Avancerade Total”, ”Checklista - Stor-Avancerad General”, ”Checklista - Små-Enkla Total” 
eller ”Checklista – Små-Enkla General”. 

Val av kalkylnivå bestämmer endast noggrannheten på prissättningen, och påverkar inte vårt 
kvalitets- och miljöarbete. Vidare görs i lämplig mån en tidplan över anbudsskedet. 

Förfrågningsunderlaget ska granskas noggrant, så alla utförandekrav, funktionskrav och 
övriga krav från beställaren är förstådda och kan uppfyllas, kommunikation med beställare 
görs i behövlig mån. Eventuellt besök på arbetsplatsområdet, kompletteringar och övriga 
uppgifter dokumenteras. Vi försäkrar att vi har kunskap om samt följer de lagkrav som är 
tillämpliga i projektet, enligt 1.5.1 i Povel. 

Beräkning av mängder och tider är grunden i kostnadskalkyl, vi använder enhetstider som 
medför arbetsförhållanden som följer alla arbetsmiljöregler. Vid metodval tar man hänsyn till 
såväl ekonomiska-, miljömässiga- som arbetsmiljömässiga perspektiv. Eventuella 
förfrågningar skickas till leverantörer och UE, då skickas alltid allt underlag från beställaren 
med för att ge leverantörer/UE förståelse för beställarens alla krav, dessutom refereras alltid 
till vår miljöpolicy och kvalitetspolicy. 
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Produktionsförberedelser ska börja göras med hänsyn till kostnader för tillfälliga fabriken. Är 
de tidsmässiga kraven ej rimliga får beställaren veta det och påverkar leveranstider vår 
möjlighet att klara tidplanen dokumenteras det i reservationer. Att vi har möjlighet med 
hänsyn till utrymme på arbetsplatsen att bedriva verksamhet ska även ses över, vid behov tas 
en dispositionsplan fram.  

Innan sammanställning av anbud ska hela förfrågningsunderlaget samt kompletteringar läsas 
igenom igen. Alla övriga kostnader ska tas upp. En miljöanalys görs av projektet, där 
produkter, aktiviterer och tjänster i projektet som kan påverka miljön analyseras, i vilken 
omfattning de gör det samt i möjlig mån föreslår miljövänliga produkter, aktiviteter och 
tjänster istället. En organisationsplan tas fram så kund vet vilka individer som har ansvar för 
projektet. 
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Checklista anbud små/enkla generalentreprenader

Projektnummer:

Projektnamn:

Anbudsansvarig:

1. Beslut om anbudsgivning

Beslut att anbudsgivning ska ske är taget den: Anbudsdeadline:

Och ska beräknas med kalkylnivå 1 2

Tidseffektiv Noggrann

2. Planering av kalkylarbetet Utförs ej OK Kommentar

Bestäm anbudsgrupp

Granskning av förfrågningsunderlaget

AF-del läst

Allt förfrågningsundelag finns enl AFB.22x

Ritningar kontrollerade

Alla beskrivningar lästa - viktiga detaljer markerade

Se till att begärda bilagor, referensobjekt och uppgifter finns hemma

Ev. oklarheter eller motstridigheter noterade

Alla lagkrav för projektet är förstådda och kommer följas

Besök på arbetsplatsområdet

3. Beräkning av mängder och tider

Välj byggmetod

Förfrågningar UE

Beräkning mängder

Beräkna materialkostnader, tidsåtgång yrkesarbetare, maskinkostnader

4. Produktionsförberedelse

Är tider enligt förfrågningsunderlag rimliga? 

Om leverenstider för material påverkar tidplanen ska det noteras

Avgränsningar gemensamma arbeten, se AFG (AFJ i AF 07)

Etablering/avetablering och drift av arbetsplats

Kostnader tjänstemän

Kostnader gemensamma arbeten

Övriga kostnader, såsom skyltar mm.

5. Sammanställning kalkyl till anbud

Läs igenom förfrågningsunderlaget samt eventuella kompletteringar igen

Kontroll av prissättning - alla poster finns med, extra genomgång större poster 

Sammanställ alla upptagna kostnader - Notera reservationer

Kostnader för kapital och försäkringar

Miljöanalys

Projektorganisation

Centraladministration och vinst - Risk och möjlighetsanalys, riskbuffert

Alla reservationer och förtydliganden skrivs upp vid anbudsformning

Anbudslämning - se till att beställaren mottagit anbudet
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Checklista anbud små/enkla totalentreprenader

Projektnummer:

Projektnamn:

Anbudsansvarig:

1. Beslut om anbudsgivning

Beslut att anbudsgivning ska ske är taget den: Anbudsdeadline:

Och ska beräknas med kalkylnivå 1 2

Tidseffektiv Noggrann

2. Planering av kalkylarbetet Utförs ej OK Kommentar

Bestäm anbudsgrupp

Tidplan görs

Granskning av förfrågningsunderlaget

AF-del läst

Allt förfrågningsundelag finns enl AFB.22x

Ritningar kontrollerade

Rambeskrivning läst - viktiga detaljer markerade

Funktionskrav och utförandekrav noterade

Se till att begärda bilagor, referensobjekt och uppgifter finns hemma

Ev. oklarheter eller motstridigheter noterade

Alla lagkrav för projektet är förstådda och kommer följas

Besök på arbetsplatsområdet

Reservationer övervägs och noteras

3. Beräkning av mängder och tider

Välj byggmetod

Kostnad för projektering - Ev. Konsult

Gränsdragningslista UE

Förfrågningar UE

Beräkning mängder

Beräkna materialkostnader, tidsåtgång yrkesarbetare, maskinkostnader

4. Produktionsförberedelse

Är tider enligt förfrågningsunderlag rimliga? 

Om leverenstider för material påverkar tidplanen ska det noteras

Avgränsningar gemensamma arbeten, se AFG (AFJ i AF 07)

Etablering/avetablering och drift av arbetsplats

Kostnader tjänstemän

Kostnader gemensamma arbeten

Övriga kostnader, såsom skyltar mm.

5. Sammanställning kalkyl till anbud

Läs igenom förfrågningsunderlaget samt eventuella kompletteringar igen

Kontroll av prissättning - alla poster finns med, extra genomgång större poster 

Sammanställ alla upptagna kostnader - Notera reservationer

Kostnader för kapital och försäkringar

Miljöanalys

Projektorganisation

Centraladministration och vinst - Risk och möjlighetsanalys, riskbuffert

Rätt reservationer och alla förtydliganden tas upp vid anbudsformning
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Anbudslämning - se till att beställaren mottagit anbudet



Bilaga 4

Checklista anbud stora/avancerade generalentreprenader

Projektnummer:

Projektnamn:

Anbudsansvarig:

1. Beslut om anbudsgivning

Beslut att anbudsgivning ska ske är taget den: Anbudsdeadline:

Och ska beräknas med kalkylnivå 1 2

Tidseffektiv Noggrann

2. Planering av kalkylarbetet Utförs ej OK Kommentar

Bestäm anbudsgrupp

Tidplan görs

Granskning av förfrågningsunderlaget

AF-del läst

Allt förfrågningsundelag finns enl AFB.22x

Alla krav är uppnådda, se AFB.51

Ritningar kontrollerade

Alla beskrivningar lästa - viktiga detaljer markerade

Se till att begärda bilagor, referensobjekt och uppgifter finns hemma

Ev. oklarheter eller motstridigheter noterade

Alla lagkrav för projektet är förstådda och kommer följas

Besök på arbetsplatsområdet

Reservationer börjar övervägas och noteras

3. Beräkning av mängder och tider

Eventuell hjälp från tidigare projekt

Välj byggmetod

Förfrågningar UE

Beräkning mängder

Beräkna materialkostnader, tidsåtgång yrkesarbetare, maskinkostnader

Förfrågan stora materialkostnader

4. Produktionsförberedelse

Är tider enligt förfrågningsunderlag rimliga? 

Huduvtidplan tas fram

Om leverenstider för material påverkar tidplanen ska det noteras

Preliminär dispositionsplan (APD-plan) tas fram

Avgränsningar gemensamma arbeten, se AFG (AFJ i AF 07)

Etablering/avetablering och drift av arbetsplats

Kostnader tjänstemän

Kostnader gemensamma arbeten

Övriga kostnader, såsom skyltar mm.

5. Sammanställning kalkyl till anbud

Läs igenom förfrågningsunderlaget samt eventuella kompletteringar igen

Kontroll av prissättning - alla poster finns med, extra genomgång större poster 

Sammanställ alla upptagna kostnader - Notera reservationer

Kostnader för kapital och försäkringar

Projektorganisation 

Miljöanalys
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Centraladministration och vinst - Risk och möjlighetsanalys, riskbuffert

Rätt reservationer och alla förtydliganden tas upp vid anbudsformning

Anbudslämning - se till att beställaren mottagit anbudet
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Checklista anbud stora/avancerade totalentreprenader

Projektnummer:

Projektnamn:

Anbudsansvarig:

1. Beslut om anbudsgivning

Beslut att anbudsgivning ska ske är taget den: Anbudsdeadline:

Och ska beräknas med kalkylnivå 1 2

Tidseffektiv Noggrann

2. Planering av kalkylarbetet Utförs ej OK Kommentar

Bestäm anbudsgrupp

Tidplan görs

Granskning av förfrågningsunderlaget

AF-del läst

Allt förfrågningsundelag finns enl AFB.22x

Alla krav är uppnådda, se AFB.51

Ritningar kontrollerade

Rambeskrivning läst - viktiga detaljer markerade

Funktionskrav och utförandekrav noterade

Se till att begärda bilagor, referensobjekt och uppgifter finns hemma

Ev. oklarheter eller motstridigheter noterade

Alla lagkrav för projektet är förstådda och kommer följas

Besök på arbetsplatsområdet

Reservationer övervägs och noteras

3. Beräkning av mängder och tider

Eventuell hjälp från tidigare projekt

Välj byggmetod

Kostnad för projektering - Ev. Konsult

Gränsdragningslista UE

Förfrågningar UE

Beräkning mängder

Beräkna materialkostnader, tidsåtgång yrkesarbetare, maskinkostnader

Förfrågan stora materialkostnader

4. Produktionsförberedelse

Är tider enligt förfrågningsunderlag rimliga? 

Huduvtidplan tas fram

Om leverenstider för material påverkar tidplanen ska det noteras

Preliminär dispositionsplan (APD-plan) tas fram

Avgränsningar gemensamma arbeten, se AFG (AFJ i AF 07)

Etablering/avetablering och drift av arbetsplats

Kostnader tjänstemän

Kostnader gemensamma arbeten

Övriga kostnader, såsom skyltar mm.

5. Sammanställning kalkyl till anbud

Läs igenom förfrågningsunderlaget samt eventuella kompletteringar igen

Kontroll av prissättning - alla poster finns med, extra genomgång större poster 

Sammanställ alla upptagna kostnader - Notera reservationer
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Kostnader för kapital och försäkringar

Miljöanalys

Projektorganisation

Centraladministration och vinst - Risk och möjlighetsanalys, riskbuffert

Rätt reservationer och alla förtydliganden tas upp vid anbudsformning

Anbudslämning - se till att beställaren mottagit anbudet


