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Abstrakt 

Att vinna strategiskt viktiga uppdrag är en väsentlig del i ett teknikkonsultföretags 
arbete och deras strävan efter att uppfylla bolagets mission. I samband med stora 
multidisciplinära uppdrag utvärderas olika faktorer som påverkar bid/no bid- och 
mark-up-beslut. En fallstudie har genomförts med syfte att kartlägga, analysera och 
ge förbättringsförslag på beslutsprocessen hos ett teknikkonsultföretag i Sverige. 
Resultatet av genomförd fallstudie visar att beslutsfattande gällande bid/no bid sker 
under förarbetet och anbudsarbetet. Beslutsfattande gällande mark-up sker endast 
under anbudsarbetet. Uppsatsen ger en kort introduktion till grundläggande teorier om 
bland annat rationalitet, beslutsfattande, budgivning och multikriterieanalys. Dessa 
teorier ligger till grund för den analys som görs av beslutsprocessen hos företaget. 
Företag som saknar systematiska utvärderings- och uppföljningsrutiner riskerar att 
efterrationalisera sina beslut. I uppsatsen föreslås därför beslutsanalytiska verktyg 
som ett sätt att göra beslutsprocessen mer rationell och effektivare. En översiktlig 
analys av intern beslutskommunikation ingår också. Bristande beslutskommunikation 
kan komma att påverka hur väl målsättningar satta före eller under anbudsarbetet  kan 
uppfyllas. 
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1 Inledning 
Beslutsfattande kring strategiska uppdrag inom teknikkonsultföretag förekommer på 
flera nivåer. Gruppchefer och avdelningschefer står för en del av det strategiska 
beslutsfattandet kring lokala uppdrag, och agerar oftast autonomt inom sina respektive 
förvaltningsområden. I denna uppsats kommer fokus dock att ligga på strategiskt 
anbudsarbete i samband med stora anbud för multidisciplinära projekt som påverkar 
flera kontor, flera teknikområden och/eller flera affärsområden. Vid ett sådant 
anbudsarbete är det oftast högt uppsatta chefer och säljspecialister som är involverade, 
både före och under anbudsprocessen. När det väl är dags att genomföra uppdraget är 
det andra medarbetare som aktivt jobbar med uppdraget och som har ansvar för att 
fullfölja det samt att se till att det går med vinst. Om det inte finns bra kommunikation 
mellan anbudsgruppen och uppdragsmedlemmarna riskerar målsättningar satta under 
anbudsarbetet att negligeras. Samtidigt kan också bristande beslutskommunikation 
medföra att de enskilda medarbetarna förblir omedvetna om varför vissa förutsättningar 
(budgetar, tidsplaner och annat) som kommit till i strategiska beslut ser ut som de gör 
och kanske t.o.m. känner frustation över detta. Dålig beslutskommunikation kan 
försämra arbetsmiljön men kan även försämra förutsättningarna för företagets 
affärsmässighet. 

För ett teknikkonsultföretag är ökad omsättning en av de stora drivkrafterna bakom 
de uppdrag som verksamheten arbetar med. Uppdrag tas hem antingen genom direkt 
upphandling eller genom att vinna anbud. Ibland finns det uppdrag som på grund av sin 
natur (beställare, storlek, sällsynthet, ny marknad eller liknande) anses vara så 
prestigefulla eller viktiga att strategiska beslut måste fattas. Genom strategiskt 
beslutsfattande vid anbudsarbetet ska företaget se till att vinna uppdrag utan att 
affärsmässigheten1 påverkas.  

Hädanefter kommer termerna företag och organisation att användas i samma 
betydelse. Det kommer även att refereras till ”företaget” för att ange det företag som är 
objekt för den empiriska studien i denna uppsats. Detta är dock i många fall en 
förenkling eftersom undersökningen främst avser ett av organisationens affärsområden, 
se avsnitt 4.3. 

1.1 Företaget – en kort introduktion 
Företaget2 ingår i en internationell koncern inom analys- och teknikkonsultation. 
Storleksmässigt är företaget bland de stora inom sin bransch. Det erbjuder tjänster inom 
samhällsutveckling, bland annat infrastruktur, och deltar i projekt under alla skeden 
genom att upprätta utredningar, analyser, projekteringar och stödja kunder under 
planering, byggskede, underhåll och förvaltning av både stora och små projekt. 

Organisationen i Sverige är uppdelad i 8 affärsområden och ett antal stödfunktioner. 
Affärsområdena är uppdelade i regioner och avdelningar med kontor på flera platser 
runt om i landet. 

Inom ett och samma affärsområde ingår flera olika teknikområden, så 
multidisciplinära uppdrag där endast ett affärsområde berörs kan förekomma. I 
praktiken är det dock vanligt att flera affärsområden samarbetar i projekt.  

                                                        
1 Affärsmässigheten har, utifrån ett leverantörsperspektiv, beskrivits som affärer som inom rimlig 
tid ska ge tillbaka större intäkter än den ackumulerade kostnaden (Peterbj 2012). Det innebär 
alltså att man kan acceptera låg lönsamhet i ett specifikt uppdrag om man kan ta igen den 
förlorade vinsten inom rimlig tid. 
2 För att hålla företaget anonym kommer varken skriftliga eller muntliga källor som ligger till 
grund för detta avsnitt att redovisas i referenserna. 
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1.1.1 Företagets mål 
Företagets fundamentala mål utgörs främst av deras vision och mission. Företaget 
eftersträvar framgångsrikt och ledande problemlösnings-expertis med kund och hållbart 
samhälle i fokus, men vill samtidigt även vara en attraktiv arbetsgivare. 

Fundamentala mål avser slutgiltiga målsättningar som är viktiga i sig eftersom dessa 
speglar vad företaget egentligen vill uppnå. Fundamentala mål struktureras i hierarkier, 
och ju längre upp i  hierarkin ett  mål  är,  desto mer generellt  är  det  (Clemen & Reilly 
2014, sid 49-50). Vision och mission hamnar högst upp i hierarkin, följda av företagets 
strategi. Strategin definierar ett antal målsättningar kring organisk och ekonomisk 
tillväxt, bredare arbetsmarknad, var i samhällsprocesserna man vill bidra med expertis, 
och medarbetarnas kompetensutveckling. Figur 1 visar ett förslag till målhierarki för 
företagets fundamentala mål. 

 

 
Figur 1. Företagets målhierarki, uppsatsens förslag.  

För att uppnå dessa mål behövs ett antal instrumentella mål. Med instrumentella mål 
avses  (del-)mål  som  inte  är  viktiga  i  sig  men  som  hjälper  företaget  att  uppnå  de  
fundamentala målen. Instrumentella mål kan bli kopplade till ett eller flera 
fundamentala  mål  (ibid,  sid  49-50).  Varje  uppdrag  företaget  åtar  sig  kan  ses  som ett  
instrumentellt mål som bidrar till att uppnå de fundamentala målen. Figur 2 visar ett 
förslag till fundamentala och instrumentella mål för företaget. 
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Figur 2. Företagets målhierarki med exempel på instrumentella mål som kan hjälpa till 
att uppnå några av de fundamentala målen.  

1.1.2 Företagets arbetssätt  
Företaget arbetar med ett verksamhetssystem som drar upp riktlinjerna för hur 
arbetsprocessen ska se ut i samtliga uppdrag, oavsett storlek och omfattning: Från 
hantering av leads3, inhämtning av information och underlag inför ett eventuellt 
framtida uppdrag, till anbudsarbete och att säkra hem uppdraget, vidare till hur uppdrag 
ska planeras, genomföras och slutligen avslutas. Verksamhetssystemet genomsyras, 
enligt företagets eget utsago, av deras vision, mission och strategi samt ska möjliggöra 
att målsättningar med uppdragen uppnås.  

Verksamhetssystemet förser medarbetarna bland annat med checklistor och 
dokumentunderlag så att de själva kan värdera storlek och omfattning av olika uppdrag. 
Med hjälp av dessa ska bland annat företaget kunna säkra att beslut gällande om anbud 
ska lämnas in eller inte tas av rätt person. En specifik rutin för bid/no bid4 finns även 
framtagen, men den verkar endast gälla väldigt stora multidisciplinära projekt eller 
projekt som på något sätt är ovanliga. 

                                                        
3 Med begreppet leads avses en potentiell kund eller affär. 
4 Bid/no bid avser beslutsfattande om huruvida ett anbud ska avges eller inte. 
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Företaget har även tagit fram riktlinjer som ska möjliggöra för alla medarbetare att 
bedöma eventuella exceptionella affärer5. Bedömningen görs mellan medarbetaren och 
sin närmaste chef.  Är svaret  positivt  ska affären beredas i  ett  så  kallat  affärsforum. I  
affärsforumet ingår affärsområdeschefer, försäljningsdirektör, VD, samt den specifika 
medarbetaren som hanterat uppdraget dittills. Affärsforumet behandlar aktuella 
exceptionella affärsmöjligheter och beslutar om bid/no bid, kommersiella villkor och 
lönsamhetsnivå6.  

Inom företaget finns även en nationell anbudsgrupp som består av några utvalda 
personer från olika affärsområden. Gruppens syfte är att effektivisera och utveckla stora 
anbudsarbeten som berör flera affärsområden. I deras uppgifter ingår bland annat att 
informera om nationella och omfattande anbud och eventuella affärsmöjligheter samt 
fånga upp information och tips i god tid innan förfrågan kommer ut. Målet med den 
nationella anbudsgruppen är att effektivisera anbudsarbetet, ha bättre interna 
informationskanaler och att de ska vara förebilder i anbudsarbetet. 

Företaget har även pekat ut ett antal nyckelkunder som har försetts med så kallade 
key account managers som ansvarar för säljinsatser och mervärde i relationen till 
specifika och strategiskt viktiga kunder.  

Högt uppsatta chefer så som affärsområdes-, region– och avdelningschefer är oftast 
involverade i, och därmed informerade om, beslutsfattande som berör strategiskt viktiga 
uppdrag. Därtill finns även multidisciplinära uppdragsledare och experter samt 
säljgruppen. 

En uppförandekod med bland annat affärsprinciper som ska gälla för samtliga 
medarbetare tar upp att konfidentiell information och affärshemligheter bör skyddas. 
Denna verkar dock gälla endast extern kommunikation. Hur denna påverkar även den 
interna kommunikationen och ”vem som har rätt att veta vad” framgår inte av något av 
underlagsdokumenten som ligger till grund för denna uppsats. Troligtvis finns inga 
sådana specifika riktlinjer som gäller intern kommunikation. Vilken information som 
delges vilka personer verkar variera från fall till fall och är beroende på projektets 
omfattning och strategiska betydelse.  

Som framgår av ovanstående verkar det finnas ett arbetssätt för hantering av 
exceptionella uppdrag inklusive stora anbudsarbeten på företaget. Däremot verkar det 
inte finnas en definition av stragetiskt viktigt affär/anbud/uppdrag.  Eftersom 
definitionen saknas verkar det även saknas formella krititerer för värdering och 
bedömning av strategiskt viktiga anbud. I avsnitt 7.3 presenteras arbetssättet som 
förekommer i praktiken och som har identifieras under empirin i samband med 
examensarbetet. 

2 Rapportens struktur 
Det inledande avsnittet ger en kort introduktion till det uppsatsen kommer behandla 
samt presenterar företaget som studeras. 

I  avsnitt  tre  presenteras  syftet  med  uppsatsen  och  vilka  frågeställningar  som  
examensarbetet avser att svara på.  

Tillvägagångssättet presenteras i avsnitt fyra. Avsnittet är tänkt att redovisa metoder 
och processer som har använts under examensarbetet. Här tas även upp avgränsningar 
och potentiella problem med den valda metoden. 

                                                        
5 En exceptionell affär är enligt företaget ett anbud som berör tre eller flera affärsområden och 
har ett anbudsvärde över 5 miljoner kronor, som är strategiskt viktigt för företaget, som har 
onormalt låg lönsamhet, som är särskilt resurskrävande, som innebär onormala kontraktsvillkor 
eller som innebär särskilda riskprofiler. 
6 I uppsatsen används även begreppet mark-up. Mark-up definieras som förhållandet mellan 
kostnaden av i detta fall en tjänst och dess säljpris. (Wikipedia, 2017) 
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Avsnitt fem redovisar resultatet av litteraturstudiet om rationella beslut och 
beslutskommunikation som ligger till grund för den senare diskussionen av den 
empiriska delen av examensarbetet.  

Avsnitt sex presenterar uppsatsens hypotes kring faktorer och frågeställningar som 
påverkar bid/no-bid- och mark-up-beslut i teknikkonsultföretag.  

Den centrala delen av examensarbetet utgörs av en empirisk studie och denna 
redovisas i avsnitt sju. En analys och diskussion av det som kommer fram görs i avsnitt 
åtta där det även presenteras förslag till förbättringar.  

Avsnitt nio presenterar uppsatsens slutsatser. 
Bilaga 1 redovisar informationsmejlen som skickades till informanterna inför 

intervjuer och i samband med enkätutskick. Bilaga 2 redovisar intervjuguiden som har 
använts. Bilaga 3 presenterar ytterligare figurer som förklarar uppsatsens hypotes från 
avsnittt sex. Resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen presenteras i bilaga 
3 respektive bilaga 4.  

3 Syfte och problemformulering  
Syftet med examensarbetet är att kartlägga och analysera företagets arbetsprocess i 
samband med strategiskt anbudsarbete samt att ta fram förbättringsförslag. I 
examensarbetet undersöks i mindre omfattning den interna beslutskommunikationen 
som uppstår under den arbetsprocess.  

De frågeställningar som studeras är:  
(a) Hur ser beslutsprocessen ut i samband med strategiskt viktiga uppdrag? 
(b) Vilka faktorer påverkar beslutet bid/no bid och mark-up? 
(c) När och vem fattar beslut kring bid/no bid och mark-up? 
(d) Hur fungerar den interna beslutskommunikationen kring anbud av strategiskt 

viktiga affärer? 

4 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet utgörs av en fallstudie samt en litteraturstudie vilka har genomförts mer 
eller mindre parallellt.  

4.1 Fallstudie 
En fallstudie har genomförts i syfte att hämta kunskap och få bättre insikt om hur 
beslutsprocessen faktiskt går till inom företaget. Underlag till fallstudien utgörs av: 

· Informella kontakter med medarbetare inom företaget 

· Information och dokumentation från företagets intranät 

· Formella intervjuer med några utvalda medarbetare 

· Enkätstudie med några utvalda medarbetare 

Semistrukturerade intervjuer med personer inblandade i beslutsprocessen har 
genomförts för att besvara frågeställning (a)-(d) i avsnitt 3. Fråga (d) besvaras också 
genom datainsamling via enkäter. Flera medarbetare som har varit aktiva deltagare i 
genomförandet av vunna strategiska uppdrag har fått möjlighet att svara på ett 
frågeformulär online.  

Intervjuprocessen följer arbetsmetodiken som beskrivs av Dalen med bland annat 
framtagning av intervjuguide och genomförande av provintervjuer (2015, sid 32-37 & 
40-46). Urval av kandidater till intervjuer har gjorts med hjälp av en person på företaget 
som deltar i strategiskt anbudsarbete i stora och multidisciplinära uppdrag. Totalt valdes 
11 stycken möjliga kandidater ut. Av de 11 har endast 8 stycken intervjuats. I urvalet 
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finns ett brett spektrum av medarbetare som deltar i stora och strategiska 
anbudsprocesser både före, under och efter anbudsarbetet.  

Före själva intervjuarbetet har en intervjuguide tagits fram och testats med hjälp av 
två provintervjuer. Inför framtagning av intervjuguide har en analys av företagets vision, 
mission och strategi gjorts. Även en generell översyn av hur beslutsprocessen ska gå till 
i teorin utifrån dokumentation från företaget som kunde hittas på företagets intranät och 
dokumentation från en intern genomgång kring strategi bakom stora anbud erhållen från 
en  person  inom  företaget  som  är  väl  insatt  i  stora  strategiska  anbudsarbeten  har  
genomförts. Intervjuguiden redovisas i bilaga 2.  

På grund av den geografiska utspridningen av informanterna har intervjuerna utförts 
främst via Skype för företag video-samtal. En intervju har genomförts ”öga-mot-öga” 
och på grund av tekniska problem med respondenternas videokameror har två intervjuer 
genomförts som telefonintervju. Intervjuerna har maximalt varat en timme och har 
spelats in efter samtycke från informanterna.  

Länk till ett frågeformulär online har skickats till cirka 90 medarbetare som tillhör 
det studerade affärsområdet och som jobbar i något av tre utvalda stora multidisciplinära 
uppdrag. Frågorna i enkäten har tagits fram i samband med intervjuguiden och har visats 
för de personer som deltagit i provintervjuerna. Avsikten med att visa enkäten för dem 
är att höra om frågorna ansetts relevanta och om de kompletterar intervjuguiden i syftet 
att svara på frågeställningarna i uppsatsen. Av de cirka 90 har endast 41 svar kommit 
in. Endast en av de som har intervjuats har också haft möjlighet att svara på enkäten. 
Om denna respondent har svarat på frågeformuläret är dock inte känt. 

Frågeformuläret utgörs av frågor med givna svarsalternativ där respondenten ibland 
har möjlighet att lägga till alternativa svar och/eller kommentera sina svar. Den gratis 
e-tjänsten SurveyMonkey har använts för att skapa frågeformuläret och svara på 
frågorna. 

4.1.1 Bearbetning av information  
I denna uppsats görs en ämnescentrerad analys där utsagor från intervjupersonerna 
jämförs för att hitta de fenomen som återkommer eller varierar mellan dem. Bearbetning 
av information sker i tre steg i enlighet med den metoden som Jacobsen (2009, kap 9) 
beskriver: 

1. Beskrivning 
2. Systematisering och kategorisering 
3. Kombination 

Vid första steget, beskrivning, transformeras rådatan till annoterad data. Intervjun spelas 
in (ljud och delvis video7) och därefter transkriberas samtalet. Transkribering av 
intervjuer har skett löpande parallellt med intervjuerna.  

Under intervjuerna har även några anteckningar gjorts men dess främsta syfte är att 
vara ett stöd under själva intervjutillfället. Det kan vara uppgifter som anses viktiga för 
att till exempel ställa följdfrågor eller knyta an frågor i intervjuguiden till uppgifter som 
kommer från informanten själv vid ett senare tillfälle. Direkt efter transkribering av 
varje intervju har anteckningarna kontrollerats för att se om det finns något där som är 
värt att renskriva som komplement till utskriften av intervjun. Därefter har en analys 
gjorts av själva intervjuerna (hur informanten uppträder, inte innehållet i sig) med hjälp 
av videoinspelningarna för att få en djupare förståelse. Därefter har en kritisk läsning av 
intervjuutskriften gjorts och en kort sammanfattning har tagits fram.  

                                                        
7 Inspelningsfunktionen i Skype av videosamtalet gör så att inspelningen skiftar mellan de två 
personerna som pratar i var sin ände. Då och då visas också en skärm där endast namnet på den 
som pratar visas. Detta innebär att vid spelning av filmerna ser man inte informanten under hela 
intervjun. 
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I nästa steg, systematisering och kategorisering, har olika ämneskategorier skapats 
utifrån det som kommer upp vid de olika intervjuerna. Kategorisering används dels för 
att extrahera data men även för att kunna jämföra de olika utsagorna.  

Vid informationsbearbetningens sista steg, kombination, har samband i 
informationen sökts. I steg 3 söks likheter och olikheter mellan intervjuerna och hur 
uppfattningarna om ett visst ämne varierar mellan informanterna.  

Efter att informationen har bearbetats med hjälp av ovanstående tre steg kan ett 
flödesschema tas fram som förklarar beslutsprocessen och vilka faktorer som påverkar 
bid/no bid- och mark-up-beslut i de olika skedena. 

Data från enkäterna analyseras med hjälp av de diagram som SurveyMonkey gratis-
versionen bistår med.  

4.2 Litteratursökning 
Inför och parallellt med intervjuarbetet har en litteratursökning genomförts för att hitta 
relevanta teorier och forskning kring beslutsprocesser i samband med bid/no bid-beslut, 
bestämmande av mark-up samt intern kommunikation. För litteratursökningen har 
databaser tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek använts. Sökningar har 
begränsats till källor tillgängliga i full-text samt som är peer-reviewed. Sökord som 
använts är bland annat strategic decisions, decision making, bid/no bid, consulting 
services, strategic, tender, internal communication, strategy samt employee engagement 
i flera kombinationer. Vid läsning av speciellt intressant och relevant material har en 
genomgång av referenserna i artiklarna gjorts för att upptäcka eventuella ytterligare 
källor. Denna strategi har gjort att flera och mer relevanta källor har hittats. 

4.3 Avgränsning 
Fallstudien har begränsats till att analysera beslutsfattande i samband med stora 
anbudsarbeten i endast ett av affärsområdena i företaget. 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Jag har sedan tidigare kännedom och insyn i företaget. Detta är vad som kallas för 
närhet. Närhet kritiseras av de som anser att den som studerar något riskerar att ha en 
effekt på det som studeras. Andra anser dock att närhet kan vara en tillgång vid 
forskning eftersom den möjliggör att gå djupare i informanternas uppfattning och 
tolkning av det som studeras (Jacobsen 2009, sid 36-37). Jag har dock ingen egen 
erfarenhet av att delta i beslutsfattande kring strategisk anbudsgivning och jag har själv 
inte heller jobbat som konsult i strategiska uppdrag av den natur som undersöks i denna 
uppsats. För att motverka att resultatet styrs av vem som utför studien har objektivitet 
eftersträvats under hela processen med examensarbetet. Målsättningen har varit att 
studien ska vara replikerbar. 

4.4.1 Urval 
Urval av informanter anses relevant för syftet med denna uppsats. I urvalet ingår en 
linjechef, personal som aktivt arbetar med förarbete och leads inför kommande 
samhällsprojekt, personal som jobbar med anbudsarbete och uppdragsmedlemmar. 
Urvalet har varit tänkt att hitta informanter som kan ge information om vad som händer 
kring beslutsfattande och beslutskommunikation i relevanta skeden i samband med 
strategisk anbudsgivning och uppdragsstart. Informationen som har kommit fram i 
studien visar bredden som eftersöktes.  

Det hade varit önskvärt att intervjua företagets VD som har den yttersta 
befogenheten att uttrycka sig om strategiska projekt för att ta del av hur hen själv ställer 
sig till de olika frågeställningarna. Även om företaget ingår i ett internationellt 
konsortium är VD:n den som ansvarar för att forma företagets långsiktiga och 
fundamentala mål.   
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4.4.2 Metodik 
Inför intervjuerna genomfördes en litteratursökning med syfte att ha förinformation om 
det  som  kunde  komma  upp  vid  intervjuerna.  Att  skapa  sig  en  bild  av  vad  som  kan  
komma upp vid kontakt med informanterna står inte i motsats till den induktiva ansatsen 
som eftersträvats i uppsatsen (Jacobsen 2009, sid 43). Det har dock upptäckts att det 
inte finns mycket forskning kring budgivning som är specifikt för den typen av företag 
som studeras här. Den begränsade tillgången till tidigare forskning bedöms ha varit till 
en fördel eftersom det kräver en mer öppen inställning till vad som kommer fram vid 
intervjuerna. Genom att studera forskning inom budgivning inom byggbranschen har en 
egen hypotes kring faktorer som påverkar beslutsfattande i teknikkonsultföretag 
formulerats. I takt med att intervjuerna genomfördes anpassades ordningen i vilken 
olika teman togs upp av intervjuaren i de senare intervjuerna (i det fall att ämnena inte 
kom upp från informanterna själva). En fråga togs bort helt efter två intervjuer eftersom 
intervjuaren märkte att det inte skulle vara relevant att ställa frågan som den var 
formulerad i intervjuguiden. Ämnet frågan berörde kom upp ganska naturligt i samtalen 
på andra sätt. Detta stämmer med en kvalitativ ansats som ska vara flexibel och där 
datainsamling kan anpassas till verkligheten (ibid, sid 40). 

Videosamtalet är en kompromiss mellan den annars tids- och kostnadskrävande öga-
mot-öga-intervjun och den mer opersonliga telefonintervjun. Förhoppningsvis kan en 
förtrolig stämning skapas så att informanterna har lätt att prata om eventuella känsliga 
ämnen då det finns en visuell kontakt. Videosamtalet möjliggör också observation av 
hur informanterna uppträder och hur långt svar på frågor kan och bör ”grävas i” djupare 
(till skillnad från telefonintervjun). Företaget använder sig av Skype för företag i sin 
dagliga kommunikation. Därför antas att informanterna känner sig relativt bekväma 
med att genomföra intervjun på distans. Den valda tekniken bedöms inte påverka 
tillförlitligheten i undersökningen. 

Gällande insamling av underlag via frågeformulär har funktionen att svaren förblir 
anonyma valts för att öka konfidentialiteten och upplevd anonymitet i undersökningen.  

Principer gällande krav på samtycke, krav på att informanter ska bli informerade och 
kravet på konfidentialitet uppfylls. För att täcka dessa krav har ett utförligt mejl 
författats och skickats till samtliga kandidater för intervju och enkät som informerar i 
förväg om examensarbetet, det frågas efter samtycke om deltagande (var och en får välja 
om de vill delta eller ej), och som berättar om konfidentialitet och anonymitet. 
Informationen i mejlet omfattar alla inslag som kan tänkas påverka kandidaternas 
villighet att delta i undersökningen.  

5 Teoretisk referensram  
Tillgänglig forskning och litteratur som har hittats under litteraturstudien är inte specifik 
för den typen av verksamheten som studeras här. Analys och eftertanke har krävts vid  
inläsning av litteratur och forskningsartiklar för att utvärdera om dessa kan extrapoleras 
så att de också gäller teknikkonsultföretag.  

5.1 Rationalitet 
Den ursprungliga betydelsen för ”rationell” är ”grundad på förnuftet” men har i dagligt 
tal kommit att ofta tolkas som ”effektiv och praktisk” (Nationalencyklopedin 2017).  

Rationalitet i beslutsfattande innebär att beslut kommer till genom 
konsekvenslogiska resonemang och att resonemangen är ytterst systematiska (Brunsson 
& Brunsson 2014, sid 16). Beslut bör inte bedömas utifrån dess utfall men utifrån hur 
rationellt beslutet har tagits (Hammond, Keeney & Raiffa 1999, sid 110-111). Bra 
(rationella) beslut kan leda till dåliga utfall, och dåliga (irrationella) beslut kan leda till 
lyckosamma utfall. I verkligheten är det många som dock tror att bra beslut alltid leder 
till positiva utfall och att dåliga beslut alltid leder till negativa utfall (Clemen & Reilly 
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2014, sid 5). Så är det också inom företag. Hammond, Keeney och Raiffa (1999, sid 
110) skriver: 

Whenever uncertainty exists, there can be no guarantee that a smart choice will lead 
to good consequences. Although many people judge the quality of their own and 
others’ decisions by the quality of the consequences – by how things turn out – this is 
an erroneous view… 

Beslutsfattare inom organisationer bedöms oftast utifrån de utfall deras beslut för med 
sig och det är inte sällan som processen bakom själva beslutet hamnar i skymundan. Det 
är därför inte helt otroligt att beslutsfattare medvetet eller omedvetet låter sig påverkas 
av denna felaktiga uppfattning av vad bra beslut är, och därmed negligerar transparens 
och rationalitet  i  sina beslut  till  dess  att  utfallet  är  känt.  Det  kan med andra ord vara 
lättare att efterrationalisera vid beslutskommunikation än att vara rationellt under hela 
beslutsprocessen.  

Med hjälp av rationella processer kan processfel som uppstår i ostrukturerade och 
odefinierade beslutsproblem hanteras. Samtidigt är beslutsfattarens egna värderingar 
och subjektiva omdömen viktiga och bidrar med värdefull input under beslutsprocessen 
(Clemen & Reilly 2014, sid 7-8) och kan därför inte ignoreras. En arbetsmiljö där 
rationella beslutsprocesser är bristfälliga eller saknas sätter större krav på 
beslutsfattarens förmåga att uppmärksamma tillgängliga handlingsalternativ så att 
fördelaktiga alternativ inte förbises. Trender, händelser, uppfattningar och 
påtryckningar kommer dock alltid att påverka beslutsfattandet, även med användning 
av rationella metoder (Brunsson & Brunsson 2014, sid 54-56). 

5.2 Beslut  
För att kunna förstå de processer som ligger bakom strategiskt beslutsfattande är det 
fundamentalt att känna till de bakomliggande mekanismerna för individers 
beslutsfattande och beslutsfattande inom organisationer.  

Beslut präglas av beslutsfattarnas värderingar och normer. Brunsson och Brunsson 
(2014, sid 74) skriver att beslutsfattare inte bara tar hänsyn till organisationens bästa 
utan också tar hänsyn till sina egna roller och framtida bedömares preferenser. Det 
senare är av intresse för denna uppsats med tanke på att, som det tidigare har beskrivits, 
även individer som inte aktivt kommer delta i genomförandet av uppdraget är med och 
beslutar kring anbudet.   

Vidare visar forskning att människor har en begränsad mental kapacitet som vid 
komplicerat beslutsfattande kan leda till felaktiga beslut. Människor är också 
inkonsekventa och värderar inte sällan samma information på olika sätt vid olika 
tillfällen (Kahneman 2014, sid 333). Det är troligt att människor tar beslut på samma 
sätt  på  jobbet  som  de  gör  privat  men  beslutsfattare  på  arbetsplatser  bör  tillämpa  
rationellt tänkande snarare än ologiska, känslomässiga resonemang och ”magkänslan” 
(Brunsson & Brunsson 2014, sid 56). Oavsett de egna preferenserna förväntas 
beslutsfattare alltid fatta beslut utifrån vad som är bäst för organisationen (ibid, sid 50).  

Då beslutsfattarna delvis eller helt finns isolerade från verksamheten riskerar de att 
inte  bli  varse  om  eventuella  misstag  (ibid,  sid  58)  om  det  inte  finns  en  tydlig  
kommunikation mellan anbudsgruppen och uppdragsmedlemmarna.  

5.2.1 Logiker för beslutsfattande 
Handlingar kan vara resultat av beslut och beslut kan bli resultat av handlingar. Trots 
att rationalitet förutsätter eftertanke före beslutsfattande är människor och därmed 
organisationer sällan helt rationella. I praktiken agerar beslutsfattare mer eller mindre 
efter olika typer av logiker och olika under olika omständigheter. Sällan används endast 
en form av logik utan beslut följer en blandning av logiker. Beslutsfattare faller också 
ofta offer för sin egen mänsklighet och det heuristiska beteende som det för med sig. 
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Clemen och Reilly (2014, sid 8) beskriver hur viktigt det är att vara medveten om sina 
egna begränsningar: 

An awareness of human cognitive limitations is critical in developing the necessary 
judgmental inputs, and a decision maker who ignores these problems can magnify 
rather than adjust for human frailties. 

Brunsson och Brunsson (2014, sid 11-16) presenterar fyra olika logiker bakom 
beslutsfattande: 

(a) Konsekvenslogik: Beslutsfattaren funderar över möjliga konsekvenser av olika 
alternativ och väljer det alternativet som stämmer bäst överens med det 
önskvärda utfallet. Tankesättet är främst framtidsorienterat. 

(b) Lämplighetslogik: Beslutsfattaren väljer det bästa alternativet utifrån vilka 
regler som gäller och vad som är lämpligt att göra. Tankesättet utgår ifrån det 
förflutna, från något som redan existerar. 

(c) Imitation: Beslutsfattaren härmar vad som har gjorts tidigare, antingen vad 
andra har gjort eller vad den själv har gjort. Denna logik utgår alltså också ifrån 
det förflutna. Imitation kan ses som ett sätt att både skapa och bevara en viss 
identitet.  

(d) Experiment: Beslutsfattaren experimenterar, d.v.s. utan att fundera så mycket 
på  vad  som  ska  göras  görs  det  något  som  utvärderas  först  i  efterhand.  Om  
beslutsfattaren är nöjd med utfallet behöver inga beslut tas men om 
beslutsfattaren inte är tillfreds med resultatet kan hen pröva något nytt.  

5.2.2 Psykologiska fällor vid beslutsfattande 
Människor agerar ofta heuristiskt vid komplext beslutsfattande genom att skapa 
omedvetna rutiner som underlättar beslutsprocessen (Hammond, Keeney & Raiffa 
1999, sid 190). Dessa är dock inte optimala och kan leda till att viktig information 
förbises. Hammond, Keeney och Raiffa (1999, kap.10) presenterar elva psykologiska 
fällor som de anser är mest vanliga och som begränsar rationellt beslutsfattande:  

(a) Ankringsfällan: Övertro på första tanken 
(b) Status-quo-fällan: Oviljan mot förändringar 
(c) Förlorade kostnader-fällan: Skyddande av tidigare val 
(d) Bekräftelsefällan: Se det man vill se 
(e) Formuleringsfällan: Att ställa fel frågor 
(f) Tvärsäkerhetsfällan: Att vara för säker på sig själv 
(g) Minnesfällan: Att fokusera på dramatiska händelser 
(h) Grundfrekvensfällan: Att borste från relevant information 
(i) Genomskåda slumpen-fällan: Att se mönster där det inte finns några 
(j) Överraskad över överraskningar-fällan: En mystisk inställning till 

sammanträffanden 
(k) Försiktighetsfällan: Att alltid välja försiktigt och vara återhållsamt 

Det  är  svårt  att  helt  undvika  fallgropar  men  genom  att  vara  medveten  om  dessa  har  
beslutsfattare större möjlighet att ifrågasätta sina egna och andras beslut.  

5.2.3 Beslutsfattande i grupp 
Kollektivt beslutsfattande är inte lika självklart som individuellt beslutsfattande. 
Förutom den enskilda bristfälliga rationalitet som varje medlem i beslutsgruppen har 
med sig finns det risk för att den kollektiva rationaliteten påverkas ytterligare. 
Rationaliteten vid beslutsfattande i grupp påverkas delvis av varje persons strävan efter 
att smälta in. Detta kan vara både ett medvetet och ett omedvetet val. Dessutom finns 
det risk för oengagerade beslutsfattare som inte är tillräckligt engagerade att driva fram 
sina åsikter. En ytterligare risk är också att det förekommer diskussioner som leder till 
att vissa individer övertalar andra om vad som är det bästa alternativet, antingen med 
bra argument eller genom att utnyttja sina maktpositioner. I många fall kommer beslut 
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fram genom förhandling mellan beslutsfattare (Brunsson & Brunsson 2014, sid 59-61 
& 64-66). 

5.3 Budgivning  
Teknikkonsultföretagets intäkter kommer från de tjänster de tillhandahåller. Uppdragen 
kan erhållas antigen via direkt upphandling eller genom att vinna anbud. Mehmedali 
och Abdulrezaks (2005, sid 1373) uttalar sig om hur viktiga budgivningar är för ett 
byggföretags överlevnad och deras citat kan med största sannolikhet också generaliseras 
så att den gäller teknikkonsultföretag:  

[T]he only possible way for a contractor firm to survive and acquire its aims are 
winning tenders and making profit (…) Contract bidding, like all other forms of 
pricing, is essentially about contractors making strategic decisions in respect of which 
contracts to bid and the bid levels necessary to secure them. 

Det finns många teorier som försöker förklara beslutsfattandet bakom budgivningar. 
Friedman (1956, sid 104) menar att enkla budgivningsproblem kan undersökas med 
hjälp av spelteorin, game-theory, men när det blir ett större antal budgivare och ett antal 
budgivare som är okända behövs andra analytiska metoder. Det är där beslutsteori, 
decision theory, kommer in. Skillnaden  är  att  den  första  (spelteorin)  utgår  ifrån  
optimering av samtliga budgivares beteende. I beslutsteorin tas endast hänsyn till 
optimering av beteende hos en anbudsgivare (Näykki, 1976, sid 198). Enligt Rothkopf 
(2007, sid 167) dominerar beslutsteorin över spelteorin i vanliga slutna budgivningar. 
Han skriver att det finns rapporterade fall där beslutsteori har använts i praktiken medan 
det inte har förekommit några rapporterade fall från spelteorin (ibid, sid 169). Zhu 
(2008, sid 262) kritiserar dock i sin forskning samtliga teorier bakom budgivning 
eftersom dessa är grundade i total rationalitet vilket inte är möjligt att uppnå i praktiken. 
Det finns även forskning som visar att anbudsbeteendet bättre kan förklaras med hjälp 
av tumregler snarare än av fullständigt rationell spelteori (Berk, Hughson & 
Vandezande 1996, sid 965). 

Egemen och Mohammed (2007, sid 1374) har i sin studie över budgivningsarbete 
inom byggbranschen kommit fram till att anbudsarbetet är ostrukturerat på grund av den 
mångfald av faktorer som bör tas hänsyn till i anbudsarbetet, både projekt- och 
marknadsspecifika. Trots att det inte har hittats någon liknande forskning som specifikt 
gäller för anbudsarbete inom teknikkonsultföretag, är det rimligt att anta detta även 
gäller dessa företag. 

Litteraturstudiet fokuserar hädanefter på beslutsteorin som är relevant för 
anbudsarbete, vilket berör fallstudien.  

Dean och Sharfman (1996, sid 388) har i sin studie över strategiskt beslutsfattande 
kommit fram till att beslutsprocesser faktiskt spelar roll och inverkar på beslutets 
framgång även under påverkan från externa faktorer. Det strategiska beslutets framgång 
(strategic decision effectiveness) har definierats som den utsträckning till vilken ett 
beslut uppnår målsättningar satta av beslutsfattarna när beslutet togs (Dean & Sharfman 
1996, 372). Hitt och Tyler citeras av Dean och Sharfman (1996, sid 373) som definierar 
rationella strategiska beslut som ”a series of (…) analytical processes where by a set of 
objectives criteria are used to evaluate strategic alternatives”. 

Friedman (1956) presenterar en metod i enlighet med budgivningsteorin för att ta 
fram optimala prissättningar vid slutna budgivningar. Fördelen med modellen är att den 
kan användas vid stora och även okända antal budgivare. Modellen tar hänsyn till den 
uppskattade kostnaden för genomförandet (ordervärde) samt eventuella bias och 
variationer i den. Modellen tar även hänsyn till sannolikheten för att ett visst tänkt bud 
ska vara det lägsta varpå den förväntade vinsten vid samma prissättning kan beräknas. 
Friedman (1956, sid 106) skriver att ett sätt att bestämma sannolikheten att vinna med 
ett  anbud  ligger  i  att  titta  på  gamla  budgivningar.  Genom  att  titta  på  och  få  in  
konkurrenternas uppskattade budgivningar i modellen ökar chansen att ta fram ett 
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vinnande anbud. För den fullständiga modellen hänvisas till Friedmans fullständiga 
artikel. 

Inom teknikkonsultföretaget som studeras lämnas in anbud inom både den offentliga 
och den privata sektorn. I detta examensarbete har det inte gjorts någon skillnad mellan 
dessa. 

5.3.1 Utvärderingsmodeller 
Genom att välja lämplig utvärderingsmodell har upphandlaren möjlighet att påverka 
både pris och kvalitet på de tjänster hen avser upphandla. Till exempel kan upphandlaren 
(Bergman & Lundberg, 2010, sid 25):  

(a) Bestämma önskad kvalitet hos tjänsten och utvärdera anbud endast efter pris.  
(b) Bestämma vilket pris de avser betala och utvärdera anbud endast utifrån 

offererad kvalitet.  
(c) Väga samman kvalitet och pris vid utvärdering av inkomna anbud. 

Vid budgivningar där kvalitet och pris vägs samman väljs det anbudet som anses erbjuda 
bäst balans mellan kvalitet och pris. Många utvärderingsmodeller tar dock även hänsyn 
till kvalitativa skillnader mellan de olika anbudsgivarna. Detta lägger till ytterligare en 
faktor i hur anbudsgivarna kan tänkas prissätta erbjuden kvalitet. Anbudsgivarnas 
kombination av pris och kvalitet kommer spegla deras förväntningar på upphandlarnas 
förfarande vid jämförelse av anbud. (Lunander & Andersson (2004, sid 20). Vald 
utvärderingsmodell kan därmed påverka budgivarnas anbudsbeteende. 

5.4 Rationellt strategiskt anbudsarbete 
I Decision making – descriptive, normative, and prescriptive interactions redigerad av 
Bell, Raiffa och Tversky (1999, sid 9-18) presenteras beslutsteorins tre inriktningar:  

(a) Normativ beslutsteori: beskriver hur beslut bör fattas 
(b) Deskriptiv beslutsteori: beskriver hur beslut faktiskt tas 
(c) Preskriptiv beslutsteori: förser beslutsfattare med verktyg för bättre 

beslutsfattande 

Beslutsfattare kan påverka hur framgångsrika deras beslut blir genom att använda sig 
av  rätt  processer  (Dean  &  Sharfman  1996,  sid  389).  Genom  att  systematisera  och  
förenkla problemformuleringar förstår beslutsfattare beslutsproblemet till fullo 
inklusive de osäkerheter och trade-offs som uppstår. Det här innebär att även om 
olyckliga utfall följer från det som bestäms kan beslutsfattare vara övertygade om att de 
har tagit ett bra beslut och kan argumentera för det. De verktyg som preskriptiv 
beslutsteori erbjuder är beslutsunderlag snarare än beslutsfattande verktyg. Beslutet tas 
alltid av människor som även bör väga in sina egna erfarenheter och uppfattningar i 
beslutsfattandet  (Clemen  &  Reilly  2014,  sid  5-7).  Det  senare  belyses  av  Bunn  som  
citeras av Clemen & Reilly (2014, sid 7): 

 The basic presumption of decision analysis is not at all to replace the decision maker’s 
intuition, to relieve him or her of the obligations in facing the problem or to be worst 
of all, a competitor to the decision maker’s personal style of analysis, but to 
complement, augment (…) work alongside the decision maker (…) 

Processen för beslutsanalys kan beskrivas enligt Figur 3 nedan (ibid, sid 9): 
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Figur 3. Processen i en beslutsanalys, efter Clemen & Reillys (2014, sid 9) 
flödesschema. 

I början av processen är det viktigt att fastställa fundamentala och instrumentella mål 
som berör beslutsproblemet eftersom det är dessa som definierar vad beslutsfattaren 
egentligen vill uppnå. Genom att dessutom bestämma vad som är viktigt i en specifik 
situation (i vilket sammanhang beslutsproblemets uppstår) kan beslutsfattaren värdera 
tillgängliga alternativ på ett nytt sätt eftersom den har något att referera till. Varje 
beslutssituation har sina egna specifika förutsättningar. Detta kallas inom beslutsanalys 
för decision context (Clemen & Reilly 2014, sid 9). När väl beslutsfattaren har förstått 
beslutsproblemet kan den identifiera vilka beslut som behöver tas och när detta ska 
göras. Ibland innebär ett beslut att ett eller fler följdbeslut bör tas. Beslutsfattaren bör 
redan i detta steg veta när var och ett av besluten bör fattas. I många fall finns det osäkra 
förutsättningar som kan påverka utfall åt det ena eller det andra andra hållet.  

Dean och Sharfman (1996, sid 372) har tagit fram en modell över strategiskt 
beslutsfattandes framgång utifrån procedurell rationalitet (procedural rationality) och 
politik (politics),  se  Figur  4.  I   tidigare  forskning  har  dessa  två  forskare  påvisat  att  
procedurell rationalitet och politik är två olika dimensioner i beslutsfattande processer. 
Detta innebär att beslutsprocesser kan vara rationella men inte politiska, politiska men 
inte rationella, både politiska och rationella eller varken eller (ibid, sid 372). De 
argumenterar även för att beslutsprocesser påverkar beslutets framgång genom att 
påverka de val som görs inom de begränsningar som finns (ibid, sid 373). 

 

Identifiera beslutsproblemet och 
förstå målsättningarna

Identifiera alternativen

Bryt ner och modellera 
beslutsproblemet:

1. Sätt upp en modell för problemets 
struktur

2. Modellera osäkerheter
3. Modellera  preferenser

Välj det bästa alternativet

Gör en känslighetsanalys

Behövs ytterligare analys?

Implementera valt alternativ

Nej 

Ja 



 

14 
 

 
Figur 4. Dean och Sharfmans (1996) modell över det strategiska beslutets framgång.  
Figuren baseras på artikelns figur 2 (ibid, sid 373), men de korrelationerna som inte 
bekräftades i deras forskning har tagits bort.8  

Mycket forskning finns gällande anbudsarbete inom byggbranschen och inte särskilt 
mycket för teknikkonsultföretag, men forskning som finns kring budgivning kan i 
många fall spegla även de förutsättningar och problemställningar som uppstår vid 
anbudsarbete i teknikkonsultföretag. Shan-Shan (2009, sid 489) beskriver exempelvis 
hur entreprenörer inte kan lämna in anbud blint och utan att ta in beslutsunderlag från 
sina experter. Entreprenörer bör även analysera alla faktorer som kan påverka beslut 
kring anbudet för om de inte gör det kommer de troligtvis inte att få ett vinnande anbud.  
Och om de trots allt vinner kommer de inte få tillräckligt vinst och/eller slösa resurser. 
Det samma gäller teknikkonsultföretag.  

Inför det strategiska anbudsarbetet är det viktigt att företag kan uttala de specifika 
målsättningarna med att vinna anbud samt beslutsproblemets decision context. Exempel 
på sådana målsättningar är (Friedman 1955, sid 105): 

· Maximera total förväntad vinst 
· Få en del av investeringen 
· Minimera total förväntad förlust 
· Minimera konkurrenternas vinst 
· Vinna uppdraget, även under egentliga kostnader, bara för att hålla företaget 

igång  

Det mest troliga och naturliga är att företag avser att maximera sin omsättning genom 
att lämna in anbud och vinna uppdraget. Vid lågkonjunktur kan dock företag förväntas 
lämna in låga anbud,  även sådana som medför  förluster.  Det  är  i  vissa fall  bättre  för  
företag att hålla igång än att ha personal och resurser utan sysselsättning. Vid strategiska 
beslut kan ekonomiska mål dock också kompromissas av andra anledningar. I riktiga 
konkurrensmarknader kan målsättningen vara att vinna över det andra företaget för att 
minimera deras vinst, eftersom ju mer pengar ett företag har desto farligare/större 
konkurrent är det. Dean och Sharfman (1996, sid 389) belyser konkurrens som en av de 
viktiga externa faktorerna som kan påverka strategiska beslut. Även detta tas upp av 
Zhu (2008, 262) som skriver att själva målet med att maximera vinst ofta kritiseras för 
att vara orealistiskt. Han citerar Chua och Li som menar att den viktigaste faktorn som 

                                                        
8 Av Figur 4 framgår att det strategiska beslutets framgång ökar med ökad procedurell 
rationalitet, ökad miljövänlighet respektive ökad kvalitet på genomförandet. Däremot påverkar 
ökad politiskt beteende det strategiska beslutets framgång negativt. Med miljövänlighet menas 
här i vilken utsträckning den miljö som råder efter beslutet  gynnar det val som gjordes. 
Miljövänligheten har större påverkan på beslutets framgång vid instabila miljöer än vid stabila 
miljöer. Prickade linjer visar kontrollvariabler. 
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påverkar chanserna för ett företag att vinna ett anbud är just eventuell konkurrens. 
Anbudsstrategin måste dock väga samman flera av dessa målsättningar så att rätt mark-
up-nivå kan uppnås (Egemen & Mohamed 2007, sid 1374). Inlämnat pris bör vara en 
balans mellan den lägsta möjliga anbudssumman som det praktiskt taget är möjligt att 
lägga för att få det vinnande anbudet, men samtidigt den högsta möjliga anbudssumman 
för att maximera vinsten.  

5.4.1 Rationalitet i ekonomiska aspekter 
Beteendeekonomi (även kallad psykologisk ekonomi) studerar hur ekonomiska beslut 
fattas i praktiken. Enligt denna kan ekonomiska beslut fattas heuristiskt, d.v.s. baserat 
på tumregler snarare än genom rationella analytiska processer. Inramning (eng. 
framing), d.v.s. sättet beslutsproblem presenteras påverkar det ekonomiska beslutet. 
Marknadens ineffektivitet påverkar också ekonomiska beslut, d.v.s. ibland kan priserna 
på marknaden visa sig vara bortom rationella förväntningar. (Shefrin 2002, sid 4-5). 

5.4.2 Multikriterieanalys  
De flesta beslutsproblem, inte minst vid anbudsarbete, kännetecknas av att beslutsfattare 
måste hantera flera inte sällan motstridiga kriterier eller faktorer och av att två eller flera 
motstridiga faktorer måste optimeras under processen (Clemen & Reilly 2014, sid 713 
& 718). 

Clemen & Reilly (2014, sid 720-721) presenterar den additiva nyttofunktionen (ekv. 
1) som ett sätt att förenkla och hantera beslutsproblem med m motstridiga kriterier. För 
ett alternativ med konsekvenserna x1, …, xm för vart och ett av de m kriterierna kan 
totalnyttan U1(x1, …, xm) beräknas som en viktad summering av delnyttofunktionerna 
U1(x1), …, Um(xm). De ingående viktkoefficienterna k1, …, km är av positiva värden och 
summan av dem är lika med 1.  Förenklat utgör totalnyttan ett viktat medelvärde av 
delnyttofunktionerna. 

 
( , … , ) = 	 ( ) +⋯+ ( ) = ∑ ( ) (ekv. 1) 

 

Det finns olika metoder att bedöma delnyttofunktioner och viktkoefficienter. Några 
intressanta och förhållandevis enkla metoder kan läsas i boken Making Hard Decisions 
– with Decision Tools (Clemen & Reilly 2014, kap. 16). 

5.4.2.1 Gruppbeslutsfattande av multikriterieproblem 

Gruppbeslutsprocesser påverkar beslutets framgång (Guzzo och Hackman citerade av 
Dean & Sharfman 1996, sid 368). Det finns olika metoder där individuella uppfattningar 
och bedömningar aggregeras för att hitta en kollektiv uppfattning inför valet av det 
slutgiltiga beslutet. Vid litteratursökningen har två intressanta angreppssätt hittats:  

Shan-Shan (2009) presenterar en matematisk modell för hur beslutsfattande kan följa 
rationellt gruppbeslutsfattande som verktyg för anbudsarbete inom byggbranschen.  

Xiong et al (2013) har tagit fram en modell för hur multikriterieproblem som kräver 
gruppbeslut och där det kan vara osäkert hur beslutsfattarnas preferenser är kan bli 
tacklade med hänsyn till konsensus och robusthet i gruppbeslutet. Med konsensus avses 
den nivån av acceptans som gruppmedlemmarna har för beslutet, och med robusthet 
avses hur känsligt beslutet är för eventuella preferensförändringar. Deras modell är 
avsedd att tackla följande problem:  

(a) Preferenser hos flera beslutsfattare 
(b) Osäkra preferenser 
(c) Det slutgiltiga beslutets känslighet för förändringar i beslutsfattarens 

preferenser 
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5.5 Intern beslutskommunikation 
Hur den interna kommunikationen fungerar mellan beslutsfattare och medarbetare är 
väsentligt i diskussionen om hur beslutsfattandet fungerar i samband med strategiskt 
anbudsarbete. På lång sikt är intern kommunikation nyckelfaktorn till att företagets 
instrumentella (och därmed även fundamentala) målsättningar uppnås.  Oavsett 
företagets målsättningar kan dessa inte uppnås av ledningen själva (Gray & Robertson, 
2005 sid 28; Constantin & Constantin Baias, 2014, sid 975). På samma sätt är det svårt 
för anbudsgruppen att uppnå de mål som finns med att vinna ett visst anbud om dessa 
inte förmedlas till dem som ska genomföra uppdraget. Även Soloducho-Pelc (2013, sid 
46) instämmer i att medarbetare har en direkt inverkan i att företagets strategier lyckas 
eller misslyckas.  

En av de målsättningar som uppmärksammas i börsnoterade bolag, och därför även 
i detta företag, är de ekonomiska målsättningarna. Grant (1998) belyser fyra attityder 
som är starkt länkade till höga vinster: 

(a) Medarbetarna känner att de får göra det de kan bäst 
(b) Medarbetarna känner att deras åsikter räknas 
(c) Medarbetarna känner att kvalitet eftersträvas i allas arbete 
(d) Medarbetarna känner en stark koppling mellan deras jobb och företagets 

mission 

Forskning har visat att vinst ökar i och med ökad nöjdhet hos medarbetare. Harter, 
Schmidt och Hayes (2002, sid 276) skriver att ”(…) [E]mployee satisfaction and 
engagement are related to meaningful business outcomes at a magnitude that is 
important to many organizations (…)”. Även Gray och Robertson (2005, sid 28) 
beskriver hur viktiga medarbetarna är om man vill uppnå bra resultat: ”(…) [R]esults 
are the measure of organisational sucess, and each organisation, whatever its nature or 
purpose, is a people organisation (…)”.  

I anbudsarbetet kan forskningen ovan översättas till att företagsledningen och 
anbudsgruppen själva inte kan uppnå målsättningarna med inlämnat och vunnet anbud. 
De behöver därför förmedla sin vision till uppdragsmedlemmarna. Kommunikation 
handlar inte om faktaöverföring mellan anbudsgrupp och uppdragsgrupp utan om syfte 
och förståelse. I många fall har de högt uppsatta beslutsfattarna fått sin tjänst på grund 
av de resultat de uppnått som chefer eller experter och inte på grund av sina färdigheter 
inom kommunikation. Därför kan det också förväntas att beslutsfattare fokuserar mer 
på resultat (uppgifter) än på kommunikation (människor). Medarbetare behöver bli 
påminda om bland annat företagets syfte och mål, om konkurrenter, marknaden och 
även om hur de själva kan bidra till att uppnå företagets vision (Gray & Robertson 2005, 
sid 26-28). Det är först när medarbetarna blir medvetna om kopplingen mellan deras 
arbete och syftet med uppdraget som arbetet kan kännas meningsfullt. Företagets mål 
kan endast uppnås om företaget lyckas bygga en intern arbetskultur som reflekterar 
gemenskap och stolthet och där alla jobbar tillsammans och stöttar varandra (Constantin 
& Constantin Baias 2015, sid 975-977). 

Intern kommunikation bör också gynna återkoppling från medarbetare uppåt till 
beslutsfattare så att de kan uttrycka sin oro och komma med förslag. Om medarbetare 
känner sig hörda kommer deras engagemang att öka (Constantin & Constantin Baias 
2015, sid 975-977). Constantin & Constantin Baias (2015, sid 977) hänvisar till både 
Dundons och Gollans forskningsresultat när de skriver att “effective employee voice is 
about affording employees the opportunity to develop their knowledge and skills so that 
they can contribute to decisions normally reserved for management”. Oavsett vem och 
vilken typ av information som ska förmedlas till medarbetarna, är tillit till 
budskapsbäraren en förutsättning för att kommunikationen ska fungera. I de fall tilliten 
har förlorats finns det få chanser att återskapa den. Om medarbetare litar på ledningen, 
linjechefer och uppdragsansvariga kommer de att följa dem även om de inte vet riktigt 
vart de ska, eftersom alla eftersträvar samma mål: en lönsam verksamhet (Costantin & 
Constatin Baias 2015, sid 977-978).  
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Howard (1998, sid 15-16) skriver att en organisations anseende styrs av följande fyra 
faktorer: 

(a) Kvalitet i deras produkter och tjänster 
(b) Engagemang och kundorienterad service hos personalen 
(c) Företagets mission och värderingar  
(d) Relevant och konsekvent information, både internt och externt 

Vikten av intern beslutskommunikation i synnerhet i samband med strategiskt arbete 
ligger i att medarbetare får höra om och om igen den information som är viktig i deras 
dagliga arbete och som skapar det engagemang som krävs för att driva fram uppdragen: 
Går det bra för oss? Vad behöver vi göra bättre? Hur kommer jag in i bilden? Vad kan 
jag lära av andra? Om det går bra, vad vinner jag på det? Det är dock egentligen svaret 
på  den  senare  frågan  som  ser  till  att  all  övrig  information  blir  intressant.  Om  den  
enskilde medarbetare inte förstår vad den har att vinna finns det risk att all annan 
information blir ignorerad (ibid, sid 19). 

5.5.1 Beslutskommunikation inom teknikkonsultföretag 
Att jobba i uppdrag på ett teknikkonsultföretag skiljer sig något från andra typer av 
verksamheter. På ett konsultföretag har medarbetare linjechefer som ansvarar för att 
verksamheten ska fungera, men väl i uppdragsarbetet är det inte ovanligt att den 
uppdragsansvarige (”chefen” eller förmannen i uppdraget) är någon annan medarbetare. 
Medarbetarna i uppdragsgruppen kan sitta på samma geografiska plats eller vara 
lokaliserade på olika orter runt om i landet. Enligt Howard (1998, sid 16) har personal 
på arbetsplatser tydliga uppfattningar om vem som ansvarar för att ge vilken typ av 
information: Information gällande företagets mission och vision bör ledningen ansvara 
för, medan information som har med det dagliga arbetet att göra bör ges av förmannen. 
Översatt till konsultvärlden bör företagets långsiktiga målsättningar och generella 
resultat informeras av ledningen och repeteras av linjechefer, medan information 
gällande specifika uppdrag bör ges av uppdragsansvarig i respektive uppdrag. Forskning 
visar att en av de mest betydande informationskällorna för en medarbetare är förmannen 
(tillika uppdragsansvarig i detta sammanhang) (Axley citerad av Bartoo & Sias 2004, 
sid 15).  

Kommunikation mellan uppdragsansvarig och övriga uppdragsmedlemmar kan 
brista av två anledningar: 1. Uppdragsansvariga får inte själva tillräckligt med 
information. 2. Dålig kvalitet hos förhållandet mellan uppdragsansvarig och övriga 
uppdragsmedlemmar (ibid, sid 15 & 22).   I det första fallet ligger felet troligtvis i de 
generella kommunikationsprocesserna eller policies på företaget. I det senare fallet blir 
medarbetarna berövade på viktig information som de avses få. Oavsett orsak till 
bristande kommunikation är det viktigt att vara medveten om att icke-information också 
sänder meddelanden, till exempel ”vi litar inte på er” och/eller ”ni är inte viktiga” 
(Howard 1998, sid 15). 

6 Faktorer som påverkar bid/no bid- och mark-up-
beslut  

Mycket av den forskning som har gjorts gällande faktorer som påverkar bid/no bid- och 
mark-up-beslut är för byggnadsbranschen. Ingen liknande forskning specifikt för 
anbudsarbete i teknikkonsultföretag har hittats. Inför intervjuerna och i samband med 
litteratursökningen har därför en hypotes tagits fram kring vilka huvudkriterier som kan 
tänkas påverka beslut om bid/no bid och mark-up-sättning i samband med anbudsarbete 
i teknikkonsultföretag. Figur 5 sammanfattar hypotensen där fem huvudkriterier har 
pekats ut. Under varje huvudkriterium listas underkriterier avsedda att ge en bättre bild 
av de faktorer som skulle kunna påverka besluten. Ytterligare indelning av 
underkriterier har gjorts för att få en djupare förståelse av vilka frågeställningar som kan 
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dyka upp i samband med varje intressant uppdrag. Resultatet av den indelningen 
redovisas i Bilaga 3. 

Framtagen hypotes kommer senare att jämföras med resultatet från intervjuerna. 
 

 
Figur 5. Översikt över vilka kriterier (faktorer) som kan tänkas påverka bid/no bid och 
mark-up-beslut på teknikkonsultföretag. Egen hypotes, inspirerad av Egemen och 
Mohammed (2005) och deras hierarki över kriterier som påverkar bid/no bid och mark-
up-beslut inom byggbranschen. Ytterligare underkategorier till underkategorierna 
redovisas i bilaga 3. 

7 Resultat 
Detta avsnitt är avsett att redovisa arbetsprocessen i samband med strategiskt 
anbudsarbete för stora multidisciplinära uppdrag på företaget. För varje steg redovisas 
även de faktorer som tas hänsyn till för bid/no bid- och/eller mark-up-beslut, vilka 
personer som är inblandade i de olika stegen, vilka typ av beslut som fattas i respektive 
steg samt vem som fattar de besluten.  

Intervjuer genomförda i den empiriska delen av uppsatsen ligger till grund för 
resultatet som presenteras i avsnitt 7.1-7.3, inklusive underavsnitt 7.3.1-7.3.4. Enkäter 
används som komplementära underlag för resultatet som presenteras i avsnitt 7.3.4. 

7.1 Strategiska uppdrag 
Till att börja med är det viktigt att definiera vad som anses vara ett strategiskt uppdrag. 
Som det har varit tänkt i uppsatsarbetet är ett strategiskt uppdrag ett uppdrag (eller 
potentiellt uppdrag) som är strategiskt viktigt för företaget. Under empirin har det dock 
framgått att inte alla informanter känner sig bekväma med att använda sig av begreppet 
uppdrag. Inledningsvis har begreppet även skapat viss förvirring vid några intervjuer 
innan det har retts ut vad som egentligen menas. Uppdrag är något som känns 
främmande för några av de respondenterna som inte själva jobbar i linjeorganisationen 
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och som inte berörs av genomförandefasen. Även om det slutgiltiga målet med deras 
strategiska arbete är att vinna anbud och därmed uppdrag, är de inte helt bekväma med 
uttrycket. De som endast deltar under det strategiska förarbetet och anbudsarbetet (dessa 
steg förklaras närmare i avsnitt 7.2) föredrar att prata om strategiska projekt.  

En  respondent  får  frågan  om  att  själv  beskriva  vad  hen  anser  är  ett  strategiskt  
uppdrag, och svarar följande: 

Jag vill inte säga att det är ett uppdrag för jag jobbar ju bara i anbudsskedet och jag 
jobbar aldrig i några uppdrag för mig slutar det liksom efter… jag tänker bara fram 
till att vi har fått ett kontrakt (...) jag är inte involverad i det som kommer sen så för 
mig är bara strategi kring anbud och affär (…) 

Projekt är ett naturligare ord för dem att använda eftersom det arbetet de utför kan leda 
till en eller flera beställningar (uppdrag) på både kort och lång sikt, med en eller flera 
olika kunder. En annan respondent uttrycker sig så här: 

Ja, jag tror att nyckeln är att inte prata så mycket om uppdrag utan att prata om projekt 
(…) om vi tar UPPDRAGSNAMN till exempel, så går den ju igenom flera faser under 
ganska många år och sen kan det också generera uppdrag (…) KUNDENS NAMN handlar 
upp mycket projektering kopplad till själva infrastrukturen (…) men sen vet vi ju om 
att (…) det skapar jätte stadsutvecklingsprojekt (…) som vi också är intresserade utav 
(…) 

Troligtvis är uppdrag något som förknippas med det som görs efter en beställning från 
en kund och inte något som de är inblandade i. Den generella känslan som framgår vid 
intervjuerna är att de som inte aktivt deltar i genomförandefasen anser att deras arbete 
endast består av att vinna uppdraget. Vad som händer sedan är någon annans bekymmer.  

Strategiskt uppdrag används i fortsättningen med samma betydelse som det har varit 
tänkt. Detta eftersom arbetsprocessen behöver kopplas till ett fiktivt men specifikt 
anbud för att kunna kartläggas. 

Ett strategiskt uppdrag behöver inte definieras av storleksordningen (belopp) men 
flertalet av de intervjuade relaterar till uppdrag med miljonomsättning när de ska 
definiera strategiska uppdrag eller beslutsprocessen i samband med strategiska anbud. 
Det är oftast först när respondenterna ska beskriva vilka kriterier som kan vara 
avgörande för beslutsfattande om bid/no bid som andra kriterier än ordervärde kommer 
upp. I övrigt hänvisas det oftast också till företagets definition av exceptionella affärer 
och ibland verkar det som om de båda begreppen (strategiskt och exceptionellt anbud) 
används med likvärdig betydelse. Detta exemplifieras bra av en respondents svar: 

Jag vet inte hur man ska tolka exceptionella eller strategiska affärer. Det är lite 
speciellt, vi har ett enkelt sätt att hantera det, dels ska det vara över ett visst belopp, 
jag  tror  det  är  över  20  miljoner.   Det  är  lite  stora  affärer  vi  pratar  om då.  Den där  
beloppsgränsen har varit lite varierande ibland (…) vi har själva funderat på om vi 
inte skulle justera upp det för att 20 miljoner kanske är för lite ändå. Så det är som en 
riktlinje. Sen har det varit affärer som är annorlunda, annorlunda är sånt som vi inte 
alltid håller på med. Lite mer som utvecklingsprojekt (…) 

Under empirin har det blivit naturligt att fokusera på de exceptionella uppdragen av 
följande anledningar: 

(a) Stora multidisciplinära anbud som studeras i denna uppsats ryms inom 
företagets definition av exceptionella affärer. 

(b) Exceptionella affärer ska lyftas upp till företagets ledning enligt företagets 
rutiner. 
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(c) Mindre anbud9 med vanliga kontraktsvillkor hanteras i linjeorganisationen. 
Beroende på omfattning hanteras beslut av linjechefer på olika nivåer 
(mellanchefer, regionchefer eller affärsområdeschefer). 

(d) Det verkar inte finnas några särskilda rutiner för strategiskt anbudsarbete i 
samband med mindre anbud med vanliga kontraktsvillkor. De rutiner som finns 
gäller generellt för samtliga anbud som hanteras. Dessa rutiner hittas i 
företagets verksamhetssystem. 

7.2 Beslutsfattande organ 
Sett till organisationen har en hierarki för beslutsfattande i samband med stora 
strategiska uppdrag och olika formella och informella beslutsorgan identifierats i 
fallstudien, se Figur 6.  

 

 
Figur 6. Hierarkisk struktur för formella och informella beslutsorgan hos företaget. 
Denna trädhierarki är uppsatsens förslag, framtaget utifrån uppgifter som har kommit 
fram vid intervjuerna.  

                                                        
9 Med mindre anbud menas anbud med ett anbudsvärde lägre än 5 miljoner kronor. Ett mindre 
anbud kan också vara multidisciplinärt i den meningen att flera teknikområden är inblandade. 
Flera teknikområden kan ingå i en och samma affärsområde. 
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Affärsforumet är det högsta beslutsorganet på företaget. I affärsforumet sitter 
företagsledningen. Företagsledningen har det högsta mandatet när det gäller vilka 
exceptionella anbud som lämnas in eller inte (bid/no bid-beslut), och vilka kommersiella 
villkor  som  accepteras  i  varje  anbud  (bland  annat  mark-up-beslut).  Forumet  är  ett  
relativt nytt beslutsorgan som har verkat sedan hösten 2015.  

Som nummer två i hierarkin kommer affärsområdets eget beslutsforum, där det 
beslutas vilka affärer som tas vidare till affärsforumet. 

De senaste två åren har affärsområdet haft en stödgrupp med strategisk 
försäljningsfunktion. I gruppen sitter ett antal personer vars främsta syfte är att stödja 
vid strategiska affärer och som därmed indirekt beslutar vilka projekt och anbud som är 
strategiska. Trots att gruppen inte är formellt beslutsför har de indirekt mandat att lyfta 
eller förkasta affärer beroende på om de anser att affärerna är viktiga för företaget eller 
ej. Inom gruppen kan projekt tas upp med affärsområdeschefen för information, dock 
inte för att få ett formellt godkännande. 

Samtliga linjechefer inom företaget har ett formellt mandat att bestämma över vilka 
anbud som ska lyftas till nästa nivå och vidare till affärsområdets beslutsforum. Även 
andra medarbetare i linjen kan få egna leads och därmed möjlighet att själva göra en 
bedömning av potentiella uppdrag och ta upp det med sin närmaste chef. 

Stödfunktionen för strategiskt säljarbete och affärsområdets eget beslutsforum är 
unika för det affärsområde som fallstudien avser. De övriga affärsområdena på företaget 
saknar dessa. Vid en intervju har det uttrycks önskemål om att samtliga affärsområden 
ska införa egna beslutsforum. Eftersom stödfunktionen för strategiskt säljarbete har 
varit framgångsrikt samt eftersom deras arbete även gynnar de övriga affärsområdena 
har gruppen lyfts upp till bolagsnivå i april 2017.  

I regel lyfts affärerna upp i hierarkin från linjeorganisationen och från 
säljstödgruppen upp till affärsforumet. En av respondenterna som också råkar vara den 
av informanterna som har jobbat längst på företaget (cirka 35 år), berättar att affärer 
även skulle kunna pekas ut från företagsledningen, men att detta är väldigt sällsynt. I en 
annan intervju berättar en respondent som ansvarar för ett av de riktigt stora uppdragen 
att han fått anbudsuppdraget direkt från ledningsgruppen. Övriga sex respondenter 
menar istället att företagsledningen inte pekar ut affärer. Däremot kan ett anbud tas upp 
av ett affärsområde, och även om övriga affärsområden inte vill vara med kan de 
”tvingas” delta om anbudet har lyfts upp i affärsforumet. Så här säger några av 
respondenterna: 

(…) [D]et som jag fått är på högre nivå och det beslutas av VD:s NAMN och ledningen 
(…)  

 (…) Affärsforum kommer aldrig med några egna affärer utan affärerna kommer alltid 
från affärsområdena. Men sen kan ju vara vissa fall att det har beslutat att vi ska göra… 
att vi ska gå på den här affären och så är det nåt affärsområde som inte alls tycker det 
för att man är fullbelagd och-, men det är så pass strategiskt viktigt för att det är en 
nyckelkund till exempel.  

(…) [O]m ett affärsområde vill så kör dem. Det är mycket liksom person, nästan till 
personbundet. Vill nån göra det här uppdraget då öser man på och så hoppas man på 
att det ska funka eller anbudet då, och det blir, alla är inte så involverade kanske, man 
kanske inte vill, eller inte kan, eller inte har tid. Men det blir lite one-man-show ibland 
på vissa (…) 

(…) [D]et som är lite, lite udda om man får säga det, det är inte givet sen att bara för 
att affärsforum har sagt att allting är ok att alla avdelningar och enheter är med på det 
i alla fall. 

När affären kommer från linjen är det i samtliga fall den enskilde medarbetaren (eller 
chefen) som får göra en egen bedömning om en viss affär är strategiskt viktig för 
företaget eller inte.  

När  väl  en  affär  ska  tas  upp  på  affärsforumet  finns  det  en  mall  för  att  hantera  de  
exceptionella affärerna. Det är företagets officiella bid/no bid-mall som ska följas när 
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affären presenteras för företagsledningen, och som ska ligga till grund för deras beslut 
gällande bid/no bid. Processen för hur anbud presenteras i affärsforum och företagets 
bid/no bid-mall beskrivs avsnitt 7.3.2. 

I affärsforumet tas kollektiva beslut, och den ende som har mandat som enskild 
individ är VD:n. Hur beslutsfattandet går till i praktiken är dock inte helt klart. Så här 
uttrycker sig några av respondenterna: 

Jag ska inte säga att det finns nån sån där som är direkt utpekad, utan det är mer 
kollektivt som enas om att det här är ett strategiskt riktigt uppdrag (…) 

(…) [O]m 10 säger nej och 1 säger ja så kör man (…) [D]å blir det så att om nån vill 
köra så får dem köra på ett anbud istället för att ledningen säger nej, så det tror jag är 
problemet... ah jag vet inte. Det är min bild av det hela, och andra i avseende också 
att just det, affärsområdena är väldigt starka, så kan man väl säga. 

7.3 Arbetssätt 
Samtliga intervjuade verkar överens om att själva anbudsarbetet startar när 
anbudsförfrågan har kommit ut. Vid strategiskt arbete i samband med stora 
multidisciplinära uppdrag startar dock inte företagets arbete och engagemang just när 
förfrågan  kommer  ut.  I  många  fall  startar  det  innan,  ibland  några  månader  eller  år  i  
förväg, även om det kanske inte ens finns ett uttalat specifikt uppdrag från den framtida 
beställaren än. 

När anbudsarbetet är slut kan dock diskuteras. Till skillnad från när det startar verkar 
tidpunkten för anbudsarbetets slut vara flytande. I många fall skulle det kunna hävdas 
att anbudsarbetet tar slut när anbudet lämnas in, men kontraktsskrivning och/eller 
återföringsarbete och analys av inlämnade anbud skulle också kunna ingå i 
anbudsarbetet. För enkelhets skull har tilldelningsbeslutet givits ett eget steg i 
beskrivningen av arbetsprocessen med efterföljande steg beroende på om anbudet varit 
lyckat eller ej. De steg som har identifierats i samband med stora strategiska uppdrag 
redovisas i Figur 7. Uppsatsen fokuserar på beslutsfattande inom steg 1 och 2 samt på 
intern beslutskommunikation vid vinnande anbud, steg 2 till 5.  

 

 
 
Figur 7. Arbetsprocess i samband med stora strategiska uppdrag. Figuren är 
uppsatsens egen bild, framtagen vid analys av uppgifter som har framkommit vid 
intervjuerna. 

Enligt de uppgifter som kommit fram vid intervjuerna sker ingen formell identifiering 
av utvärderingskriterier vid val och prioritering av stora strategiska uppdrag. Däremot 
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sker det en indirekt bedömning av olika faktorer under arbetsprocessens olika skeden 
av de som är inblandade i de olika stegen. Gällande avsaknaden av utvärderingskriterier 
uttrycker sig två av informanterna så här: 

(…) [V]i ville bättre, ha bättre underlag på varför vi vill gå på en sak och inte på en 
annan så att man kan motivera det för flera. Så att det inte blir min egen bedömning 
och sen så, är jag tillräckligt bra på att sälja internt så blir det som jag vill (…) 

(…) [J]ag skulle vilja ha 5 stycken FÖRETAGSNAMN-kriterier för huruvida vi ska avge 
ett anbud eller huruvida vi ska påbörja ett anbudsarbete, och i dagsläget finns det inte, 
kan jag säga, nedtecknat någonstans (…) 

Eftersom det inte finns några utvärderingskriterier är det ibland svårt för de som pekar 
ut och driver fram anbud att motivera varför dessa anses strategiskt viktiga. Det är inte 
sällan som dessa personer hänvisar vidare till företagsledningen. Så här svarar till 
exempel en respondent: 

Du kanske inte skulle fråga det till mig utan mera till VD:s NAMN och company, men jag 
skulle vilja säga så här, att är man ett globalt företag (…) 

Inom gruppen för strategisk försäljning har det tagits fram ett förslag till 
utvärderingsmodell av anbud/projekt, men denna har inte implementerats. Modellen 
utgörs av en Excel-mall där beslutsfattaren ska svara på frågor kring fyra kriterier 
genom poängsättning. Kriterierna är sådana som bedöms påverka uppfyllelsen av 
företagets strategier.  

Vilka faktorer som informellt påverkar bid/no-bid-beslut under förarbetet och 
anbudsarbetet presenteras under 7.3.1.1 respektive 7.3.2.1. 

En respondent berättar också att hen saknar verktyg för prioritering av affärer som 
ligger olika i tid. I övrigt verkar ingen annan av de intervjuade fundera på hur 
prioriteringar görs. Mycket av det som kommer upp är att uppdrag och projekt ska vara 
roliga och spännande vilket tyder på att prioriteringar av uppdrag i stor utsträckning 
påverkas av de enskilda personernas egna preferenser.  

(…) [O]ch så är det bara frågan hur man gör för att inte, för att kunna värdera och 
jämföra affärsmöjligheter som är förskjutna i tid så man alltid inte tror att det som 
kommer ut först, det är mest intressant och viktigast utan hur man vågar ha is i magen 
att vänta på det som kommer sen (…) [V]ågar man låta bli att lämna på det och istället 
säga ”nej, men vi tycker det är mycket mer intressant med… vad ska jag säga nu då, 
UPPDRAGSNAMN som kommer ut senare”, eller är det UPPDRAGSNAMN mest intressant för 
vi vet när den kommer, vi vet vad förfrågan kommer innehålla och så där. 

7.3.1 Förarbete 
Hur länge förarbetet pågår och omfattningen på det beror naturligtvis på omfattningen 
av potentiella framtida uppdrag. Det finns alltså en del informella kriterier som påverkar 
bid/no bid-beslutet ganska långt före själva anbudsförfrågan har kommit ut. I många 
fall, åtminstone vid riktigt stora samhällsprojekt, har anbudsgruppen bestämt sig för att 
jobba med att förbereda sig för att lämna in anbud långt i förväg. Detta kan vara så långt 
i förväg som då kunden håller på att förbereda sin förfrågan, och kanske även tidigare 
än så. Så här säger en respondent: 

(…) [D]et är lite olika så det finns ju projekt som till exempel UPPDRAGSNAMN som jag 
har jobbat med sen kanske 2007 på olika sätt (…) [O]ch det är liksom först 10 år efter 
som upphandlingarna kommer och som vi är med och vinner (…) 

Under förarbetet hanteras bland annat leads och kontakt med nyckelpersoner och 
representanter från kunden etableras. På så sätt kan företaget öka möjligheterna att vinna 
anbudet, dels genom att visa intresse men också genom att själv försöka påverka hur 
framtida  offertförfrågan  kommer  att  se  ut.  Det  sistnämnda  sker  exempelvis  genom  
strategisk rådgivning. Ofta saknar kunderna de tekniska kunskaper som behövs för att 
ta fram ett bra förfrågningsunderlag. Med andra ord sker en proaktiv försäljning under 
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förarbetet. I vissa fall tas dessa projekt upp till affärsområdet redan i detta steg. Syftet 
med detta är att de som jobbar med projektet ska kunna presentera hur deras tankar kring 
affären går för ledningen. 

Förarbetet av den typen som beskrivs ovan prioriteras främst för riktigt stora anbud. 
En siffra som kom upp vid ett par intervjuer gällde uppdrag för 50 miljoner och uppåt. 
För vanliga stora uppdrag som ligger i intervallet 10-40 miljoner sker inget proaktivt 
säljarbete på samma sätt, utan det förarbete som sker är främst internt. Bland de interna 
förberedelsearbetena ingår att fundera på om uppdraget är intressant, ungefärlig 
omfattning och resursbehov samt kring lämplig anbudsorganisation. Generellt verkar 
företaget lägga mycket arbete och pengar på förarbete för de riktigt stora uppdragen 
med lyckade resultat (vinnande anbud). Däremot verkar de vanliga stora uppdragen 
prioriteras i mindre omfattning, vilket reflekteras i det sättet de hanteras på rent praktiskt 
både internt och externt, samt resultatet (inte lika många vinnande anbud).  

Det är främst den strategiska försäljningsgruppen som är aktiv i detta steg men även 
högt uppsatta chefer kan komma in i processen. En av respondenterna säger: 

Med stor respekt för att linjecheferna har så mycket annat på sitt bord också, så det är 
svårare för dem att skapa sig den här fullständiga bilden. För de kan inte avsätta den 
tiden, det var därför som FÖRSÄLJNINGSGRUPPENS NAMN skapades, för vi skulle kunna 
lägga tid på att göra hemläxan så pass bra som man skulle kunna skapa sig en bra bild, 
man vill ju vinna med så lite som möjligt. 

7.3.1.1 Faktorer som påverkar bid/no bid-beslut 

Även om det är ganska tidigt att prata om egentligt bid/no bid-beslut så sker det en 
omedveten värdering av olika faktorer redan i detta steg. Förenklat går det att säga att 
de som är inblandade i detta steg fattar ett preliminärt bid/no bid-beslut. Endast de 
affärerna som uppfyller vissa (icke-formella) kriterier lyfts vidare uppåt i 
beslutshierarkin. Vilka kriterier som ska uppfyllas är högst personbundna men många 
av de som har intervjuats verkar instämma om ett flertal kriterier. Dessa gemensamma 
kriterier verkar också reflektera företagets strategier för uppfyllelse av mission och 
vision. Flera av de som har intervjuats har påpekat att de faktorer som kan påverka vilka 
projekt företaget satsar på är varierande över tid.  

Tabell 1. Personer som är inblandade och faktorer som påverkar bid/no bid-
beslut under förarbetet. Personer och faktorer i tabellen har identifierats utifrån 
intervjuerna. Faktorerna listas utan inbördes rangordning.  

Inblandade · Högt uppsatta chefer i linjeorganisationen 
· Personer inom gruppen för strategisk försäljning 

Faktorer · Projektets omfattning, komplexitet och aktualitet 
· Prestigefullt uppdrag 
· Projektets reklamvärde 
· Projektet överensstämmer med företagets strategi 
· Knyta kundkontakter 
· Bygga samarbete med kund 
· Företaget behöver referensuppdrag 
· Preferenser hos personer som hanterar leads 
· Möjlighet att växa (rekrytera) 
· Bygga kompetens/ medarbetarutveckling 
· Vinstchans 
· Förvärv 
· Bredda portföljen 
· Möjlighet till långsiktig sysselsättning av personal 
· Resursbehov 
· Hög-/lågkonjunktur 
· Politiskt läge 
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Tabell 1 sammanfattar de personer och faktorer som har identifierats ingår i förarbetet. 
Faktorerna finns mer eller mindre strukturerade vid både omfattande och mindre 
omfattande förarbete. 

7.3.2 Anbudsarbete 
I detta steg hanteras anbud som företaget har förberett sig för under förarbetet. Dock 
kan även strategiskt viktiga uppdrag som företaget inte har uppmärksammat tidigare 
uppstå. När förfrågan väl har kommit ut utses en anbudsansvarig eller 
anbudskoordinator som ansvarar för att läsa sig in i anbudet och för att sätta ihop en 
anbudsgrupp. Under anbudsarbetet analyseras förfrågan samt tas fram och lämnas in 
anbud.  

Det verkar finnas mer strukturerade rutiner för hur anbudsarbetet sker jämfört med 
förarbetet. För exceptionella affärer är det i det här steget som den formella bid/no-bid-
processen sker. Bid/no bid-processen styrs av företagets specifika säljprocess för 
exceptionella affärer. Enligt denna ska affären presenteras två gånger på affärsforumet. 
Första gången ska ett formellt godkännande av anbudsarbetet göras. Vid det andra 
tillfället ska de kommersiella villkoren fastställas, och godkännande om att lämna in 
anbud erhållas. Det händer dock att affärsforum ber de som presenterar affären första 
gången att komma tillbaka en eller flera gånger med kompletteringar innan de får det 
formella godkännandet. Processen sammanfattas i Figur 8.  

 

 
Figur 8. Företagets formella bid/no bid-process. Flödesschemat är uppsatsens förslag. 
Det är framtagen utifrån uppgifter som har kommit fram vid intervjuerna, men även 
med stöd från företagets rutiner för hantering av exceptionella anbud. 
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Enligt informanternas egen utsago avges anbud på i stort sett alla affärer som kommer 
upp till affärsforumet. Respondenterna verkar eniga om att företagsledningen borde 
ställa högre krav och vara mer selektiv med de anbud som lämnas in. Så här uttrycker 
sig några av de som intervjuades: 

(…) [V]ad jag har förstått så har det i princip aldrig hänt att man på affärsforumet har 
sagt nej till nånting (…) det gör ju att det är ju rätt riskabelt att gå fram med nånting 
om du nu inte vet att någon annan kontrollerar det (…) 

(…) [V]i har väl i princip aldrig sagt nej tror jag, i en sån go/no go, näst intill, så det 
är alltid nån som tycker vi ska köra på det eftersom nån har tagit upp det och då får 
man göra det (…) 

 (…) [J]ag kan tycka att det har varit mycket väl många go, jag tycker att de kanske 
skulle kunna vara mer ifrågasättande där, men det värsta man kan få är att gå hem och 
komplettera med mer information (…) 

(…) [H]ittills  kan  jag  säga  att  vi  har  sagt  ja  till  98  % av alla  som dyker  upp,  vi  är  
väldigt dåliga på att säga nej, det finns alltid nån aspekt som gör att nån tycker att det 
här är jätteviktigt (…) där kan jag tycka att vi måste bli bättre och vi måste våga säga 
nej. 

(…) [A]llt för ofta säger vi ju ja, fast vi kanske borde säga nej (…) [V]i borde vara 
mer  selektiva,  men det  fins  så  mycket  roligt  och  spännande uppdrag  (…) det  är  en  
svår balansgång men vi borde vara mer selektiva, vi säger oftast ja. 

Anbudsgruppens storlek varierar, men i vissa fall har det ingått upp till 70 personer i en 
anbudsgrupp.  Den består oftast av anbudsansvarig, en tänkt uppdragsledare och flera 
kalkylansvariga. Tillsammans tar de mer eller mindre strukturerat fram beslutsunderlag 
som anbudsansvarig själv eller med stöd från andra får sätta ihop och presentera inför 
affärsforum. 

7.3.2.1 Faktorer som påverkar bid/no bid- och mark-up-beslut 

Vid analys av förfrågan sker ytterligare en värdering som utgörs av mer eller mindre 
subjektiva bedömningar och som kan göra att företaget avstår från att lämna in anbud. 
Några av de faktorer som kan påverka bid/no bid-beslut är desamma som under 
förarbetet. Ytterligare faktorer som värderas är dock mer projektspecifika och 
kommersiella villkor. Det är först i detta steg som det finns möjlighet att bedöma 
faktorer som påverkar mark-up (lönsamhet).  

För bedömning av faktorer som påverkar lönsamheten används i vissa fall och i 
mindre omfattning enkla matematiska modeller eller beräkningsmallar. Budgetar kan 
tas fram utifrån schablonvärden, magkänsla och/eller erfarenhet. Utvärderingsmodellen 
spelar stor roll för hur anbudsgruppen tänker och värderar prissättningsmodeller. I 
många fall gäller endast lägsta pris men i andra fall finns anbuds-utvärderingsmodeller 
där även andra kriterier än pris poängsätts. Under anbudsarbetet verkar det alltid göras 
en jämförelse av olika scenarier för att på så sätt jämföra olika möjliga tekniska bidrag. 
En respondent berättar att hen i samband med ett anbudsarbete har tagit fram en enkel 
modell i Excel där företaget och olika konkurrenters antagna prisnivåer och andra 
parametrar läggs in. Två respondenter uttrycker sig så här gällande prissättning, 
modeller, magkänsla och erfarenhet: 

(…) [D]et är ju väldigt beroende på… lite på utvärderingskriterierna i förfrågan men 
många förfrågningar har ju vart… det är lägst pris som vinner, så att det är bara fokus 
på det och då är det ju mycket magkänsla då helt enkelt. 

(…) [V]i gjort en Excel-snurra som visar lite grann om vi lägger det här timpriset, och 
så hade vi identifierat vilka konkurrenter som vi trodde skulle lägga sig ungefär var. 
Så kommer konkurrent A, om de lägger sig där för de här medlen så blir det här 
scenariot och så visade vi lite olika scenarier så de snabbt skulle kunna sätta sig in i 
vad det innebär. Så det fanns där ju en matematisk formel om än enkel bakom och då 
visade vi även på kopplingen vad det ger för genomsnittliga TB1-nivåer inom uppdrag 
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och då fick vi en kommentar från en av affärsområdescheferna (…) att "Nej, så där 
högt TB1 kan man inte ha inom samhällsbyggnadssektorn, då tror inte jag att ni 
kommer kunna ta hem det här" (…) och då sänkte vi det två tior och så tog vi hem 
det, och vi hade inte tagit fram det om vi inte hade presenterat det där. 

Användning av statistiskt underlag och uppföljning av tidigare anbud varierar relativt 
stort från person till person. Det finns dock en generell förståelse för att bra statistik 
skulle både underlätta arbetet och förse beslutsfattare med bättre underlag. Så här säger 
några av respondenterna: 

(…) [V]i skulle ha lite mer statiskt tror jag. Jag tror det skulle gynna oss att ha en 
bättre uppföljning liksom överlag på vad konkurrenterna tar jobb på och liksom 
fördela på geografi, typ av uppdrag, typ av kund… men allt sånt kostar pengar, men 
det skulle hjälpa vid beslut och man sätter rätt pris. 

Jag skulle önska att det skulle finnas mer statistik att gå på men det är ju upp till den 
anbudsansvarig då att sammanställa att det man tycker är rimligt att referera till. 

(…) [D]en information som går att få ut har jag sammanställt i ett Excel-blad så långt 
jag klarat, hunnit med rättare sagt. 

Enligt en av respondenterna finns planer på att förbättra verktygen i 
verksamhetssystemet och underlätta för de som hanterar anbud att lägga in information. 
Informationen där ska därefter kunna sammanställas i ett gemensamt statistikunderlag. 

En annan aspekt som kom fram vid intervjuerna är hur marknaden påverkar 
prissättning av anbud. Trots att det är högkonjuktur med många pågående 
samhällsuppdrag är de riktigt stora projekt väldigt eftertraktade av alla stora 
teknikkonsultföretag. 

. (…)[D]et ser man också när det gäller anbuden, att det är flera konkurrenter på de 
här större uppdragen (…) där är det inte bara vi, utan våra konkurrenter är mer 
intresserade av större (uppdrag) (…)det blir pressat, alla vill ha de här jobben. 

(…)[D]et var väldigt viktigt när jag började här för 2 ½ år sedan att få in medelstora, 
stora affärer och det var väldigt – liksom till och med en prioritet. Nu har vi flera 
sådana som pågår och dessutom är marknaden överlag i Sverige (…) god för alla 
konsulter vilket gör att det blir viktigare att klara av att genomföra de pågående 
uppdragen till rätt kvalitet och samtidigt välja vilka förfrågningar vi ska gå på. Och 
då krävs en annan typ av beslutsunderlag än det vi hade tidigare. 

(…) just nu har vi ganska mycket att göra och då kanske de strategiska valen är (…) 
ska vi vinna nånting då ska vi ha bra betalt (…) 

Marknadens ineffektivitet har medfört att förslag till prissättning och budgetar som tas 
vidare till affärsforumet justerats av ledningen för att göra ”anpassningar till 
verkligheten” – som en av respondenterna har uttryckt det. En annan respondet säger: 

(…) då får man ett pris i slutändan som är för högt för att kunna vinna och då använder 
man nån slags ”osthyvel-metod” ofta och hyvlar lite (…) 

Tabell  2  sammanfattar  de  personer  och  faktorer  som  har  identifierats  ingår  i  
anbudsarbetet.  
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Tabell 2. Personer som är inblandade och faktorer som påverkar bid/no bid- och 
mark-up-beslut under anbudsarbetet. Personer och faktorer i tabellen har 
identifierats utifrån intervjuerna.  Faktorerna listas utan inbördes rangordning. 
De faktorer som markeras med * är de faktorer som uttryckligen ingår i 
företagets bid/no bid-mall (se även avsnitt 7.3.2.2) 

Inblandade · Anbudsgrupp (anbudsansvarig, ev. tänkt uppdragsansvarig, 
kalkylansvariga för respektive berört teknikområde) 

· Chefer i linjeorganisationen 
· Affärsforum 

Faktorer · Utvärderingsmodell * 
· Tekniskt bidrag * 
· Risker * (t.ex. vite, avsteg från ABK) 
· Krav * 
· Anbudstid * 
· Projekttid * 
· Övriga affärsmöjligheter inom uppdrag * 
· Omfattning * 
· Uppskattat ordervärde * 
· Kund * 
· Vinstchans * 
· Samarbeten och underkonsulter * 
· Uppdragstyp 
· Komplexitet 
· Prestigefullt uppdrag 
· Reklamvärde 
· Överensstämmer med företagets strategi 
· Behov av referensuppdrag 
· Preferenser hos anbudsgruppen och andra inblandade  
· Möjlighet att växa (rekrytera) 
· Bygga kompetens/ medarbetarutveckling 
· Förvärv 
· Bredda portföljen 
· Möjlighet till långsiktig sysselsättning av personal 
· Resursbehov 
· Konkurrensfördel  
· Antal konkurrenter 
· Hur gärna konkurrenter vill ha uppdraget  
· Hög-/lågkonjunktur 
· Förväntade marknadspriser 

7.3.2.2 Företagets bid/no bid-mall 

Företagets formella bid/no bid-mall kallas för go/no go.  Det är denna mall som avses 
när det refereras till bid/no bid-mall i uppsatsen, även i fortsättningen. 

Mallen består av olika delar som ska fyllas i med information och är endast avsedd 
att ge en beskrivning av affären. I mallen finns inga utvärderingsmodeller eller 
utvärderingskriterier som möjliggör en bedömning av om affären är strategiskt viktig 
eller ej. Det är upp till den som fyller i mallen att göra bedömningen och ta med de 
aspekter som hen avser är viktiga att lyfta upp i affärsforum. 

Först kommer Projektorientering där generell information anges: projektnamn och 
geografisk plats, kundens namn, projektets omfattning, affärsmöjlighet, eventuella 
involverade parter (både interna och externa), uppskattat ordervärde, ersättningsmodell 
och beräknat lönsamhet. 

Därefter kommer Analys. Här ska information om nyckeltal, särskilda krav som ställs 
i förfrågningsunderlaget, eventuella risker med affären, utvärderingsmodell, 
konkurrenter och uppskattat vinstchans anges.  
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Mallens tredje del Anbudsarbete ska ge möjlighet att beskriva hur anbudsarbetet ser 
ut. Här anges anbudstidplan, anbudsorganisation, riskfördelning mellan involverade 
parter, uppskattat anbudskostnad och om det behövs en styrgrupp för arbetet eller ej. 
Här finns även möjlighet att lägga in övrig information som kan vara av vikt. I mallen 
bifogas även en beskrivning av riskmodeller för riskfördelning. 

7.3.3 Om systematiskt arbete och dokumentation i arbetsprocessen 
Som det har kunnat tolkas från de olika intervjuerna finns det inte någon riktig 
systematik i anbudsarbetet på företaget. Arbetsrutinerna och processerna varierar 
väldigt mycket från person till person, samt vilken roll eller befattning de som är 
involverade i förarbetet och anbudsarbetet har.  

Vid en intervju har en respondent berättat att företaget har påbörjat en utvärdering 
av stora anbudsarbeten på bolagsnivå. Utifrån de utvärderingarna som har gjorts har 
företaget fått indikationer på att det finns en viss koppling mellan strukturerat och 
systematiskt anbudsarbete och vinnande anbud.  

Företaget eftersträvar att bilda en grupp med olika personer som ska ansvara för att 
jobba med de stora anbuden. Det är även en av de anledningarna till att ett av 
affärsområdena skapade gruppen för strategisk försäljning som nu ska lyftas upp på 
bolagsnivån. De erfarenheterna som affärsområdet har haft under dessa cirka två år som 
gruppen har verkat är väldigt positiva, sett till att företaget har blivit bättre på 
anbudsarbetet. Eftersom dessa personer endast jobbar med förarbete och uppdragsarbete 
och i väldigt liten omfattning finns med under det genomförandeskedet kan de fokusera 
på att förbereda uppdragsarbetet på ett helt annat sätt. Lokalt har företaget även 
säljsamordnare vars arbete inte är bundet till det affärsområde de tillhör utan ska verka 
för  samtliga  affärsområdena  som  finns  representerade  på  det  lokala  kontoret.  Dessa  
säljsamordnare kan dock antingen jobba i uppdrag eller ha chefsbefattningar. Den 
exakta rollen som säljsamordnaren har i förarbete eller i anbudsprocessen har dock inte 
framgått i några intervjuer. 

Dokumentation sker främst genom mötesprotokoll och andra mötesmaterial. I övrigt 
verkar det variera från person till person hur arbetet dokumenteras. Det kan vara genom 
egna sammanställningar på dator, eller i egna dagböcker, Excel-dokument eller annat.  

Verksamhetssystemet som är tänkt att möjliggöra dokumentation av arbetsprocessen 
är inte anpassad för det verkliga arbetet under förarbetet och anbudsarbetet. Några av 
de synpunkterna som har kommit fram vid intervjuerna är: 

(…) [S]jälva anbudet dokumenteras ju och (…) de beslut som fattas på affärsforum 
dokumenteras i protokoll och även de presentationerna, och det är ju oftast där man 
gör det här, presenterar olika scenarier och sånt här, sen är vi inte så systematiska och 
dokumenterar (…) 

Förarbete, ah… väldigt lite ska jag nog säga, väldigt lite dokumentation. När vi jobbar, 
jag jobbar med de största som UPPDRAGSNAMN. Då dokumenterar vi de alla kundmötena 
vi hade med kunderna och vad vi fick fram där, där fanns det, där finns det väldigt 
mycket men UPPDRAGSNAMN, det är rätt unik anbudsarbete. 

Vad ska jag säga, ja, det är av rätt lathet vi inte dokumenterar. 

Ja, vi har en särskild mapp för varje projekt sen fyller vi på allting där. Sen är det en 
hel del mejl där också. Då kan man lägga det särskilt där och sen finns det här 
anbudsrummet som man kan hålla på (…) 

(…) [J]obbar man med partner så kommer de inte in i anbudsrummet, (…) våra IT-
verktyg är inte riktigt anpassade efter att jobba på det sättet idag (…) så hela, allting 
sånt finns ju dokumenterat… [S]en har jag i anbudsrummet skrivit regelbundna 
uppdateringar till alla som fanns i anbudsrummet för att ge statusuppdateringar, (…). 
[D]et fanns ingen anledningen att hålla på att kalla till möten för att informera det, det 
är liksom lite slöseri med människors tid där då tyckte jag det räckte med liksom 
uppdateringar i stället (…) 
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7.3.4 Intern beslutskommunikation 
Som det har tagits upp tidigare sker beslutsfattande kring bid/no bid-beslut löpande 
under hela arbetsprocessen medan beslutsfattande som påverkar mark-up främst sker 
under och efter anbudsarbetet. Beslutskommunikation som berör både bid/no bid och 
mark-up sker därmed uppåt, nedåt och sidledes i hierarkin. 

Den uppåtgående kommunikationen innefattar mest presentation av pågående 
affärer. Kommunikationen som sker till affärsforum är den som dokumenteras mest och 
därmed är den relativt transparent för de flesta som är involverade i anbudsarbetet.  Av 
de intervjuerna som gjordes verkar anbudsansvariga tycka att processen är transparent 
för de som är med och fattar beslut. Dock medges det att företaget har bristande 
beslutskommunikation till dem som inte berörs av förarbetet eller anbudsarbetet. Inom 
företaget eftersträvas en kontinuitet på så sätt att någon eller några som deltar i förarbetet 
ska finnas med under anbudsarbetet och till viss del även under genomförandefasen. 
Det finns även en önskan att tänkt uppdragsansvarig och eventuellt andra nyckelroller i 
uppdraget ska delta under anbudsskedet. I verkligheten är det inte alltid det finns den 
eftersträvade kontinuiteten. Vid bearbetning av information från intervjuerna 
identifierades två fall där kontinuiteten inte har uppnåtts: 

(a) Vid anbudsarbete där endast kostnad anges (lägsta pris-anbud) har det inte 
involverats resurser som ska vara med under genomförandeskedet.  

(b) Det finns ett problem att hitta tillgängliga resurser bland de som ska vara aktiva 
under genomförandeskedet. Oftast är dessa personer fasta i pågående uppdrag 
och har inte möjlighet att avsätta tid för anbudsarbetet. Detta verkar vara ett 
stort problem för företaget just nu. 

Bland de inom anbudsgruppen som inte själva driver fram anbudsarbetet verkar det inte 
alltid finnas en förståelse för varför uppdrag är strategiskt viktiga. Detta har kunna läsas 
mellan raderna vid intervjuer med dem som ingår i en anbudsgrupp men som själva inte 
driver fram anbudsarbeten. Detta har även framkommit hos dem som har en stödroll 
under processen. Dessa uppgifter har också kommit fram i företagets återföringsarbete 
efter tilldelningsbeslutet som har gjorts för ett begränsat antal vunna och förlorade 
anbud.  En  respondent  berättar  om  det  arbetet,  bland  annat  om  de  tillfällen  där  
anbudsarbete forceras internt och säger:  

(…) [S]en ställer vi upp på varandra. Det är vi jättebra på, att  javisst,  jag lämnar in 
min del, men vilken kraft har jag lagt i det, det är ju frågan (…) har vi lagt ner i vissa 
av de här största anbuden miljoner på ett anbudsarbete som inte vi vann, som vi kanske 
hade vunnit om vi hade en annan förståelse (…) 

Sedan tillägger hen: 
För att få med sig folk så måste man också förstå varför det är viktigt för FÖRETAGET 
och inte bara för en avdelning eller ett affärsområde (…) det efterfrågas av nästan alla 
att man inte har riktigt förstått varför vi ska göra´t, för det här är ju ingen vinning för 
min enhet eller min avdelning. Men de kan ju köpa det om man förstår varför det är 
viktigt för FÖRETAGET, den förklaringen får man väldigt sällan. 

Ytterligare beslutskommunikation uppstår vid vinnande anbud. Denna gång handlar det 
om den nedåtgående beslutskommunikationen till de som ska jobba med uppdraget 
under genomförandefasen. Det verkar vara här som den största bristen i 
kommunikationen uppstår. Samtliga involverade verkar instämma om det, både de som 
är med och lämnar anbud och de som jobbar i uppdrag.  

De som har intervjuats är eniga om att det är uppdragsansvariges ansvar att föra 
vidare information till uppdragsmedlemmarna. Som det har tolkats av intervjuerna finns 
det inom de här stora multidisciplinära uppdragen en markerad hierarki. Högst upp sitter 
uppdragsansvarig och uppdragsledningen, sedan kommer teknikansvariga och längst 
ner finns handläggare och projektörer. Längst upp i kedjan förväntas 
beslutskommunikation inom uppdraget fungera enligt följande:  
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(a) Anbudsansvarig informerar om och involverar helst uppdragsansvarig i 
anbudsarbetet. Vid det senare har uppdragsansvarig möjlighet att vara med när 
beslutsfattande kring bid/no bid och mark-up sker och då ska hen veta 
förutsättningarna för uppdragsarbetet. 

(b) Vid vinnande anbud informerar anbudsansvarig berörda teknikansvariga. 
(c) Teknikansvariga informerar handläggare och projektörer.  

Vid ett par intervjuer berättade informanterna att anbudsansvariga saknar stöd från 
företagsledningen eller från de höga linjecheferna i sitt kommunikationsarbete. Det har 
även framkommit att linjecheferna också borde ansvara för kommunikationen. Så här 
uttrycker sig en respondent: 

[D]elvis är anbudsansvarig som gör det (kommunicerar) men ibland räcker inte det 
har jag märkt (…) man måste nog lite högre upp i organisationen och att det blir de 
högre chefer som går ut och förklarar för de som är inblandade i de här affärerna att 
"nu, den här affären har varit så pass viktigt för oss att, vi kommer inte att kunna ha 
det tekniska bidraget som vi brukar vilja ha i de här affärerna utan här kommer vi 
lägre och det är helt ok". 

Utifrån svaren på enkäterna verkar de som jobbar i uppdrag förstå vad ett strategiskt 
uppdrag är och varför det är viktigt för företaget. De svar som flest tyckte stämde bättre 
överens med definitionen av strategiskt uppdrag var ”ett uppdrag i enlighet med 
företagets mission, vision och värderingar” och ”ett uppdrag med långsiktiga 
målsättningar”. Andra svar som har kommit in som inte fanns med bland alternativen 
var ”ett uppdrag på översiktlig, strategisk nivå”, ”uppdrag som ger mervärde i 
framtiden, till exempel starkt stärkande av position på marknaden, 
kompetensutvecklande, att knyta kontakt med en viktig kund”, samt ”ett uppdrag där 
nya tjänster utvecklas”. Begreppet prestigeuppdrag verkar användas flitigt i 
linjeorganisationen när det gäller de här stora multidisciplinära uppdragen. Vid frågan 
hur de definierar ett prestigeuppdrag har cirka 41 % svarat ”ett uppdrag där företaget 
har möjlighet att göra långsiktigt avtryck” och cirka 32 % ”ett prestigefullt uppdrag 
p.g.a. sin natur (sällsynt, kund, omfattning, omsättning m.m.)”. Cirka 45 % anser att 
strategiska anbud lämnas för att det är prestigefullt att arbeta med vissa uppdrag medan 
cirka 50 % anser att det är de långsiktiga ekonomiska målsättningarna och/eller de nya 
marknaderna som gör att företaget lämnar in strategiska anbud.  

Uppdragsmedlemmar som inte själva deltar i anbudsarbetet verkar inte få så mycket 
information om uppdraget förrän de ska börja jobba med det. Av de som svarade på 
enkäten har cirka 37 % överhuvudtaget inte hört om uppdraget före uppdragsarbetets 
start. Cirka 12 % säger att de hörde rykten i korridorerna antingen under förarbetet eller 
anbudsarbetet. Av de som har svarat var cirka 22 % involverade i anbudsarbetet och 
cirka 7 % svarade att de tror eller vet att företaget inte lämnat in ett strategiskt anbud.  

När uppdragsmedlemmarna väl har fått information verkar merparten tycka att de 
har fått veta varför uppdraget är strategiskt viktigt för företaget (cirka 58 %). Cirka 30 
% anser däremot att de inte fått veta varför det är strategiskt viktigt, och cirka 12 % 
menar att de inte är upplysta om uppdragets strategiska innebörd.  

90 % av uppdragsmedlemmarna tycker att det är viktigt att de informeras om 
förarbetet och anbudsarbetet före uppdragsstart och cirka 70 % tycker att den 
kommunikationen fungerar dåligt i dagsläget. Av de som valt att kommentera frågan 
går det att utläsa att det finns en känsla av att uppdragsmedlemmarna tycker att de som 
jobbar före tilldelningsbeslutet är för långt ifrån organisationen, samt att det är ekonomi- 
och budgetfrågor som det sker för lite kommunikation om.  

De informanter som har intervjuats har svarat på frågan om de tycker att 
beslutsfattande kring dessa strategiska anbud är transparent på företaget. Här är några 
av deras svar: 

De är transparenta för de som berörs direkt utav det. Man pratar direkt med dem som 
berörs. Så ska man lämna in ett anbud så vet ju uppdragsledaren vad det är för anbud 
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man lämnar in och hur det ser ut (...) däremot så är det ju inte transparent så att alla i 
projektet vet hur alla delar har gått till (…) 

(…) [A]lltså anbudsarbete är ganska känsligt så där. Alla behöver inte ha tillgång till 
all den informationen men vi är ganska dåliga på att informationen som ska komma 
ut, sipprar ut i organisationen, det kan stanna liksom på en viss nivå, även om det ska 
kommuniceras ut. 

Nej, det skulle jag inte säga. Eller jag tycker det är rätt så transparent men det är för 
att jag har insyn i de beslut de fattar, men jag tror inte det uppfattas som transparent 
ute i organisationen. 

Nej, och det ska det inte vara heller (…) för det är affärskonfidentiellt till vida hur 
man väljer olika. Vilka affärer man ska gå på och inte, men man ska vara transparent 
med det man kan vara transparent på. Där saknar jag en viss transparens, det gör jag 
faktiskt. 

De som deltar i förarbetet och anbudsarbetet är alltså medvetna om den bristande 
beslutskommunikationen som även uppdragsmedlemmarna upplever. Alla verkar också 
förstå att bättre beslutskommunikation skulle gynna uppdragsarbetet så väl som 
medarbetarnas engagemang och trivsel. Några uttalanden om detta är följande: 

(…) [M]an känner sig involverad i det som händer och det man gör och man får känsla 
av ett större sammanhang och gemenskap. Det handlar om att man ska känna en 
yrkesstolthet också (…) 

(…) [S]å underlättar det väsentligt för uppdragsgruppen att kunna leva upp till det här 
om de vet om för första att man har planerat det och också hur man tänkte då (…) ja, 
och att man inser att man är med och bygger den katedralen och inte att man staplar 
stenar på varandra. Utan man får känslan av att vara mer i katedralbygget liksom. 

(…) [D]å är det ju det här att man går åt samma mål. Att det är det här som är fokus 
det är det här vi ska komma fram till, och kopplat då ändå kanske till ekonomi (…) 
för det är ju där arbetet sker så att säga (…) 

Uppdragsmedlemmarna själva svarar via enkäten att bättre beslutskommunikation gör 
att de förstår varför strategiska beslut har tagits och hur det kommer att påverka deras 
dagliga arbete (cirka 24 %); att de förstår vad som förväntas av dem i uppdraget och kan 
därmed vara med och uppfylla anbudsgruppens målsättningar (cirka 27 %); att de blir 
mer affärsmässiga eftersom de förstår varför förutsättningar ser ut som de gör (cirka 27 
%). 

8 Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet som presenteras i avsnitt 7 utifrån 
uppsatsens teoretiska referensram och hypotesen som har formulerats. 

8.1 Beslutsfattare 
Förenklat skulle det kunna sägas att bid/no bid-beslut sker mer eller mindre löpande 
under två steg: vid förarbete och vid anbudsarbetet. Bedömningar av faktorer som 
påverkar lönsamheten i affären är däremot bara möjliga att hantera under anbudsarbetet. 
Beslutsfattare i samband med förarbete och anbudsarbete är därmed främst de individer 
i organisationen som på något sätt bestämmer vilka affärer som företaget ska satsa på. 
Det kan vara antingen genom att påbörja ett förarbete eller driva fram ett anbudsarbete. 
Det finns både formella och informella beslutsfattare enligt kartläggningen i avsnitt 7.2. 
Informellt fattas bid/no bid-beslut av de som väljer att lyfta affärer vidare i 
organisationen. De formella beslutsfattarna är dock företagsledningen genom 
affärsforumet.  

Hur det kollektiva beslutfattandet gällande bid/no bid i affärsforumet fungerar är 
högst oklart. Det finns en övervägande risk för att det finns individer inom den gruppen, 
eller bland de som tar upp affärerna, som övertygar andra om att gå vidare med 
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anbudsarbetet enligt vad det kunde utläsas från några intervjuer. Några av 
respondenternas egna utsagor har lyfts upp i avsnitt 7.3.2. 

Eftersom en betydande merpart av affärer som lyfts på affärsforum går igenom 
verkar affärsforumet främst handla om fastställande av kommersiella villkor (bland 
annat mark-up-beslut). Affärsforum står för den slutgiltiga bedömningen om och 
fastställning av prissättning av anbud enligt vad kan utläsas från intervjuerna. Det har 
bland annat kommit fram uppgifter om att ledningen justerar budgetarna som tas fram 
som beslutsunderlag och anpassar de till vad de anser är förväntade marknadspriser. (se 
avsnitt 7.3.2.1). 

Eftersom det inte finns några formella och systematiska verktyg för värdering av 
uppdrag eller projekt kan medarbetarnas egna färdigheter att sälja in uppdrag internt 
påverka vilka affärer som företaget deltar i. Bedömningar under arbetsprocessen är i 
hög grad subjektiva och påverkas av individernas magkänsla och egna preferenser. 
Dessa påverkar i sin tur de formella beslut som företaget fattar gällande bid/no bid och 
mark-up.  

8.2 Arbetssätt 
Rationalitet i beslutsfattande innebär att beslut kommer till genom konsekvenslogiska 
resonemang och att resonemangen är ytterst systematiska (Brunsson & Brunsson 2014, 
sid 16). I dagsläget verkar det inte finnas något systematiskt arbete utan företaget förlitar 
sig på de enskilda individernas förmåga att driva och vinna affärer. Att beslut inte ska 
fattas under fullständig rationalitet är dock inte oväntat eftersom fullständig rationalitet 
inte kan uppnås i praktiken. Men det finns förbättringspotential i hur företaget hanterar 
arbetsprocessen för att få mer rationella beslut. 

Trots att det inte finns något systematiskt arbetssätt eller specifika 
utvärderingskriterier verkar beslutsfattare välja (eller vilja välja) uppdrag/projekt som 
bidrar till att uppfylla företagets strategi och som stämmer med VD:ns vision. Därmed 
verkar det som beslutsfattare tillämpar konsekvenslogik och lämplighetslogik vid sitt 
beslutsfattande. Respondenterna har varken uttryckligen sagt eller gett exempel på att 
beslutsfattandet görs genom att upprepa sina egna metoder eller genom att imitera andra. 
Det verkar dock troligt att så är fallet, åtminstone att de upprepar sina metoder, eftersom 
de inte heller har gett uttryck för att de testar olika sätt att arbeta. Beslutsfattare gör 
troligtvis som de brukar göra (imiterar sig själva) eller upprepar andras metoder 
(imiterar andra) under olika beslutsprocesser. Därmed är det också sannolikt att 
beslutsfattande även fattas utifrån imitationslogik. Den fjärde beslutsfattandelogiken, 
experimentlogiken, används troligtvis i mycken liten grad.  Inget från intervjuerna tyder 
på att beslutsfattare låter bli att fatta (del-) beslut och istället väntar tills ett utfall kan 
utvärderas innan det görs en bedömning. Tvärtom pekar allting på att företaget försöker 
arbeta aktivt med anbuden och vinna. 

Människor tenderar att tro att bra beslut leder till positiva utfall och att dåliga beslut 
leder till negativa utfall (Clemen & Reilly 2014, sid 5). Det finns därmed en risk att 
beslutsfattare bedöms utifrån anbudets utfall (vinnande eller förlorande anbud) istället 
för sina insatser under processen. Eftersom företaget saknar tydliga rutiner och 
värderingsriktlinjer är det svårt att veta grunderna för olika beslut som förväntas tas. 
Som framgår i avsnitt 5.1 kan detta i sin tur leda till att beslutsfattare medvetet eller 
omedvetet föredrar att efterrationalisera sina beslut.  

Beslutsfattande som rör strategiskt viktiga beslut är komplicerat. Ibland använder 
beslutsfattare genvägar (agerar heuristiskt) vid komplicerat beslutsfattande (Hammond, 
Keeney & Raiffa 1999, sid 190). Det har inte framgått vid intervjuerna att beslutsfattare 
på företaget missar viktig information vid sitt beslutsfattande eller att de faller in i några 
av de psykologiska fällor som Hammond, Keeney & Raiffa (1999, kap 10) menar 
begränsar rationellt beslutsfattande. Som framgår i avsnitt 5.2 har dock människor en 
begränsad mental kapacitet som påverkar komplicerat beslutsfattande och eftersom det 
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inte finns några systematiska arbetsprocesser kan det inte uteslutas att beslutsfattare 
skulle kunna falla för de psykologiska fällor som kan uppstå. 

Eftersom den löpande värderingsprocessen inte finns dokumenterad blir det också 
svårare för de som ska bedöma beslut att argumentera både för och emot. Detta kan vara 
en av de anledningarna varför affärsforumet inte stoppar fler affärer. Den som driver 
fram  affären  har  på  något  sätt  beslutat  att  ett  visst  uppdrag  är  strategiskt  viktigt  för  
företaget och tar upp det på affärsforum. Företagsledningen kanske inte får ett 
tillräckligt beslutsunderlag (även om det kanske verkar så) för mer diskussioner kring 
affären. Den som presenterar affären på affärsforum kan i hög grad efterrationalisera 
sina  beslut  när  hen  svarar  på  frågor  och  sälja  in  det  på  rätt  sätt.  Genom  att  införa  
systematiska och mer rationella processer skulle affärsforum kunna få bättre 
diskussionsunderlag som skulle kunna möjliggöra för dem att ställa krav på ett helt 
annat sätt. Det skulle även kunna öka förståelsen för samtliga inblandade varför ett visst 
uppdrag är viktigt för hela företaget.  

Avsaknaden av dokumentation, främst under förarbetet, försvårar möjligheten för 
beslutsfattarna själva men även för andra att följa upp hur processen har gått och på 
vilka grunder beslut har tagits. Även om eftertanke har skett inför olika bedömningar är 
det inte säkert att beslutsfattarna alltid kommer ihåg varför de har gjort vissa 
värderingar. Det kan därmed också bidra till att beslutsfattare efterrationaliserar sina 
beslut. Detta kan i sin tur skapa en känsla av att transparens saknas hos både de som ska 
förmedla beslut och de som ska ta emot beslutet. 

Resultatet som presenteras i avsnitt 7.3.2 tyder på att företagets beteende vid 
anbudsarbetet kan förklaras av de tre faktorerna av beteendeekonomi som Shefrin 
(2008, sid 4-5) presenterar:  

(a) Beslutsfattande påverkas av inramning (framing): Förfrågningsunderlaget 
(med dess krav och möjligheter) och hur utvärderingsmodellen ser ut 
påverkar hur företaget väljer att prissätta ett anbud. 

(b) Beslutfattande sker delvis heuristiskt: Enligt respondenterna baseras budget 
och prisbedömningar på tumregler, schablonvärden, utifrån magkänsla och 
erfarenhet, och ibland även med stöd av statistikunderlag. 

(c) Teknikkonsultbranschen verkar i hög grad drabbas av så kallad 
marknadsineffektivitet: Vid några intervjuerna har det framgått att företag 
tenderar att pressa ner sina priser för att vinna anbud även vid högkonjuktur. 
Detta stämmer även med Åkerlunds (2016) uppfattning om svagare 
lönsamhet i arkitekt- och teknikkonsultföretagen än förväntat.  

Vid  en  intervju  har  det  framkommit  att  en  Excel-snurra  för  optimering  av  bud  har  
använts vid ett tillfälle. I denna modell har företagets och olika konkurrenters antagna 
bud och andra parametrar lagts in. Det är dock oklart exakt vilka parametrar som ska 
matas in i modellen. Trots att respondenten har sagt att det ligger enkla beräkningar 
bakom modellen verkar den ha samma bakomliggande idé som Friedmans (1956) 
modell som introduceras i avsnitt 5.3. Modellen är ett bra exempel på hur 
beslutsanalytiska verktyg kan användas under anbudsprocessen. I det fallet där 
modellen presenterades på affärsforum kunde en diskussion kring prissättningen göras, 
vilket ledde till att timpriset sänktes. Modellen i sig visade inte ett ”vinnande” pris men 
då en deltagare i affärsforumet kunde se hur anbudsgruppen hade tänkt kunde hen med 
sin expertis ge synpunkter på timpriset, varefter timpriset sänktes. 

Flera  av  de  beslutsfattare  som intervjuades  är  medvetna  om att  det  är  deras  egna  
bedömningar som ligger till grund för vilka anbud som avges men de vill ha mer stöd 
för sina bedömningar. Inom försäljningsgruppen har det tagits fram ett förslag till 
utvärderingsmodell i Excel kring fyra kriterier men den har inte implementerats varken 
inom gruppen eller på företaget. Kriterierna som poängsätts är dock sådana som bedöms 
påverka uppfyllelsen av företagets strategier.  

Företagets  bid/no bid-mall  som presenteras  i  avsnitt  7.3.2.2 verkar  främst  vara ett  
sätt att formalisera anbudsarbetet. Trots att affärsforum kan ställa frågor eller neka att 
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företaget går vidare med en affär utifrån de uppgifter som läggs in i mallen och 
presenteras på affärsforumet verkar mestadels av affärerna gå igenom. 

8.3 Faktorer som påverkar bid/no bid- och mark-up beslut 
Resultatet från intervjuerna har gett stöd för hypotesen i avsnitt 6. Faktorerna som har 
identiferats och som redovisas i avsnitt 7.3.1.1 och 7.3.2.1 kan kategoriseras utifrån de 
huvudkriterierna som har föreslagits i hypotesen. Faktorerna stämmer bra med flera av 
de underkriterierna som har föreslagits i hypotesen men flera har också tillkommit. 

Vid förarbetet är det enbart huvudkriterierna projektet, kunden, företaget och 
marknaden som tas hänsyn till medan vid anbudsarbetet utvärderas även 
huvudkategorin konkurrenter. 

Figur 9 och Figur 10 redovisar de faktorer som har identifierats vid empirin 
kategoriserade utifrån de huvudkriterier som presenteras i avsnitt 6. Hur dessa hierarkier 
kan användas på företaget diskuteras vidare under avsnitt 8.5.1. 

 

 

Figur 9. Identifierade faktorer som påverkar bid/no bid-beslut vid förarbete 
kategoriserade i fyra huvudkriterier: projektet, kunden, företaget och marknaden. 
Dessa listas utan inbördesrangordning. 



 

36 
 

 
Figur 10. Identifierade faktorer som påverkar bid/no bid- och mark-up-beslut vid 
anbudsarbete kategoriserade i fem huvudkriterier: projektet, kunden, företaget, 
konkurrenter och marknaden. Dessa listas utan inbördesrangordning. 

8.4 Intern beslutskommunikation 
Intern beslutskommunikationen inom företaget, främst den som går nedåt i hierarkin, 
brister. Beslutsfattande inom uppdrag uppfattas inte alltid som transparent. Det finns 
generellt en förståelse om varför strategiska beslut är viktiga bland medarbetarna. 
Teknikansvariga, kalkylansvariga och uppdragsmedlemmar saknar dock information 
om strategiska beslut inom det specifika uppdraget och hur det påverkar deras arbete. 
Den bristfälliga beslutskommunikationen kan tänkas påverka den tiden och det 
engagemang som medarbetare lägger ned både inför och under genomförandeskedet. 
Ineffektiv beslutskommunikation kan i stor utsträckning påverka den tiden som de 
lägger på att ta fram beslutsunderlag under anbudsarbetet, vilket i sin tur kan påverka 
den  tid  de  är  debiterbara.  Om  en  kalkylansvarig  får  räkna  på  ett  anbud  två  eller  tre  
gånger,  är  det  tid  hen  inte  kan  debitera  i  sina  debiterbara  uppdrag.  Om  
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uppdragsmedlemmarna inte förstår förutsättningarna för genomförande av uppdraget 
riskerar budgeten å andra sidan att spräckas tämligen snabbt. Det senare kan leda till 
frustrerade medarbetare och uppdragsansvariga. På samma sätt kan det vara så att 
anbudsgruppen har sett möjligheter till merförsäljning eller att utöka uppdraget i 
anbudsskedet vilket inte förmedlas till uppdragsmedlemmarna. Företaget riskerar i det 
fallet då att missa affärsmöjligheter. Uppdragsmedlemmar kanske är så insatta i 
teknikfrågor att de inte uppmärksammar annat som kan komma upp. Dessa är bara några 
exempel på hur dålig beslutskommunikation kan påverka företagets resultat negativt. 

En aspekt som är värd att notera är att kompetensutveckling nämndes vid de flesta 
intervjuerna som en av de faktorer som kan påverka huruvida företaget satsar på ett 
anbud eller inte. Detta verkar uppdragsmedlemmarna (i alla fall de som har svarat på 
enkäterna) inte vara medvetna om.  

Bättre dokumenterade beslut kan användas för att föra vidare den information som 
idag verkar gå förlorad mellan de olika nivåerna.   

8.5 Förbättringspotential 
Generellt behövs mer styrning av vilka verktyg och riktlinjer som ska användas under 
beslutsprocesser som berör utvärdering och prioritering av anbudsarbete samt 
framtagning av beslutsunderlag som till exempel tidsomfattning och budgetar. I sitt 
pågående arbete med att effektivisera anbudsarbetet satsar företaget på att ta fram 
rutiner, mallar, statistik och så vidare, men om dessa inte används av medarbetarna 
kommer inte det arbetet att vara till någon nytta. Ett företag som ger sin personal frihet 
i arbetsprocesser är bra, men riskerar att förlora pengar eftersom många medarbetare 
sitter och ”uppfinner hjulet” gång på gång. Det är en svår balansgång mellan att peka 
med hela handen och att låta medarbetarna själva komma på egna arbetssätt, men det är 
något som bör funderas på.  

I dagsläget hanteras förarbetet/anbudsarbetet och genomförande av uppdrag i stort 
sett som två helt skilda saker när det ena (genomförandet) i verkligheten är en 
konsekvens av det andra (anbudsarbetet). Därmed borde även en utvärdering ske när 
uppdraget är slut för att kontrollera om de strategiska målsättningar som styrde 
inlämning av anbud har uppfyllts i och med uppdraget. Det kan lika gärna vara så att 
det för närvarande satsas på ”fel” uppdrag men att detta efterrationaliseras av de som 
har varit med och valt uppdraget. Arbetet som görs under genomförandefasen har en 
direkt inverkan på om företagets strategier lyckas eller inte. Som det framgår i avsnitt 
5.4 kan det strategiska beslutets framgång defineras som den utsträckning till vilken ett 
beslut uppnår målsättningar satta av beslutsfattarna när beslutet togs (Dean & Sharfman 
1996, 372). Dessa målsättningar bör vara målsättningar i enlighet med företagets 
strategi, och detta kan konstateras enbart vid utvärdering vid uppdragets slut.  

8.5.1 Rationellt strategiskt anbudsarbete 
Det är viktigt att företaget sätter upp en decision context i början av förarbetet eller vid 
anbudsarbetet. Det är viktigt att anbudsgruppen också funderar kring hela bilden, det 
vill säga varför det är viktigt att vinna just detta specifika uppdrag, och att de förmedlar 
detta till uppdragsmedlemmarna. Målsättningen med att lämna in anbud kan inte bara 
vara att vinna anbudet (och efterrationalisera beslutet med att det gynnar företaget). 
Anbudsansvariga bör delge information kring strategiska målsättningar till övriga inom 
anbudsgruppen så att  de får  en bättre  förståelse för  vad som förväntas  av dem under  
anbudsarbetet. Det kan till exempel underlätta diskussioner mellan anbudsansvariga och 
kalkylansvariga om bland annat uppskattningar av budgetar och tidsåtgång. Om de som 
ingår i anbudsgruppen förstår varför affären är strategiskt viktig för företaget och hur 
de specifika strategiska målsättningar ser ut underlättas även kommunikationen till de 
som senare ska arbeta med uppdraget under genomförandefasen. 

Flera av de som har intervjuats efterfrågar definierade kriterier som ska ligga till 
grund för värdering om ett anbud eller projekt är strategiskt viktigt för företaget. Det 
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finns idag på företaget en utvärderingsmodell i Excel som har tagits fram inom 
försäljningsgruppen. Modellen, som studiegenomföranden har fått tillgång till, bedöms 
innehålla viktiga frågeställningar för en sådan utvärdering, och är dessutom 
användarvänlig. Även hierarkin som presenteras i avsnitt 6 och 8.3 kan ligga till grund 
för företaget att vidare reflektera över vilka kriterier som ska utvärderas vid förarbetet 
respektive anbudsarbete. En utvärderingsmodell som bygger vidare på Excel-modellen 
som har tagits fram inom försäljningsgruppen med kriterier som avses viktiga för 
utvärdering av strategiskt viktiga uppdrag föreslås implementeras i samtliga förarbeten 
och anbudsarbeten. De kriterier som ska ligga till grund för bedömningen bör ses över 
i takt med att företagets strategi förändras. Detta eftersom olika faktorer spelar olika stor 
roll vid olika tidpunkter vilket också har  påpekats av några av respondenterna. 

I samband med prioritering av projekt/anbud kan de föreslagna hierarkierna 
användas för att ta fram en uppskattad totalnytta av varje projekt/uppdrag och därefter 
kan uppdragen jämföras med varandra. Det uppdraget/projektet som ger högst nytta kan 
därmed prioriteras. Det är dock viktigt att företaget definierar vilka kriterier som ska 
bedömas och hur viktkoefficienter ska definieras10. Det är inget direkt enkelt arbete. Det 
krävs förståelse av den additiva nyttofunktionen och hur viktkoefficienterna är beroende 
av måttet på nyttofunktionen för att en sådan modell ska kunna tillämpas.   

Som tidigare har tagits upp verkar Excel-snurran för optimering av bud som har 
använts vid ett anbudsarbete ha samma grundläggande idéer som Friedman (1956) har 
med sin modell för optimala prissättningar vid slutna budgivningar (se avsnitt 5.3).  
Excel-snurran där budgivning mellan företaget och andra konkurrenter kan modelleras 
föreslås ses över och vid behov även kompletteras med sannolikheten för att tänkt bud 
ska vara det lägsta. För detta krävs dock bra statistikunderlag utifrån tidigare 
budgivningar. Av denna anledning förslås även att framtagning av ett gemensamt 
statistikunderlag prioriteras på företaget. Exakt utbredning av användningen av denna 
modell i olika anbudsarbeten är oklart. Modellen föreslås användas som grund i samtliga 
anbudsarbeten. 

I examensarbetet har det inte tagits fram några konkreta exempel på hur modeller för 
beslutsfattande i grupp skulle kunna tillämpas på företaget. Syftet är dock göra läsaren 
uppmärksam på att det finns forskning inom ämnet och modeller som skulle kunna göra 
beslutsfattande i samband med anbudsarbete för stora multidisciplinära uppdrag mer 
rationellt. 

Det är dock bra att komma ihåg att beslutsanalys förser beslutsfattare med 
beslutsunderlag och beslutsdiskussion. Beslutsanalys underlättar hantering av 
information så att beslutsfattare inte ska missa viktig information. Det är dock 
beslutsfattaren själv som med sin erfarenhet och egna bedömningar får se till att välja 
”rätt” alternativ. 

8.5.2 Intern beslutskommunikation 
En av de fyra attityder som litteraturen nämner är starkt länkade till höga vinster är att 
medarbetarna känner en stark koppling mellan deras arbete och företagets mission. 
Genom att förbättra den interna beslutskommunikationen skulle också företaget kunna 
öka sina vinster. Uppdragsmedlemmarma själva tror att de skulle bli mer affärsmässiga 
om de fick bättre information om förarbete och anbudsarbete i de uppdrag de jobbar i. 
Förslagsvis bör informationskanalerna i företaget stärkas, och beslutskommunikation 
som berör strategiskt viktiga anbud bör ske dels inom uppdraget, dels utanför uppdraget.  
Figur 11 presenterar ett förslag till beslutskommunikationskanaler. De kan tyckas vara 
självklara, men det är inte säkert att dessa fungerar i dagsläget.  

Inom uppdrag sker en ömsesidig kommunikation mellan affärsforum och den som 
presenterar affären för affärsforumet. Den information och de beslut som tas där bör 
kommuniceras vidare till anbudsgruppen, via anbudsansvarig. När väl företaget har 

                                                        
10 Observera att viktkoefficienterna inte speglar hur viktiga var och en av faktorerna är.  
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vunnit anbudet bör anbudsansvarig försäkra sig om att uppdragsansvarig har all 
information som rör både teknik, ekonomi och andra anbudsförutsättningar så att hen 
kan kommunicera detta vidare till samtliga uppdragsmedlemmar. Förslagsvis ska 
uppdragsansvarig ansvara för kommunikationen till samtliga medlemmar, och inte via 
teknikansvarig. Ju fler nivåer det finns i uppdraget, desto större risk finns det att 
information går förlorad. Denna information bör upprepas flera gånger under 
uppdragets genomförande, främst då de stora multidisciplinära uppdragen löper under 
lång tid. Detta är delvis på grund av att medarbetarna förmodligen kommer att glömma 
förutsättningarna efter en tid, men även på grund av att medlemmar troligtvis kommer 
att bytas ut och/eller nya medlemmar kommer att tillsättas. 

Utanför uppdrag bör samtliga affärschefer kommunicera om strategiskt viktiga 
anbud till linjecheferna. Linjecheferna bör i sin tur föra vidare information till sina 
medarbetare. Informationen ska givetvis inte beröra affärsmässiga strategiska detaljer, 
men den bör vara tillräckligt innehållsrik så att medarbetarna känner sig delaktiga och 
förstår hur arbetet i sådana typer av uppdrag bidrar till företagets målsättningar. 

Återkoppling från uppdragsmedlemmar till anbudsanvarig bör uppmuntras och 
prioriteras. På detta sätt kan anbudsansvariga och andra som driver fram affärer ta 
hänsyn till medlemmarnas erfarenhet av hur uppdragen fungerar i verkligheten. Detta 
är av yttersta vikt för att kunna utvärdera flera av de kriterier som har lyfts upp i 
hierarkierna i avsnitt 6 och avsnitt 8.3. Exempelvis är det svårt att göra några 
bedömningar om kunderna och hur samarbetet med dem fungerar om inte de som driver 
fram affärer hör hur samarbetet fungerar under uppdrag. På samma sätt är det viktigt att 
få återkoppling kring hur anbudsförutsättningar och avtalsformer påverkar 
genomförande av uppdragen. Kan svårigheter som uppstår under genomförandeskedet 
och som är konsekvenser av anbudsförutsättningar och avtal innebära att vissa uppdrag 
inte bidrar till att företagets strategier fullt ut uppnås? Detta är bara några av de 
frågeställningar som kan uppstå när återkoppling mellan genomförandeskede och 
förarbete/anbudsarbete förbättras.  

 

Figur 11. Kommunikationskanaler som gynnar intern beslutskommunikation. 
Uppsatsens förslag. 
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8.6 Generaliserbarhet 
Fallstudien som genomförts visar de arbetsprocesser och beslutsfattare som finns hos 
affärsområdet och företaget som studeras. Detta resultat kan inte utan vidare 
extrapoleras för att beskriva teknikkonsultföretag i allmänhet. Detsamma gäller resultat 
från empirin som avser intern beslutskommunikation.  

Resultatet av empirin visar att anbudsarbete i samband med strategiskt viktiga 
uppdrag är ostrukturerat och tar hänsyn till ett brett spektrum av faktorer. Det verkar 
troligt att beslutsproblemets komplexitet och varaktighet11 resulterar i ostrukturerat 
anbudsarbete även i andra teknikkonsultföretag.  

Uppsatsens hypotes i avsnitt 6 och kartläggning av faktorer som påverkar bid/no bid- 
och mark-up-beslut enligt 7.3.1.1 och 7.3.2.1 speglar troligtvis också de faktorer som 
övriga teknikkonsultföretag tar hänsyn till vid egna anbudsarbeten.  

9 Slutsatser  
Under  examensarbetet  har  det  framkommit  att  det  inte  är  helt  självklart  hur  
beslutsfattande kring bid/no bid och mark-up ska gå till i samband med strategiskt 
viktiga uppdrag på företaget. Det finns i dagsläget ingen definition på strategiskt viktigt 
uppdrag/affär och därmed inga tydliga faktorer för värdering om bid/no bid-beslut. 
Däremot finns en definition av exceptionella affärer inom vilken strategiskt viktiga 
affärer ingår. För hantering av exceptionella affärer finns en försäljningsprocess och en 
formell bid/no bid-mall.  

Beslutsfattande kring bid/no bid och mark-up sker under förarbetet och 
anbudsarbetet. I dagsläget verkar det inte finnas något systematiskt arbete utan företaget 
förlitar sig på de enskilda individernas förmåga att driva fram affärer. Den kartlagda 
arbetsprocessen presenteras i avsnitt 7.3 och diskuteras i avsnitt 8.2.  

En sammanvägd bedömning av faktorer som påverkar bid/no bid- och mark-up-
beslut sker under olika skeden, mer eller mindre löpande. Vilka faktorer som är viktiga 
varierar med ändringar i företagets strategi. Hur pass viktiga vissa faktorer är varierar 
också med låg- respektive högkonjuktur. Under förarbetet kan endast faktorer som 
påverkar bid/no bid-beslut utvärderas. Faktorer som påverkar både bid/no bid- och 
mark-up-beslut utvärderas under anbudsarbetet. Vilka faktorer som påverkar bid/no bid-
beslut under förarbetet presenteras i avsnitt 7.3.1.1. Vilka faktorer som påverkar bid/no 
bid- och mark up-beslut under anbudsarbetet presenteras i avsnitt 7.3.2.1. 

Ett antal formella och informella beslutsorgan har identifierats. I uppsatsen har en 
trädhierarki tagits fram utifrån de uppgifter som har kommit fram vid intervjuerna. 
Trädhierarkin presenteras i Figur 6, avsnitt 7.2. Trots att företagsledningen fattar det 
formella bid/no bid-beslutet via affärsforum tas bid/no bid-besluten i praktiken av vissa 
enskilda individer i organisationen. Informellt fattas bid/no-bid-beslut av de som 
påbörjar ett förarbete eller lyfter affärer vidare till affärsforumet. De slutgiltiga 
bedömningar och därmed beslutsfattande av mark-up-beslut tas i affärsforum. Hur det 
formella och informella beslutsfattandet går till diskuteras i avsnitt 8.1.  

Den interna beslutskommunikationen kring anbud av strategiskt viktiga affärer är 
bristfällig och beslutsfattandet uppfattas inte alltid som transparent. Detta har 
framkommit väldigt tydligt i det resultatet som presenteras i 7.3.4. Avsaknaden av 
transparens upplevs av både de som är med och fattar beslut och av de som berörs av 
besluten. Ibland är det inte ens helt tydligt för de som deltar i anbudsarbetet varför 
uppdraget är viktigt. De som driver fram affärer bör vara tydliga och förmedla vidare 
till övriga inom organisationen varför en specifik affär är strategiskt viktig för företaget. 
Förståelse av varför affärerna är strategiskt viktiga för företaget behöver öka på alla 
nivåer.   

                                                        
11 Förarbetet och anbudsarbetet i samband med ett projekt kan ibland vara i flera år. 
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Inom företaget har ett arbete påbörjats i syfte att förbättra anbudsarbetet. Det finns 
en medvetenhet om att bättre beslutsunderlag, utvärderingsmodeller och strukturerade 
grupper effektiviserar arbetet och underlättar diskussioner. Det finns bra grunder för att 
fortsätta det arbetet men det finns även stor förbättringspotential. Forskning visar att 
beslutsprocesser faktiskt spelar roll och har inverkan på anbudets framgång, även under 
påverkan av externa faktorer (Dean & Sharfman 1996).  
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Bilaga 1: Informationsmejl inför intervju och vid utskick 
av länk till frågeformulär 

Hej 

Mitt namn är Carolina Tovar och jobbar på ………………………………. men 
parallellt med jobbet läser jag ett ett magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys 
på Högskolan i Gävle. Med detta mejl vill jag fråga dig om du skulle vilja medverka i 
mitt examensarbete genom att ställa upp på en intervju? Syftet med uppsatsen är att 
kartlägga affärsområdets beslutsprocess rörande strategiska anbud/uppdrag och hur 
nedåtgående kommunikation till de som aktivt jobbar i dessa uppdrag kan komma 
påverka målsättningar satta före eller under anbudsarbetet.  

Jag kommer genomföra en kvalitativ studie av hermeneutiskt natur (fokus på förståelse 
och tolkning) i form av fallstudie. I fallstudien ingår både intervjuer med personer som 
är inblandade i olika skeden inför och under strategiskt anbudsarbete samt enkäter med 
frågor till medarbetare som deltagit i något/några strategiska uppdrag. Vilka personer 
som skulle kunna intervjuas har tagits fram i förväg med hjälp av ……........................ 
Aktiva medlemmar i 2-3 strategiska uppdrag kommer få enkät med frågor. Enkäterna 
skickas i samråd med respektive uppdragsansvarig. 

Intervjun genomförs via skype (videomöte), beräknas ta max en timme och kommer 
vara semi-strukturerad. Om du samtycker kommer denna att spelas in och därefter att 
transkriberas inför analysarbetet. Din medverkan är konfidentiell och anonym och även 
företaget kommer anonymiseras i uppsatsen. Ingen annan än mig kommer ta del av 
intervjumaterialet som kommer fram under examensarbetet. Enligt forskningsetiska 
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kommer uppgifter om 
identifierbara personer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
människor ej kan identifieras av utomstående. 

Jag avser genomföra intervjuerna främst under veckorna 16-17, men möjlighet finns 
även att genomföra dessa under V15 eller 18 om det skulle passa dig bättre. Jag hoppas 
verkligen att du vill ställa upp! Svara gärna på detta mejl oavsett om du avser vara med 
eller inte. Om du vill bli intervjuad föreslå gärna 2-3 tider som passar så återkommer 
jag med en outlook-kallelse. 

 

Tack på förhand och trevlig påsk om vi inte hörs innan! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Carolina Tovar 
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Hej 
 
Mitt namn är Carolina Tovar och jobbar på …………………………….  men parallellt med jobbet 
läser jag ett ett magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys på Högskolan i Gävle. Med detta 
mejl vill jag fråga dig om du vill medverka i mitt examensarbete genom att svara på 10 snabba frågor 
kring beslutskommunikation i uppdrag som är viktiga för affärsområdet/företaget? Syftet med 
uppsatsen är att kartlägga affärsområdets beslutsprocess rörande strategiska anbud/uppdrag och hur 
nedåtgående kommunikation till de som aktivt jobbar i dessa uppdrag kan komma påverka 
målsättningar satta före eller under anbudsarbetet.  
 
Jag hoppas verkligen att du vill ställa upp! Svara på enkäten kan du göra senast 8 maj kl 17.00. 
Länken till enkäten hittar du längst ner i mejlet. 
 
Jag kommer genomföra en kvalitativ studie av hermeneutiskt natur (fokus på förståelse och tolkning) i 
form av fallstudie. I fallstudien ingår både intervjuer med personer som är inblandade i olika skeden 
inför och under strategiskt anbudsarbete samt enkäter med frågor till några medarbetare som 
jobbar/jobbat i stora multidiciplinära uppdrag.  
Din medverkan är konfidentiell och anonym och även företaget kommer anonymiseras i uppsatsen. 
Ingen annan än mig kommer ta del av rådata som kommer fram under examensarbetet. Enligt 
forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kommer uppgifter om 
identifierbara personer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej 
kan identifieras av utomstående. 
 
 
Mvh 
Carolina Tovar 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/TGKQWVT 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Introduktion av informanter 

Kan du berätta om din (professionella) bakgrund och beskriva vad du jobbar med på 
företaget? 

Ämne 1 – Strategiska uppdrag 

Målsättningen med mitt examensarbete är att bland annat att kartlägga beslutsfattande 
vid anbudsarbete gällande strategiska uppdrag (även kallade prestigeuppdrag). Vad 
skulle du säga hamna inom dessa kategorier?  

Vem/vilka beslutar att ett visst uppdrag är ett strategiskt uppdrag? Hur beslutas det? 

Vad skulle du säga är företagets målsättningar med att lämna in strategiska anbud? 

Hur skulle du säga att förarbetet och anbudsarbetet skiljer sig åt mellan strategiska 
anbud och ”vanliga” anbud? 

Ämne 2 – Strategiskt anbudsarbete 

Hur skulle du beskriva företagets strategiska anbudsarbete? 

Hur går processen till? 

När startar den? 

Vilka är inblandade? Är alla inblandade under samma tidsperiod eller finns det några 
personer  som t.ex.  kommer in i  ett  tidigare skede än andra.  Vilka? Varför? Finns det  
några som inte är med hela vägen? Vilka? Varför? 

När avses anbudsarbetet vara avslutat? 

När du kommer in processen, är det redan beslutat om ett visst anbud ska lämnas in eller 
är du med i beslutsfattandet gällande ”bid/no bid”?  

Hur sker utvärderingen av alternativ ”bid/no bid”? 

I vilket skede i processen är ditt arbete avslutat? 

Vilka faktorer skulle du säga påverkar mest vilka (strategiska) anbud som ska lämnas 
in? D.v.s. vilka faktorer som är avgörande för ”bid” 

Faktorer som påverkar mark-up: förväntade marknadspriser? Inkonsekvent marknad? 

Kan du beskriva på vilket sätt anbudsgruppen förhåller sig till företagets ekonomiska 
målsättningar under strategiskt anbudsarbete?  

Hur hanteras inhämtning av internt beslutsunderlag gällande resursbehov, tidsåtgång 
och budgetar för genomförande av strategiska uppdrag?  

Givet att beslutsunderlag gällande antal uppskattade timmar för uppdragets 
genomförande har inkommit till anbudsgruppen och därmed kan den uppskattade 
kostnaden för uppdraget tas fram, hur hanteras informationen under anbudsarbetet och 
hur går man till väga för att värdera vad som är/kan vara ett vinnande anbud? 

Använder man matematiska modeller under processen? 

Finns det någon statistik över tidigare inlämnande anbud? 

Hur dokumenteras förarbetet och anbudsarbetet?  

Anser du att det finns tydliga, definierade och systematiska rutiner hur beslut gällande 
bid/no bid fattas? Varför? 
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Används rutinerna? On inte, varför?  

Anser du att beslutsfattande gällande strategiska anbud inom företaget är transparent? 
D.v.s vem som helst inom företaget kan få information om hur och varför beslut har 
tagits?  

Om strategiska beslut inte är transparenta, anser du att det är bra eller dåligt? Varför? 

Ämne 3 – Målsättningar med anbud 
Vid processens början, finns det uttalade målsättningar vad som vill uppnås genom att 
lämna in (och vinna) ett visst anbud? 

Om vinnande anbud – följer man upp de eventuella målsättningarna under eller efter 
uppdragsarbetet för att se om dessa har uppfyllts? 

Skulle du säga att anbudsgruppen/ledningen medvetet har lämnat in eller kan tänka sig 
att  lämna  in  anbud  som  går  med  förlust  för  att  erhålla  ett  anbud?  Vilka  är  främsta  
målsättningarna med att lämna in ett sådant anbud? 

Ämne 4 – Intern beslutskommunikation 

När väl ett anbud är inlämnat och besked har fåtts om företaget erhållit det eller ej. Kan 
du berätta hur informationen sprids till övriga medarbetare inom affärsområdet? 

Hur högt prioriterat är den nedåtgående kommunikationen gällande förarbetet och 
anbudsarbetet till medarbetare som jobbar aktivt i uppdraget? Varför? 

Vem ansvarar för att informationen når uppdragsgruppen?  

Anser du att det är viktigt att det finns i anbudsgruppen någon/några som aktivt ska delta 
i uppdragsarbetet? Varför? Kan du definiera vad du uppfattar med ” deltar aktivt” 

På vilket sätt tror du att uppdragsarbetet kan påverkas genom att uppdragsgruppen får 
information om förarbetet och anbudsarbetet? 

Tror du att anbudsgruppens målsättningar med att genomföra ett visst strategiskt 
uppdrag når fram till uppdragsgruppen? 

Vad tror du att de som aktivt arbetar i något strategiskt uppdrag skulle säga är främsta 
målsättningen med att lämna in strategiska anbud? Stämmer det med din bild av varför 
ni lämnar in strategiska anbud?  

Vad  tror  du  att  de  som aktivt  arbetar  i  något  strategiskt  uppdrag  skulle  säga  är  de  2  
främsta målsättningar (drivkrafter) under själva uppdragsarbetet? 

I uppdrag där anbudsarbetet innebär att strategiska beslut tagits tidsåtgång för 
genomförande av uppdrag (antal timmar kapas). Hur förmedlas detta till 
uppdragsgruppen?  

Hur går man till för att kompensera den tiden som krävs för att genomföra uppdraget 
men som inte finns med i anbudet? Hur förmedlas detta till uppdragsgruppen? 

Är du nöjd med hur informationsspridning gällande strategiskt anbudsarbetet går till på 
företaget? 
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Bilaga 3: Faktorer som påverkar bid/no bid- och mark-up-
beslut  

Framtagen hypotes presenterar fem huvudkriterier som påverkar bid/no-bid- och mark-
up-beslut: kunden, företaget, projektet, konkurrenter och marknaden. Figurerna nedan 
redovisar varje huvudkriterium med underkriterier och exempel på frågeställningar 
inom varje underkriterie. Kriterier och frågeställningar redovisas utan inbördes 
rangordning.  

 
Figur 12. Huvudkriterium Kunden har tilldeltats fem underkriterier. Exempel på 
frågeställningar rörande två av underkriterierna redovisas också. 

 
Figur 13. Huvudkriterium Företaget har tilldelats tre underkriterier. Exempel på 
frågeställningar för underkriterierna redovisas också.  
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Figur 14. Huvudkriterium Projektet med fyra underkriterier samt exempel på 
frågeställningar eller faktorer inom varje underkriterium. 
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Figur 15. Huvudkriterium Konkurrenter med tre underkriterier. Exempel på 
frågeställningar rörande två av underkriterierna redovisas också. 

 

 
Figur 16. Huvudkriterium Marknaden med tre underkriterier. Exempel på 
frågeställningar för ett av underkriterierna redovisas också. 
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Bilaga 4: Resultat från intervjuarbetet 

Tabell 3. Deltagare 
Könsfördelning Kvinnor: 3 st  Män: 5 st 
Antal år på 
företaget 

< 3 år: 3 st 3-5 år: 3 st 5-10 år: 0 st > 10 år: 2 st 

Erfarenhet av 
strategiskt 
arbete 

Inom 
teknikkonsult-
branschen: 3 st 

Inom teknikkonsult-
branschen och 
annan bransch: 4 st 

Ingen erfarenhet (och jobbar 
ej med strategiska frågor på 
företaget): 1 st 

Tabell 4. Generella observationer från intervjuerna 
Observation Informant och eventuell kommentar 
Öppet och avslappnat samtal 1, 2, 4, 5 (telefonintervju), 6 (öga mot öga-

intervju). 
Ovan eller nervös informant 3: Ovan respondent? Informanten har svårt 

att fokusera på frågorna ibland, flummar iväg.  
7: Verkar osäker på vad hen ska svara 
många gånger. Svarar vid flera tillfällen att 
hen själv inte är med och tar beslut  
8 (telefonintervju): Informanten känns 
stressad i början, men blir mer avslappnad 
efter ett tag.  

Informanten upplevs öppen och ärlig i sina 
svar 

Samtliga informanter. 

”Mitt jobb börjar här och slutar här”-känsla 
när respondenten ska vara på en eller flera 
frågor.  

1, 3, 5, 6, 7, 8. 

Är generellt nöjda med beslutsprocessen på 
företaget 

6: Ganska nöjd, säger själv att det har blivit 
bättre 
7 

Ser att det finns stor förbättringspotential i 
beslutsprocessen 

1, 2, 3, 4, 5, 8. 

Tabell 5. Underlag till resultat och analys av empirin. Nr. avser informant-
nummer. 

 Nr. Noteringar från respektive intervju 
Kategori: Strategiska uppdrag 

1 · Hänvisar egentligen till VD:n men skulle själv vilja säga: bredd portfölj, mediala affärer, 
leder till nyrekrytering, gör att man kan behålla personal, nytt geografiskt område, ny 
marknad, långsiktiga uppdrag, utveckla kompetens 

· Vill ha 5 företagskriterier på hur man ska definiera ett strategiskt viktigt uppdrag 
· Även om det finns andra målsättningar är det lätt att hamna tillbaka i ekonomiska 

diskussioner 

2 · Hänvisar till en mall och uppdrag > 20 miljoner. Funderar själv på om inte gränsen på 
20 miljoner borde justeras uppåt 

· Utvecklingsprojekt som ger fler uppdrag, långsiktiga uppdrag, nya marknader, 
sysselsätter människor, ekonomiskt vinst 

3 · Vill inte prata om uppdrag då hen inte är inblandad i genomförandeskedet 
· Det handlar bara om strategi kring affärer 
· Hänvisar till affärsforum och exceptionella uppdrag (> 5 miljoner och fler än två 

affärsområden) 
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4 · Hänvisar till mall för exceptionella affärer  
· Referenser för framtiden, prestigeuppdrag, personal utveckling, bygga samarbete, 

förbereda samarbete med framtida partner/kund 

5 · Vill inte prata om uppdrag, vill prata om projekt 
· Kanske kopplat till företagets vision och mission, växa, referenser, kan vara strategiskt 

viktigt beroende på hur mycket företaget har att göra 

6 · Referenser för framtiden, säker beläggning kort- och långsiktigt, växa, viktig kund, ny 
kund, ny uppgift hos befintlig kund, ger jämt och bra arbetsfördelning 

7 · Behöver ej ha med storlek att göra men känns ofta så 
· Stora, syns och hörs, ny teknik, nya marknader 

8 · Vill ej svara på frågan eftersom hen själv inte aktivt jobbar med strategiskt arbete 

Kategori: Arbetsprocess 
1 · Processen beror på kund och hur utvärdering av anbud går till 

· Förarbete: görs för stora anbud, kan ta upp till flera år. Här träffas representanter från 
kund, andra nyckelpersoner. Syftet är att öka vinstchans och kanske påverka hur 
framtida förfrågningsunderlag ser ut, hantera leads 

· Proaktivt arbete sker vid extrema affärer (>50 miljoner), vid vanliga affärer (10-40 
miljoner) endast interna förberedelser. Det är inte bra att det externa arbetet inte 
prioriteras men det finns ingen tid, eller framförhållning. 

· Arbetsprocess för vanliga affärer: 1. Ta reda på info. 2. Anbudsarbete: analysera och 
ta fram anbud, teckna kontrakt, därefter erfarenhetsåterföring. 

· Beslutsprocessen sker i flera steg. Tidigare fanns inget affärsforum 
· Inhämtning av grova uppskattningar gällande resurs och omfattning av uppdrag görs 

redan under förarbetet 
· Anbudsarbete: 1. Kontrollera utvärderingsmodell. 2. Kontrollera vad som ska lämnas 

in med anbudet (dokument, handlingar mm). 3. Bygga arbetsgrupp 

2 · Processen: försäljningsgruppen lyfter affären till affärsområdeschefen, därefter tas 
affären upp till affärsforum 

· Förarbete sker kanske 1 år innan. Man läser sig på förutsättningar, eventuella partner, 
knyter kontakter. 

· Försäljningsgruppen är inblandad men även andra från linjeorganisationen, främst 
från Stockholm. I andra områden är det andra (inom organisationen) som har bättre 
lokalkännedom. Om försäljningsgruppen skulle börja jobba inom andra regioner skulle 
eventuellt uppstå interna konflikter 

· Vid anbudsarbete: någon från försäljningsgruppen kan vara anbudsansvarig, den får 
hjälp med anbudsarbetet av teknikansvariga. Försäljningsgruppens mål är att vinna 
anbud, och kan ej tekniken. 

· Anbudsgrupp består av uppdragsansvarig, teknikansvariga, personer som har 
skallkrav enligt förfrågningsunderlaget 

· Affärsforum säger alltid ja 

3 · Det finns en nationell anbudsgrupp med syfte att affärsområdena ska hålla varandra 
informerade om deras affärer och lära av varandra kring anbudsarbete  

· Vid stora anbud sker mycket proaktivt arbete, nätverkande och kundrelationer 
· I många fall behöver kunden vägledas så det blir rätt förfrågningsunderlag 
· Det sker ett förarbete: konkurrentanalys, läsa in sig på kunder och förutsättningar, läsa 

av det politiska läget, finns det behov av rekrytering eller förvärv? 
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· Vid anbudsarbete: hanteras även uppdrag som inte har uppmärksammats tidigare 
· Affärsforum beslutsfattande go/no go. Affärsforum kan ställa frågor och då behöver 

affären lyftas upp till affärsforum igen i ett senare skede 
· Endast ett affärsområde har ett eget beslutsfattande organ innan affärsforum 

(pulsmöten) 

4 · Försäljningsgruppen har varit specifik för ett teknikområde men gynnar alla, därför ska 
det lyftas upp till bolagsnivå. Dessutom har de räknat hem många uppdrag och det 
finns inte många resurser lediga inom affärsområdet. 

· Försäljningsgruppen har funnits i ca 2 år. Deras uppgifter är långsiktig bearbetning 
och omvärldsbevakning, uppmärksamma intressanta affärsmöjligheter 3-36 månader. 

· Förarbete: kartläggning av kund, partner och konkurrenter. Skapa sig en bild av 
förutsättningarna, förstå det politiska inslaget, följa pengar – vilka andra intressenter 
finns?, skapa förankring hos affärsområdet. Det jobbas mycket med regionchefer, 
affärsområdeschefer och avdelningschefer. 

· Någon från försäljningsgruppen är med och leder eller deltar i anbudsarbetet. Efter 
tilldelningsbeslutet är hen kvar som ombud eller i uppdragsstyrelsen för att identifiera 
möjligheter fram till slutleverans. Engagemangen minskar med tiden. 

· Anbudsansvarig håller en presentation av affären för affärsforumet. Den som 
presenterar bör ha en rekommendation hur affären ska hanteras 

· Vid pulsmöten tas vägledande beslut inom affärsområdet därefter lyfts affären på 
affärsforum 

· Affärer kan också lyftas upp till affärsforum långt innan anbudsförfrågan kommit ut för 
att förklara hur man tänker kring affären 

· Det läggs mycket tid och pengar på anbudsarbetet. 
· Anbudsansvariga kan ingå i försäljningsgruppen men kan också vara personer inom 

linjeorganisationen 
· Försäljningsgruppen ska finnas med i affärer > 20 miljoner men eftersom det finns så 

många affärer har det blivit så att gränsen flyttats till > 50 miljoner. När gruppen flyttas 
till bolagsnivån kommer de troligtvis finnas med endast vid större anbud än så. 

5 · Arbetsprocessen sker i två steg: förarbete och anbudsarbete. I anbudsarbete ingår 
någon/några från försäljningsgruppen, tilltänkt uppdragsansvarig och teknikansvariga, 
kanske även andra som har mycket kunskap om projektet 

· Projektet tar inte slut för att en förfrågan har kommit ut 
· Det finns en tanke om kontinuitet så att det som är med i tidiga skeden också ska vara 

med i genomförandet. Detta har funkat de senaste 2 åren 
· När det bara ska anges ett pris i ett anbud är det sällsynt att uppdragsansvarig eller 

teknikansvarig involveras i anbudsarbetet.  Det senare beror på att anbudsarbete 
kostar företaget mycket pengar, men även för att uppdragsansvariga och 
teknikansvariga oftast är upptagna i pågående uppdrag 

· Vid anbudsarbete: 1. Välj uppdragsansvarig och andra svåra roller i uppdrag. 2. Sätt 
upp kalkylgrupp med teknikansvariga som får räkna på jobbet  

· Vid stora anbud sker mycket proaktivt arbete. 

6 · I samband med stora uppdrag är försäljningsgruppen inblandad. De ser till att bevaka 
de stora affärerna. 

· Förarbetet sker långt tid i förväg. Görs av försäljningsgruppen, chefer. Förarbetet 
prioriteras bättre idag.  

· Vid anbudsarbetet läser man in sig i förfrågningsunderlaget, kontrollerar att uppdraget 
fortfarande är intressant, sätter ihop en bemanning 
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· Anbudsarbetet slutar vid inlämning av anbud men en utvärdering av anbudsarbetet 
behöver göras. Vid vinnande anbud bör en överlämning göras 

· Inom regionen finns regionmöten där affärer lyfts upp. > 5 miljoner lyfts till affärsforum, 
annars hanteras de själva i samråd med affärsområdesledning 

· Arbete i samband med stora uppdrag är mer omfattande med flera involverade men 
rutinerna än nog samma som de mindre anbuden. 

7 · Processen har ändrats. Nu finns en grupp som tänker framåt i tiden. Antar att det finns 
även strategiska tankar inom affärsområdet men vet ej exakt.  

· Deltar ej i förarbetet själv och vet inte så mycket vad som händer där, kommer själv in 
i processen vid anbudsarbetet. 

· Vid stora anbud sker mycket proaktivt arbete. 
· Vid anbudsskede: anbudgrupp tittar på omfattning och gör en kontroll av underlag från 

teknikområdena. Varje teknikansvarig räknar på sin del 
· Tidigare var det vanligt att de som räknade var själva med i genomförandeskedet. Om 

de som räknar är med i genomförandet eller inte beror mycket på vad som finns för 
skallkrav i förfrågningsunderlaget eller om de är upptagna i andra projekt. 

· Det är bra om oerfarna kalkylansvarig räknar på jobben, de lär sig hur man ska tänka 
då. 

· Arbetsprocessen för anbudsarbetet beror på storlek på uppdrag 
· Hen själv får mycket hjälp av ”gruppen” (läs försäljningsgruppen) med det 

administrativa i anbudslämnandet 
· De som deltar i anbudsskedet: anbudskoordinator, anbudsgrupp (behöver ej vara 

tänkt uppdragsledning), teknikansvariga 

8 · Problem att skaffa resurser som kan vara med under anbudsarbetet 
· Det efterfrågas en särskild grupp som kan vara ansvariga för anbudsarbete 
· Beslutshierarki: från affärsområdet (via pulsmöten) till affärsområdet 
· Ifrågasätter hur mycket tid som läggs på go/no go-mallen 
· Det behövs ökad tydlighet kring hur viktigt en affär är för företaget. Anbudsgruppen är 

inte alltid medveten. 
· Vet inte om det finns några skillnader mellan anbudsarbete i stora och mindre anbud 

Kategori: Beslutsfattare 
1 · Om > 10 miljoner tas beslutet av företagsledningen 

· Tas upp till ledningen via sektion/region (regionchef säger ja), därefter tas det upp på 
pulsmöte (beslut om anbud ska avges), därefter lyfts det upp till affärsforum (formell 
go/no go) 

· VD tar beslut kring prissättning av bud 

2 · Ej utpekat. Kollektivt beslutsfattande inom affärsforum 
· Affärsområdeschef bestämmer vad som lyfts upp till affärsforum 
· Medlemmar inom försäljningsgruppen själva bestämmer vilka affärer det ska satsas 

på, förankra informellt med affärsområdeschef.  
· Generellt är det de enskilda medarbetarna som på något sätt gör utvärderingen 

3 · Affärsforum bestämmer om kommersiella villkor inom exceptionella anbud, nationella 
ramavtal, internationella anbud, anbud med avsteg från ABK 

· Affärsområdet som mest påverkar vilka uppdrag man går på.  
· Affärsforum kan bestämma att avge ett anbud eftersom det har tagits upp på 

affärsforum, oavsett om alla är med på det 
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· Den som presenterar affären på affärsforum bestämmer om affären är strategiskt 
viktigt 

· Pulsmöte ger en första sållning av uppdrag 

4 · För exceptionella anbud tas beslut inom affärsforum. Beslutsfattande görs i grupp. I 
praktiken tas ett vägledande beslut inom affärsområdet, affärsforumet säger alltid ja. 

· Det är bara VD:n som har egentligt mandat. 
· Om anbud inte exceptionellt behövs inget formellt beslut. 
· Inom affärsområden tas det nog beslut som gör att affären hamnar under gränsen för 

exceptionella anbud för att undvika lyfta upp den till affärsforum. 
· Beslut om prissättning tas av affärsforum 

5 · Försäljningsgruppen bestämmer vad som är strategiskt viktigt 

6 · Beslut kan fattas på olika nivåer, även på koncern eller bolagsnivå men det är sällsynt.  
· > 5 miljoner tas beslut av affärsforum (go/no go) 
· Vid affärsforum tas beslut om go/no go men även andra affärsmässiga beslut. Osäker 

hur beslutsfattandet går till 

7 · Vet ej. Hänvisar till försäljningsgruppen, till affärsområdeschef och sektionschef 

8 · Affärsforum och nationella anbudsgruppen beslutar om strategiskt viktiga uppdrag 
· Hänvisar till exceptionella anbud 
· Affärsområdena är starka, det räcker att ett affärsområde vill avge ett anbud så blir det 

go. 

Kategori: Målsättningar med att lämna in anbud 
1 · Vinna anbud 

2 · Vinna anbud 

3 · Växa, säkra beläggning, ligga på topp, anses branschens bästa 

4 · Målsättningar är inte specificerade från början. Har själv tagit fram ett förslag till 
utvärderingsmodell med flera kriterier 

5 · Vinna i alla fall vartannat anbud som lämnas 
· Ska bara lämna där vi ser möjlighet att vinna 

6 - 
7 · Vinna anbud.  

· Produkt till rätt pris, tänka innovativ, uppdrag leder till andra uppdrag eller 
tilläggsarbeten 

8 - 
Kategori: Vilka uppdrag företaget satsar på 

1 · Varierar övertid: Bra avkastning, större, komplexa, mediala, långsiktiga. 

2 · Geografisk närhet till sina kontakter påverkar vilka man satsar på 
· VD:s vision styr 
· Komplexa, intressanta, aktuella, nya uppdrag, samhällsutveckling, prestige 
· Önskar att det satsas bara på bra projekt. Inte bra om folk jobbar övertid 

3 · Förbereda sig inför andra kommande uppdrag (t.ex. totalentreprenader) 
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· Det ska finnas en vilja från organisationen, chans att vinna, behöver jobb, roligt, 
spännande, ej konstiga avsteg från ABK, samarbetspartner 

4 · Referenser, uppdrag bra för företagets anseende, utveckla samarbete med kund och 
andra marknadsaktörer, kund (kan vara en arbetsmiljöfråga) 

5 · Det skickas för mycket ibland. Borde lämna där det finns möjlighet att vinna 
· Avgörande faktorer varierar över tid: just nu mycket att göra så pris är inte så viktigt. 

Tidigare var det viktigt att vinna stora och medelstora uppdrag 
· Sammanvägning av flera faktorer: prestige, reklamvärde, möjlighet till rekrytering, 

överensstämmer med strategi, kundkontakter, bygga kompetens. Utvärdering sker 
mindre strukturerat. Bara pratar om det.  

· Det finns alltid någon aspekt som gör att någon tycker att det är viktigt 

6 · Resurser, lönsamhet, strategisk kund, uppdragstyp, bolagsstrategiska mål, utveckling 

7 · Spännande och nya uppdrag 

8 · Det som är intressant för affärsområdet 

Kategori: Uppdragsekonomi och andra beslutsunderlag 
1 · Beslutsunderlag om prissättning och budgetar tas fram med hjälp av matriser, excel-

snurror.  
· Tycker att det finns förbättringspotential – utveckla en kalkylmodell 
· Har själv sammanställt en del statistik 
· Har lämnat anbud med dåliga ekonomiska förutsättningar 
· Beslutsunderlag om prissättning tas fram om annat än rörligt pris 
· Teknikansvariga/kalkylansvarig tar fram omfattning. Oftast räknas det för högt 

2 · Vet om ett uppdrag där det kommer vara väldigt tajt ekonomiskt men vet inte hur det 
kommer att hanteras 

· Teknikansvariga och uppdragsansvarig är med och tar fram genomförande 
beskrivning och beslutsunderlag (ekonomi). Subjektiva bedömningar 

· Bra om det finns statistik 

3 · Ständigt lägsta pris som gäller.  
· Grupp med kalkylansvarig räknar på jobbet.  
· Alla sitter med sina egna kalkylmallar. Har själv tänkt att ta fram/sammanställa ett 

begränsat antal kalkylmallar som alla kan använda 

4 · Har arbetat med en excelmodell där konkurrenter kan läggas in 
· Kalkylansvariga räknar (de räknar oftast för högt). Därefter ”osthyvel”-metod. 
· Anbudsansvarig kan inte göra en egen bedömning men kan ifrågasätta underlag. 
· Insamling av beslutsunderlag påverkas av hur förfrågningsunderlaget ser ut 
· Önskar mer statistik 
· Har använt en modell som också tar hänsyn till konkurrenters prissättning 

5 · Alla teknikansvariga räknar på sin del, när man sätter ihop det så blir det en summa 
som inte är konkurrenskraftig 

· Ibland har anbudsansvarig räknat själv och fördelat i efterhand mellan teknikområdena 
· När beslutsunderlag kommer från kalkylansvariga värderas rimligheten i underlaget, 

därefter görs en egen bedömning 
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· Lämnar inte anbud så uppdrag går med förlust men om man håller sig till de 
förutsättningar man har räknat på (CRC och juniora) kommer det att gå 

6 · Eventuella förluster i uppdrag tas om på långsikt, om detta stämmer har dock inte 
följts systematiskt 

· Ska ett anbud lämnas med förlust ska det vara av bra skäl 
· Teknikansvariga räknar fram TB och lyfter även andra viktiga faktorer. Prissättning är 

intuitiv.  
· Inte så mycket statistik, borde tas fram 

7 · Anbudsansvarig gör en sammanställning och räknar TB1. Prissättning görs utifrån 
magkänsla. Ibland tas med en riskpott 

· Har statistikunderlag 
· Kan tänka sig att det har lämnats anbud som gått med förlust (svar efter en ledande 

fråga) 

8 · Vet inte hur det går till men vet att det efterfrågas mer statistik 

Kategori: Prissättning av anbud 
1 · Pressade priser, alla vill ha jobbet 

· Flera konkurrenter vill ha de stora jobben 
· Prissättning påverkas av hur förfrågningsunderlaget ser ut 

2 · Anbudsansvarig gör egen bedömning av underlag från teknikansvariga 

3 · Vet inte hur prissättning går till i praktiken 

4 · ”osthyvel”-metod 

5 · Utvärdering/bedömning av underlag från teknikansvariga 
· Beror på utvärderingsmodell 
· Använder olika excel-snurror och testar olika scenarier 

6 · Lönsamhet tittas alltid på, sen kan man acceptera olika nivåer beroende på 
strategiska skäl. Prissättning sker intuitiv, magkänsla 

· Om alla teknikansvarig räknar för sig blir budet för högt, ej konkurrenskraftig och bör 
sänkas – ”anpassning till verklighet” 

7 · Beror på utvärderingsmodell 
· Mycket magkänsla 

8 · Vet inte hur prissättning går till i praktiken 

Kategori: Rutiner och dokumentation i arbetsprocessen 
1 · Hänvisar till företagets go/no go-mall 

· Väldigt lite dokumentation, mest mötesprotokoll – ibland pga. lathet 

2 · Tydliga rutiner för hur saker ska upp till affärsforum. I övrigt inga lathundar eller 
liknande 

· Dokumentation sker genom mötesprotokoll, det skapas mappar för varje uppdrag. 

3 · Bra rutiner endast för ett affärsområde. Alla jobbar olika, vill ej att det ska styras 
centralt.  
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· Vet inte hur processen dokumenteras. Verksamhetssystemet är bara anpassat för 
uppdragsarbetet (genomförande) ej för anbudsarbetet 

4 · Saknar rutiner för prioritering av projekt i olika tidshorisonter. Finns inga mallar för 
utvärdering av kriterier. Har själv tagit fram ett förslag. Modeller bör vara ledande och 
ge upphov till diskussioner 

· Dokumentation sker genom mötesprotokoll, presentationer på affärsforum, 
minnesanteckningar, anbudsrum. 

· Hänvisar även till företagets försäljningsprocess 

5 · Tydliga rutiner för anbudsprocess, hur man ska gå tillväga och vad som behöver lyftas 
upp till affärsforum 

· Dokumentation görs genom mötesprotokoll, presentationer, sammanfattningar, 
kalkyler. Det finns förbättringspotential. 

6 · Är själv inte så insatt i vilka rutiner som gäller – känner inget behov av det med sin 
befattning 

· Rutiner bra så länge allt fungerar som det ska, så fort något avviker är det inte bra 

7 · Kan ej förklara hur det går till. Vet inte hur rutiner för bid/no bid och beslutsfattande 
kring stora anbud går till 

8 · Go/no go-mall bra i sig men funderar över hur mycket tid som verkligen läggs på varje 
del. Har uppmärksammat bristfälligt underlag i några mallar. 

Kategori: Företagets bid/no bid-mall 
1 · Ibland tas upp affärer till affärsforum flera gånger, men normalt två gånger  

· Första gången för att få formellt ok. Uppdraget har redan sålts internt så inga problem 
· Vid andra tillfälle presenteras den ekonomiska modellen och utvärderingsmodellen 

2 · Affärsforum säger alltid ja, ibland ställer de kompletterande frågor 

3 · Ingen riktig utvärdering om strategiskt viktigt eller ej.   
· Behöver vara mer selektiva 
· Affärsområdena behöver egna go/no go-mallar 

4 · Man går till affärsforum endast för att få go, annars är det ingen idé.  Men vill ha mer 
ifrågasättande 

5 · För många go.  
· Vid steg 1 få ok att jobba med anbud. Vid steg 2 bestämma kommersiella villkor och 

ok att lämna in anbud 

6 · Gäller bara uppdrag över 5 miljoner 

7 · Har ingen uppfattning 

8 · Det krävs mer styrning. Affärsforum har aldrig sagt nej. Företaget är inte tillräckligt 
centralstyrt. Affärsområdena är väldigt starka  

Kategori: Intern beslutskommunikation 
1 · Saknar bättre kommunikation då anbud med dåliga ekonomiska förutsättningar har 

lämnats  
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· Man kan inte vara transparent om allt, men saknar transparens med det som kan 
förmedlas vidare 

2 · Uppdragsansvarig är med under anbudsarbetet och har en centralroll. Det är fel om 
inte uppdragsansvarig vet förutsättningarna 

· Alla borde veta varför prissättning ser ut som det gör. Strategi och siffror är inte så 
viktiga, man glömmer bort sånt. 

· Processen är transparent för de som berörs direkt 

3 · Har ingen egen uppfattning om hur beslutskommunikation går till 
· Tror nog att processen är transparent men det är svårt att vara så transparent. Många 

byter jobb och man vill inte att konkurrenter ska få reda på att man jobbar med ett 
visst anbud 

4 · Information från affärsforum till affärsområdena är inte som man skulle önska. 
· Eftersträvar kontinuitet i hela kedjan. Ej släppa uppdraget bara för att man har vunnit 

anbud 
· Processen är transparent för de som är med och tar beslut, inte för alla. Säger efter 

ledande fråga att man inte kan vara transparent om detaljerna 

5 · Viktigt att delge uppdragsansvarig.  
· Anbudsansvarig är med i början av uppdrag och har dialog med uppdragsansvarig 

och uppdragsstyrelse och teknikansvariga. Uppdragsansvarig ska därefter sprida 
informationen till övriga 

· Informationsspridning till uppdragsledning prioriteras, men vet inte hur informationen 
delges de övriga 

· Tror inte att alla uppdragsmedlemmar bryr sig om allt som händer innan uppdragsstart 
· Tror att stora delar av processen är transparent 

6 · I små och medelstora uppdrag lämnas info via veckobrev och månadsmöten, i stora 
uppdrag sker det på samma sätt men kommunikation sker när man har vunnit. Sällan 
kommuniceras det att man ska eller har lämnat in ett anbud 

· Kapade budgetar förankras inte tillbaka i organisationen. Konflikträdsla ligger bakom, 
men man behöver nöjda medarbetare 

· Målsättningar med anbud når inte uppdragsmedlemmarna 
· Processen är inte transparant men det finns ingen ambition att dölja något, man bara 

går vidare efter ett anbud är inlämnat 

7 · Uttalade målsättningar delges uppdragsgruppen, mycket gäller teknik och ekonomi 
· Kommunikation sker i samband med startmöte för uppdrag 
· Det är viktigt att det finns någon som är med hela vägen 
· Om ekonomin har justeras i anbudsarbetet är det ”gilla läget” som gäller 
· Tror att processen är transparent 

Kategori: Kommunikationskanaler 
1 · Anbudsansvarig ansvara för kommunikation i anbud men ibland räcker det inte, 

saknar stöd för linjechefer 

2 · Anbudsansvarig lämnar över till uppdragsansvarig. Anbudsansvarig har även kontakt 
med teknikansvarig i början på uppdraget. 

3 · Vet inte hur det fungerar men tycker att det borde gå via linjecheferna 
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4 · Möten hålls vid förarbete och anbudsarbete samt inför genomförandeskedet. Vid 
startmöte borde alla informeras om förutsättningarna 

5 · Anbudsansvarig förmedlar till uppdragsansvarig som ska förmedla till teknikansvariga. 
Teknikansvariga förmedlar vidare till projektörerna 

6 · Det finns förbättringspotential. Anbudsansvarig och/eller chef ska ansvara för 
kommunikationen.  

· Hur kommunikation fungerar beror på hur man är som person och det är svårt att 
påverka 

7 · Anbudsansvarig förmedlar till uppdragsansvarig som ska förmedla till teknikansvariga. 
Teknikansvariga förmedlar vidare till projektörerna 

Kategori: Följder av förbättrad kommunikation  
1 · Uppdragsmedlemmarna förstår komplexa räkningar som står bakom, de vet hur 

uppdraget ska genomföras 

2 - 
3 · Uppdragsmedlemmarna känner sig involverade och får känsla av större 

sammanhang, får yrkesstolthet 

4 · Uppdragsmedlemmar får förståelse för hur man tänker och vad som förväntas av 
dem, de ser helheten – är med och bygger katedralen 

· Uppdragsmedlemmar ifrågasätter nog ofta varför det lämnas strategiska anbud 

5 · Uppdragsmedlemmar vet förutsättningarna, vad de ska tänka på, omfattning och 
andra aspekter 

6 - 
7 · Alla strävar mot samma mål  

Kategori: Övrigt – ej kategoriserat 
1 · Definition av stora uppdrag varierar inom företaget, även från affärsområde till 

affärsområde 
· Man ser alltid en effektivitet och stordrivsfördel i långsiktiga uppdrag som inte finns i 

de mindre 
· Företagets bonussystem är inte anpassat för arbete med strategiska anbud med låg 

lönsamhet. Medarbetare vill inte gärna arbeta i uppdrag som inte är lönsamma. 
Medarbetare tenderar att jämföra timpriser med sina kollegor. 

· Saknar feedback från genomförandeskedet. För ofta höra om uppdraget när ekonomin 
inte fungerar (dock är det inte så ofta det sker) 

· Företaget är inte van att driva stora affärer 

2 · När nya intressanta uppdrag eller uppdrag med bättre betalt dyker upp uppstår interna 
konflikter om resurserna. Medarbetare vill hellre jobba med uppdrag där det är bättre 
betalt 

4 · Affärsforum är ett nytt beslutsorgan, troligt ovan  
· Det håller på att tas fram en utbildning för anbudsansvariga så de ska veta vad som 

förväntas av dem. Det ska finnas en e-learning-variant för alla samt en 
certifieringskurs. 
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· Ca 80 % av affärsområdets affärer är exceptionella affärer – men det kan väl bero på 
att definitionen av exceptionella affärer är för bredd 

6 · Det ekonomiska ansvaret i uppdrag lämnas till de enskilda medarbetare men det är ok 
så länge de får stöd från organisationen. Uppdragsmedlemmarna måste förstå att det 
är så det fungerar vid konkurrens (att man sänker budgetar) 

8 · Det verkar finnas en koppling mellan strukturerade anbudsarbete och vinnande 
anbud. Lyckade anbud är bra styrda. 

· Konkurrentanalys är bristfällig på företaget. Det leder till felaktiga beslut i 
anbudsarbetet 

· Det krävs mer kommunikation mellan de som jobbar med de riktigt stora anbuden och 
de medarbetare som har lokalförankring. 
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Bilaga 5: Resultat från enkätundersökning 

(börjar på nästa sida) 



F1F1

5,00% 2

27,50% 11

55,00% 22

77,50% 31

12,50% 5

10,00% 4

Hur skulle du definiera "strategiskt uppdrag"?
(välj max 2 svar som du tycker passar bäst)

Svarade: 40 Hoppade över: 1

Totalt antal svarande: Totalt antal svarande: 4040

Ett
välplanerat...

Ett uppdrag
som avses vi...

Ett uppdrag i
enlighet med...

Ett uppdrag
med långsikt...

Ett uppdrag
där flera...

Other (please
specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

Ett välplanerat uppdragEtt välplanerat uppdrag–

Ett uppdrag som avses vinna genom taktiskt anbudsarbeteEtt uppdrag som avses vinna genom taktiskt anbudsarbete–

Ett uppdrag i enlighet med företagets mission, vision och värderingarEtt uppdrag i enlighet med företagets mission, vision och värderingar–

Ett uppdrag med långsiktiga målsättningar (även utanför det specifika uppdraget)Ett uppdrag med långsiktiga målsättningar (även utanför det specifika uppdraget)–

Ett uppdrag där flera teknikområden är inblandadeEtt uppdrag där flera teknikområden är inblandade–

SvarSvarOther (please specify)Other (please specify)–

Visar 4 svar

Ett uppdrag på översiktlig, strategisk nivå
2017-04-27 09:18

Uppdrag som ger mervärde i framtiden, t.ex. starkt stärkande av position på marknaden,
kompetensutvecklande, knyta kontakt med viktig kund.
2017-04-26 23:36

Kontakter
2017-04-26 11:34

Ett uppdrag där ny tjänster kan utvecklas.
2017-04-26 09:53
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0,00% 0

31,71% 13

2,44% 1

41,46% 17

2,44% 1

17,07% 7

4,88% 2

TotaltTotalt 4141

Ett uppdrag
som man känn...

Ett
prestigefull...

Det är ett
strategiskt...

Ett uppdrag
där företage...

Ett välutfört
uppdrag som...

Ett uppdrag
företaget vi...

Other (please
specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

Ett uppdrag som man känner sig stolt att jobba iEtt uppdrag som man känner sig stolt att jobba i–

Ett prestigefullt uppdrag p.g.a. sin natur (sällsynt, kund, omfattning, omsättning m fl)Ett prestigefullt uppdrag p.g.a. sin natur (sällsynt, kund, omfattning, omsättning m fl)–

Det är ett strategiskt uppdragDet är ett strategiskt uppdrag–

Ett uppdrag där företaget har möjlighet att göra långsiktigt avtryckEtt uppdrag där företaget har möjlighet att göra långsiktigt avtryck–

Ett välutfört uppdrag som vart så bra att alla gärna vill prata omEtt välutfört uppdrag som vart så bra att alla gärna vill prata om–

Ett uppdrag företaget vill ha till varje prisEtt uppdrag företaget vill ha till varje pris–

SvarSvarOther (please specify)Other (please specify)–

F2F2

Hur skulle du definiera "prestigeuppdrag"?
Svarade: 41 Hoppade över: 0

Visar 2 svar

Ett uppdrag där företaget har möjlighet att göra långsiktigt avtryck, Ett välutfört uppdrag som vart så bra att
alla gärna vill prata om
2017-04-26 23:59

Ju större ju mer prestige
2017-04-26 11:34
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68,29% 28

24,39% 10

7,32% 3

TotaltTotalt 4141

Ja

Nej

Vet ej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

JaJa–

NejNej–

Vet ejVet ej–

F3F3

Jobbar du för närvarande i ett strategiskt
uppdrag eller prestigeuppdrag?

Svarade: 41 Hoppade över: 0
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7,32% 3

7,32% 3

2,44% 1

14,63% 6

14,63% 6

9,76% 4

36,59% 15

7,32% 3

TotaltTotalt 4141

Långt innan
anbudsförfrå...

Långt innan
anbudsförfrå...

Långt innan
anbudsförfrå...

När
anbudsförfrå...

När
anbudsförfrå...

När
anbudsförfrå...

Jag fick höra
om uppdraget...

Jag tror/vet
att man inte...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

Långt innan anbudsförfrågan kom ut och jag själv deltog i beslutsprocessen att lämna inLångt innan anbudsförfrågan kom ut och jag själv deltog i beslutsprocessen att lämna in
anbudanbud

–

Långt innan anbudsförfrågan kom ut, min chef berättade om det i samband med ettLångt innan anbudsförfrågan kom ut, min chef berättade om det i samband med ett
avdelningsmöte eller gruppmöteavdelningsmöte eller gruppmöte

–

Långt innan anbudsförfrågan kom ut, jag fick ingen direkt information men jag hörde rykten iLångt innan anbudsförfrågan kom ut, jag fick ingen direkt information men jag hörde rykten i
korridorernakorridorerna

–

När anbudsförfrågan kom ut och jag själv deltog i anbudsarbetet eller lämnade inNär anbudsförfrågan kom ut och jag själv deltog i anbudsarbetet eller lämnade in
beslutsunderlag gällande resurser, tidsåtgång eller liknandebeslutsunderlag gällande resurser, tidsåtgång eller liknande

–

När anbudsförfrågan kom ut, min chef berättade om det i samband med ett avdelningsmöteNär anbudsförfrågan kom ut, min chef berättade om det i samband med ett avdelningsmöte
eller gruppmöteeller gruppmöte

–

När anbudsförfrågan kom ut, jag fick ingen direkt information men jag hörde rykten iNär anbudsförfrågan kom ut, jag fick ingen direkt information men jag hörde rykten i
korridorernakorridorerna

–

Jag fick höra om uppdraget först när jag förväntades börja jobba med detJag fick höra om uppdraget först när jag förväntades börja jobba med det–

Jag tror/vet att man inte lämnat in ett strategiskt anbudJag tror/vet att man inte lämnat in ett strategiskt anbud–

F4F4

I vilket skede fick du information om att affärsområdet/företaget 
skulle lämna in ett strategiskt anbud för det strategiska uppdraget 

eller prestigeuppdraget du arbetar i eller arbetade senast?
Svarade: 41 Hoppade över: 0
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F5F5

57,50% 23

30,00% 12

12,50% 5

Fick du någon information varför uppdraget
är/var strategiskt viktigt för
affärsområdet/företaget?

Svarade: 40 Hoppade över: 1

TotaltTotalt 4040

Ja

Nej

Vet ej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

JaJa–

NejNej–

Vet ejVet ej–
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89,74% 35

7,69% 3

2,56% 1

TotaltTotalt 3939

Ja

Nej

Vet ej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

JaJa–

NejNej–

Vet ejVet ej–

F6F6

Tycker du att det är viktigt att
uppdragsmedlemmarna får information om

förarbete och anbudsarbete inför
uppdragsstart?

Svarade: 39 Hoppade över: 2
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29,27% 12

70,73% 29

TotaltTotalt 4141

Bra

Dåligt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

BraBra–

DåligtDåligt–

F7F7
Hur anser du att den nedåtgående kommunikationen kring 

förarbete och anbudsarbete i samband med strategiska uppdrag 
(eller prestigeuppdrag) fungerar på affärsområdet?

Svarade: 41 Hoppade över: 0

KomKommmentarentarerer (1(11)1)

FFuunnggeerraarr  bbeettydydlliiggtt  bbäättttrree  nnuu,,  mmeedd  nny y AAOO--lleeddnniinngg..  IInnnnaann  ffaannnns s iinnggeenn  ööveverrggrriippaannddee  ststrraatteeggii  fföörr  aatttt  kukunnnnaa  llöösasa
uuppppddrraaggeett  oomm  vivi  vavannnn..  BBllaa  sasaknknaaddees s ppåå  fföörrhhaanndd  ddeeffiinniieerraaddee  oorrggaanniisasattiioonneerr..
2017-05-04 2017-05-04 03:03:2525

vavarriieerraarr  ffrråånn  uuppppddrraagg  ttiillll  uuppppddrraagg
2017-05-04 2017-05-04 03:03:2424

MMyckeyckett  iinnffoorrmmaattiioonn  ffaaststnnaarr  ppåå  väväggeenn  oochch  nnåårr  iinnttee  uuppppddrraaggsmsmeeddlleemmmmaarrnnaa..
2017-05-04 2017-05-04 02:02:3030

DDeett  äärr  ddoock ck svåsvårrtt  fföörr  aallllaa  aatttt  ttaa  ttiillll  sisigg  ddeennnnaa  iinnffoorrmmaattiioonn  ii  iinnlleeddnniinnggeenn  aav v eetttt  uuppppddrraagg..  MMaann  äärr  ooffttaas s ffookukucecerraadd
ppåå  vavadd  sosomm  skaska  ggöörraas.s.
2017-05-03 2017-05-03 00:00:3636

TTiillllttäännktktaa  mmeeddlleemmmmaarr  ttiillllffrrååggaas s aalllltt  fföörr  sesenntt,,  aannbbuuddsosorrggaanniisasattiioonneenn  jjoobbbbaarr  fföörr  llåånnggtt  iiffrråånn  ddee  sosomm  skaska  uuttfföörraa
ddeenn,,  ddåålliigg  synsynkrkroonniiseserriinngg  mmeedd  aavsevseeennddee  ppåå  vavadd  vivi  veverrklkliiggeenn  klklaarraarr  aav v oochch  vavadd  vivi  vivillll  sesetttt  ttiillll  rreesusurrststiillllggåånnggaarr
mmmm
2017-05-02 2017-05-02 00:00:3434

OOklklaarraa  kokommmmuunniikakattiioonnsväsväggaarr..  MMaann  ffåårr  lläätttt  käkännslslaann  aatttt  ddee  sosomm  jjoobbbbaarr  mmeedd  aannbbuuddeenn  ttyckeyckerr  aatttt  ddeerraas s aarrbbeettee  äärr
nnååggoott  seseppaarreerraatt  ffrråånn  uuppppddrraaggeett  sjsjäällvtvt..
2017-04-28 2017-04-28 02:02:0606

BBeeslsluutt  oomm  aannbbuuddssussummmmaa  kokommmmuunniicecerrs s iinnttee
2017-04-27 2017-04-27 09:09:1818

MMaann  ffåårr  säsällllaann  hhöörraa  nnåånnttiinngg  oomm  ddeett
2017-04-27 2017-04-27 00:00:3232

TTaannkakarr  ffrråånn  ddee  sosomm  aarrbbeettaaddee  mmeedd  aannbbuuddeett  nnåårr  iinnttee  nneerr  ttiillll  ddee  sosomm  sesennaarree  skaska  aarrbbeettaa  ii  uuppppddrraaggeett  ii  ttiillllrrääcklckliiggtt
ststoorr  uuttststrrääcknckniinngg..  PPååttrrääffffaaddee  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  ÄÄTToorr  oochch  ststrraatteeggiiskaska  bbeeslsluutt  oomm  ststrraammaa  bbuuddggeettaarr  fföörrmmeeddllaas s iinnttee  ttiillll
tteeknkniikakannsvasvarriiggaa..
2017-04-26 2017-04-26 23:23:4242

MMyckeyckett  fföörrvivirrrriinngg  ii  ´́ddeenn  bbeeslsluuttspsprroocecess ss sosomm  ggjjoorrtts,s,  sasammtt  vevemm  sosomm  skaskallll  aannsvasvarraa  fföörr  vivissassa  bbeeslsluutt  oochch
bbuuddggeettskäskärrnniinnggaarr  sosomm  ggjjoorrtts.s.
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2,44% 1

9,76% 4

24,39% 10

26,83% 11

26,83% 11

9,76% 4

TotaltTotalt 4141

Jag förstår
vilka...

Jag känner mig
delaktig och...

Jag förstår
varför...

Jag förstår
vad som...

Jag blir mer
affärsmässig...

Other (please
specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

Jag förstår vilka drivkrafter som finns bakom genomförandet av uppdraget men det kommerJag förstår vilka drivkrafter som finns bakom genomförandet av uppdraget men det kommer
inte påverka min insats märkvärtinte påverka min insats märkvärt

–

Jag känner mig delaktig och inte bara som en resurs, jag blir därmed mer engagerad iJag känner mig delaktig och inte bara som en resurs, jag blir därmed mer engagerad i
uppdragetuppdraget

–

Jag förstår varför strategiska beslut har tagits och hur det kommer att påverka mitt dagligaJag förstår varför strategiska beslut har tagits och hur det kommer att påverka mitt dagliga
arbetearbete

–

Jag förstår vad som förväntas av mig i uppdraget och kan därmed hjälpa till att uppfyllaJag förstår vad som förväntas av mig i uppdraget och kan därmed hjälpa till att uppfylla
anbudsgruppens målsättningar med uppdragetanbudsgruppens målsättningar med uppdraget

–

Jag blir mer affärsmässig. Jag förstår varför budgetar, tidsplaner och resurssättning ser utJag blir mer affärsmässig. Jag förstår varför budgetar, tidsplaner och resurssättning ser ut
som det ser ut.som det ser ut.

–

SvarSvarOther (please specify)Other (please specify)–

F8F8
På vilket sätt tycker du att information gällande förarbete 
och anbudsarbete kan påverka din insats i uppdraget?

Svarade: 41 Hoppade över: 0

Visar 4 svar

Borde gå att ange fler än ett svar. Informationen kan ge positiva effekter på flera sätt.
2017-05-04 03:25

Bättre försteålse för förfrågan och planering redan i anbudsskdet
2017-05-04 02:27

Jag känner att anbudsarbetet är mycket dåligt kopplat till det faktiska uppdragsarbetet vilket är en stor
svaghet i vår organisation. Informationsvägarna funkar inte som de ska, UB är svår att förstå och planerade
leveranser är inte klart kopplade till anbud/UB.
2017-04-28 02:06

Förståelse för det tekniska resultatet
2017-04-26 23:01
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50,00% 20

45,00% 18

0,00% 0

0,00% 0

5,00% 2

Vad skulle du säga är  främsta anledningen till
att det lämnas in strategiska anbud?

Svarade: 40 Hoppade över: 1

TotaltTotalt 4040

Långsiktiga
ekonomiska...

Det är
prestigefull...

Företaget vill
göra en insa...

Utveckla de
egna...

Other (please
specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

Långsiktiga ekonomiska målsättningar och/eller vinna nya marknadsandelarLångsiktiga ekonomiska målsättningar och/eller vinna nya marknadsandelar–

Det är prestigefullt att arbeta med vissa uppdrag p.g.a. sin natur (beställare, omsättning,Det är prestigefullt att arbeta med vissa uppdrag p.g.a. sin natur (beställare, omsättning,
omfattning, sällsynt, m fl) oavsett ekonomiskt utfallomfattning, sällsynt, m fl) oavsett ekonomiskt utfall

–

Företaget vill göra en insats i samhälletFöretaget vill göra en insats i samhället–

Utveckla de egna medarbetarnaUtveckla de egna medarbetarna–

SvarSvarOther (please specify)Other (please specify)–

F9F9

Visar 2 svar

Alternativ 1 och 2
2017-04-26 23:36

Gick bara att välja ett alternativ. Jag tycker att de de två första är mest relevant.
2017-04-26 09:53
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17,50% 7

12,50% 5

0,00% 0

65,00% 26

5,00% 2

TotaltTotalt 4040

De långsiktiga
ekonomiska...

Det är
prestigefull...

Vi gör en
insats i...

Ekonomi i
uppdraget

Other (please
specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

De långsiktiga ekonomiska vinster som liknande framtida uppdrag kan föra med sig, oavsettDe långsiktiga ekonomiska vinster som liknande framtida uppdrag kan föra med sig, oavsett
ekonomiskt utfall i det egna uppdragetekonomiskt utfall i det egna uppdraget

–

Det är prestigefullt att arbeta i uppdraget, vi känner oss stolta att få vara medDet är prestigefullt att arbeta i uppdraget, vi känner oss stolta att få vara med–

Vi gör en insats i samhälletVi gör en insats i samhället–

Ekonomi i uppdragetEkonomi i uppdraget–

SvarSvarOther (please specify)Other (please specify)–

FF1010

Vad fokuseras det mest på (förutom tekniska
frågor) under och efter genomförandeskedet?

Svarade: 40 Hoppade över: 1

Visar 2 svar

Kan tyvärr inte se så mycket fördelar med sk. prestigeuppdrag eller prestigekunder. Ofta tenderar de vara
stora, komplexa och röriga med knepiga beställare. Går ofta med förlust.
2017-05-02 00:34

Vet ej
2017-04-27 09:18
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