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1 Inledning 
 
Uppsatsens inledande kapitel ger läsaren en bakgrund till undersökningen 
samt en beskrivning av varför undersökningen är intressant att genomföra. 
Vidare diskuteras uppsatsens problemområden och forskningsfrågor, vilka 
mynnar ut i en problemformulering samt ett syfte.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens verksamheter bedrivs i allt högre grad i projekt och temporära 
organisationer. I många organisationer är förmågan att driva projekt 
avgörande för verksamhetens effektivitet och konkurrenskraft. En 
tilltagande del av företagens omsättning utgörs av system och kund-
anpassade lösningar, utformade i projekt. En tilltagande konkurrens har 
också ökat kraven på snabb och innovativ utveckling av produkter och 
tjänster. (Engwall, 1999)  
 
Förmågan att fatta rätt beslut utgör en av förutsättningarna för en 
framgångsrik verksamhet. Detta innefattar frågor om prioritering, 
målsättning samt val av åtgärder, vilket ställer stora krav på effektiv 
informationshantering och god bedömningsförmåga. (Simon, 1987) 
Osäkerhet kan dock förhindra en effektiv hantering av information samt 
försämra förmågan att göra rationella överväganden. En tilltagande 
osäkerhet medför därför att större krav ställs på företagets förmåga att 
hantera risker i verksamheten. (Raftery, 1997)  
 
Ledning och styrning av projekt har under senare tid utvecklats till en 
professionell disciplin med formaliserade kunskapsområden och 
systematiska processer. Dock har riskverksamhet tills nyligen i regel 
behandlats som ett komplement till projektledningen och inte som en 
integrerad del av denna. Förståelsen för betydelsen av en systematisk 
riskverksamhet ökar dock bland såväl akademiker som praktiker. Med 
hjälp av en systematisk riskverksamhet möjliggörs identifiering, 
analysering och hantering av riskerna på ett effektivt sätt. Risker kan då 
vändas till en fördel och således möjliggöra ett mer framgångsrikt projekt. 
(Chapman & Ward, 1997) 
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1.2 Problemdiskussion  
 
Riskverksamhet är en viktig del av beslutsfattandet i alla projekt. Detta är 
dock inget nytt koncept, men tidigare tillämpningar har i högre grad 
grundats på instinkter, gott omdöme och erfarenhet. Genom att tillämpa ett 
systematiskt angreppssätt kan riskerna klargöras och därmed lättare 
hanteras och elimineras. (Mills, 2001) 
 
De organisationer som har en bättre förståelse för riskens natur och förmår 
hantera riskerna, undviker inte bara oförutsedda problem och hinder, utan 
möjliggör även frigörandet av resurser genom minskade behov av reserver 
och säkerhetsmarginaler. (Chapman & Cooper, 1987) En organisation som 
kan bedöma och hantera risker finner möjligheter i projekt som andra 
finner ”alltför riskfyllda”. Följaktligen utgör förståelse för och kunskap om 
risker och riskhantering en kärnkompetens i organisationen.  
 
Bygg- och anläggningsprojekt bedrivs i många fall i en osäker och 
dynamisk miljö och delar av branschen har ett dåligt rykte avseende 
hantering av risker, med många exempel på projekt som misslyckats med 
att möta fastställda tid- och kostnadsmål. Trots att projekten i många fall 
utsätts för svårpåverkade risker hanteras dessa ofta genom att ett påslag 
görs på den beräknade kostnaden eller tiden. Inom en komplex verksamhet 
som bygg- och anläggningsprojekt är dock sådana angreppssätt ofta 
otillräckliga, och leder i många fall till förseningar och kostnads-
överskridanden. (Mills, 2001) Ett sätt att komma till rätta med dessa 
problem är således att bedriva en målmedveten systematisk 
riskverksamhet. Risklitteraturen behandlar inte identifiering och hantering 
av projektrisk i bygg- och anläggningsverksamhet i nämnvärd omfattning, 
vilket föranleder oss att undersöka följande: 
 

•  Hur kan projektrisk i  svensk bygg- och anläggningsverksamhet 
bedömas? 

 
I alla projektlösningar utgör varje enskilt projekt en viktig del av en större 
helhet. Bygg- och anläggningsprojekt utgörs i hög grad av flera 
projektkomponenter, vilket leder till att kopplingarna mellan projekten får 
ökad betydelse. Detta ställer i sin tur ökade krav på väl fungerande 
riskanalyser och åtgärder, såväl i det enskilda projektet som i det 
överordnade systemet av projekt. (Chapman & Ward, 1997)  
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En effektiv hantering av risker kräver en genomtänkt riskverksamhet, 
vilket förutsätter utveckling och implementering av analysverktyg, 
åtgärdsmetoder och handlingsplaner. Projektens skilda förutsättningar 
medför att dessa planer, modeller och metoder måste modifieras och 
anpassas till det enskilda projektets specifika förutsättningar. Under 
processen måste de bäst lämpade metoderna och verktygen väljas ut och 
implementeras i verksamheten. Bygg- och anläggningsprojekt karaktär-
iseras av omfattande kapitalbindningar, utnyttjande av nya teknologier och 
tekniker, betydande geografiska och legala risker samt ett stort antal 
intressenter. Många verktyg måste därför anpassas för bygg- och 
anläggningsprojektens specifika förutsättningar. (Chapman & Cooper, 
1987) Litteraturen som behandlar risk och riskverksamhet diskuterar ett 
antal verktyg, anpassade för projektverksamhet. Dock saknas litteratur som 
behandlar riskverktyg anpassade för bygg- och anläggningsverksamhet och 
en heltäckande förteckning över verktygen saknas. Det är därför av intresse 
att undersöka följande: 
 

•  Vilka verktyg används för att hantera risk? 
 
Författare förordar olika verktyg, utifrån den kunskap och de erfarenheter 
de besitter. Genom att kartlägga och beskriva de omnämnda verktygen 
elimineras således denna brist. Utifrån en uppställning av verktygen ges 
dagens företag såväl en möjlighet att bedöma i vilken omfattning dess 
riskverksamhet använder tillgängliga verktyg som en grund för utveckling 
och förbättring av den befintliga riskverksamheten. 
 
Utvecklandet av en omfattande uppställning riskverktyg kan utgöra ett 
betydande tillskott till den befintliga kunskapen om riskverksamhet och 
riskverktyg. För att ytterliggare underlätta förståelsen för de riskverktyg 
som används bör dock verktygen behandlas och kategoriseras på ett enkelt 
och överskådligt vis. Detta förstärker ytterliggare värdet av en 
sammanställning av riskverktygen. Undersökningens tredje forskningsfråga 
är följaktligen: 
 

•  Hur kan de riskverktyg som omnämns i litteraturen 
kategoriseras? 

 
Det finns idag organisationer som besitter kunskap om risker och dess 
betydelse för verksamheten, men som trots detta uppvisar en låg grad av 
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riskmognad. Anledningarna kan vara många, såsom djupt rotade vanor, 
fördomar och attityder. Andra organisationer inser betydelsen av en väl 
fungerande riskverksamhet, men kulturella beteenden och andra 
svårigheter kan trots detta hindra en verkningsfull riskverksamhet. Graden 
av riskmognad i en organisation är en av de viktigaste förutsättningarna för 
en framgångsrik riskverksamhet. Detta medför att organisationer bör 
eftersträva att skapa en hög grad av riskmedvetenhet bland dess 
medarbetare. (Hulett, 2001) 
 
Flera författare behandlar generell riskmognad i företag och organisationer, 
men modellerna tar inte hänsyn till projektens temporära karaktär och 
bygg- och anläggningsverksamhetens specifika förutsättningar. För att 
kunna utvärdera och vidareutveckla en modell för bedömning av 
riskmognaden föranleder detta oss att undersöka följande: 
 

•  Hur kan riskmognaden i svensk bygg- och anläggnings-
verksamhet bedömas? 

 
1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och beskriva riskverksamheten i 
svenska bygg- och anläggningsprojekt med avseende på risker och 
riskverktyg, samt modifiera en modell för bedömning av verksamhetens 
riskmognad. 
 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
I uppsatsens andra kapitel redogörs för vårt vetenskapliga förhållningssätt 
samt vårt valda tillvägagångssätt. Kapitlet avlutas med en kritisk 
granskning av vår valda metod.  
 
Uppsatsens tredje kapitel beskriver projekt i allmänhet och bygg- och 
anläggningsprojekt i synnerhet. Vidare beskrivs projektets faser i den så 
kallade projektlivscykeln. I det fjärde kapitlet redogörs för risk och dess 
grunddrag samt olika risktyper. Uppsatsens femte kapitel beskriver hur en 
systematisk riskverksamhet kan bedrivas samt hur en verksamhets 
riskmognad kan utvärderas. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de i 
litteraturen mest omnämnda riskverktygen.  
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Det följande sjätte kapitlet presenterar hur riskverksamheten bedrivs i åtta 
undersökta bygg- och anläggningsföretag, samt de risker som 
verksamheten främst utsätts för. I uppsatsens sjunde kapitel analyseras det 
insamlade materialet och resultaten diskuteras och förklaras. Uppsatsens 
avslutande åttonde kapitel innehåller avslutande reflektioner med avseende 
på de resultat som undersökningen visar.  
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2 Metod 
 
Forskare som bedriver vetenskapligt arbete skall öppet redovisa sina 
överväganden och val i forskningsprocessen samt det metodiska 
tillvägagångssättet, för att på så vis säkerställa undersökningens 
trovärdighet. I kapitlet redogörs för vårt vetenskapliga förhållningssätt 
vilket har inverkat på utformningen av undersökningen. Avsikten är att ge 
läsaren en större förståelse för undersökningens vetenskapliga 
utgångspunkter. Vidare ger vi en grundlig redogörelse för under-
sökningens utformning och kapitlet avlutas med en kritisk granskning av 
vårt valda tillvägagångssätt. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Vetenskap är enligt Eriksson-Wiedersheim-Paul (1997) ett förhållningssätt, 
i vilken forskaren är beredd att kreativt och kritiskt ompröva nuvarande 
uppfattningar, sanningar och metoder. Således kan kunskap som är 
insamlad genom vetenskapliga metoder benämnas vetenskap. Vi anser 
därmed att vår undersökning och uppsats kan anses vara vetenskaplig. 
Efter en kritisk granskning av existerande kunskaper och teorier har vi 
identifierat ett vetenskapligt område som enligt vår mening inte är 
fullständigt utforskat och kartlagt. Vår strävan är därför att genom 
undersökningen bidra till att kunskapen inom detta område utvidgas. 
 
Valet av undersökningsansats fastställer den grundläggande utformningen 
av undersökningen. Viktiga avvägningar måste göras för att fastställa om 
undersökningen skall gå på djupet eller om den skall gå på bredden, om 
undersökningen skall vara av kvalitativ eller kvantitativ art samt om 
primärdata eller sekundärdata huvudsakligen skall användas. (Lekvall & 
Wahlbin, 1993) 
 
De studier som syftar till att utveckla en detaljerad och djupgående 
beskrivning och analys av enskilda fall brukar oftast kallas fallstudier. En 
fallstudie innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) att ett fåtal 
objekt undersöks i flera avseenden. Fallstudier är lämpliga för explorativa 
undersökningar som syftar till att uppnå en detaljerad uppfattning om olika 
processer, där det i förväg inte går att uttala sig om vad som är viktigt att 
undersöka. Motsatsen till fallstudien, tvärsnittsansatsen innebär att ett 
flertal fall studeras samtidigt. Detta leder till att de olika fallen inte studeras 
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lika utförligt som vid en fallstudie. Det som framförallt skiljer en fallstudie 
och en tvärsnittsstudie är tillvägagångssättet vid analysen av den insamlade 
informationen. Vid en fallstudie analyseras den insamlade informationen 
ingående, medan analysen i en tvärsnittsstudie främst består i jämförelser 
mellan ett flertal undersökningsobjekt. (Lekwall & Wahlbin, 1993) 
 
Vi har i vår undersökning valt att tillämpa en kombination av de 
ovannämnda metoderna. Undersökningsobjekten har undersökts med hjälp 
av intervjuer, vilka givit underlag för identifiering och analys av likheter 
och skillnader mellan objekten. Därmed har undersökningen antagit en 
tvärsnittsstudieansats. Dessutom har ett mindre antal objekt undersökts på 
djupet, i form av ”minifallstudier”, vilket givit en mer detaljerad upp-
fattning om objekten. Därmed har undersökningen även antagit en 
fallstudieansats. 
 
En kvalitativ undersökning bygger på data som samlas in, analyseras och 
tolkas trots att den inte kan uttryckas i sifferform på ett meningsfullt vis. 
Vid kvantitativa undersökningar analyseras data som insamlats och 
formuleras i sifferform. (Lekwall & Wahlbin, 1993) Vi har i vårt fall valt 
att anta en kvalitativ undersökningsansats då vårt insamlade material i 
huvudsak utgörs av intervjuer. Undersökningen har även inslag av en 
kvantitativ ansats då delar av vårt material utgörs av litteratur samt tryckt 
information från undersökningsobjekten.  
 
Vi har i undersökningen använt såväl primärdata som sekundärdata. 
Primärdata är information som forskaren själv samlat in genom olika 
observationer och undersökningar. Andersen (1994) betecknar denna form 
av insamlingsdata som förstahandsinformation och den insamlas främst 
genom intervjuer och observationer. Data som redan finns tillgänglig och 
på så vis redan är insamlad för andra ändamål kallas sekundärdata. 
(Andersen, 1994). Vi har använt oss av såväl primärdata vilken vi insamlat 
genom intervjuer som sekundärdata i form av böcker och artiklar samt 
bygghandlingar och andra dokument. 
  

2.2 Urval 
 
En forskare skall alltid öppet redovisa sina arbetsmetoder, resultat samt 
relevanta överväganden i forskningsarbetet. Dessutom skall arbetet 
dokumenteras på ett vedertaget sätt samt kritiskt granskas. (Eriksson-
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Wiedersheim-Paul, 1997) Vi eftersträvar att så tydligt och noggrant som 
möjligt beskriva hur vi gått till väga, vilket vi hoppas ökar läsarens 
förståelse för vårt tillvägagångssätt samt möjliggör för läsaren att bedöma 
uppsatsens trovärdighet och giltighet. Dessutom möjliggör en tydlig 
redogörelse för tillvägagångssättet att undersökningen kan återupprepas av 
andra forskare vilka därmed kan uppnå ett liktydigt undersökningsresultat.  
 
Undersökningsobjekt 
Som grund för undersökningen har vi valt Sveriges tio största bygg- och 
anläggningsföretag. Genom att undersöka dessa hoppas vi få en rättvisande 
bild av svenska bygg- och anläggningsföretags inställning till risk i projekt 
samt hur deras riskverksamhet bedrivs. Uppgifterna om företagen 
hämtades från ”Sveriges största företag 2002-2003” (2002), och rang-
ordningen grundas på företagens uppgivna omsättning 2002 (se tabell 1). 
Skanska är undersökningsobjektet med högst omsättning (cirka 146 
miljarder kronor) och Midroc Scandinavia AB är undersökningsobjektet 
med lägst omsättning (cirka 2,7 miljarder kronor). Således är skillnaden i 
omsättning mellan företagen betydande. 
 
Efter de inledande kontakterna med företagen uppdagades att Bravida AB 
enligt egen uppgift inte längre bedriver bygg- och anläggningsverksamhet i 
den omfattningen att en undersökning avseende företagets riskverksamhet 
skulle bli meningsfull. Vidare ville ingen medarbetare på Siemens AB 
ställa upp på en intervju. Undersökningen genomfördes således på de åtta 
återstående företagen.  

 
  Företag  
1. Skanska AB  
2. NCC AB 
3. PEAB AB 
4. JM AB 
5. Bravida AB 
6. ABB Building Systems AB  
7. Siemens AB 
8. Riksbyggen AB 
9. PNB Entreprenad AB 
10. Midroc Scandinavia AB 

Tabell 1 Undersökningsobjekt (Sveriges största företag 2002-2003, 2002) 

 
För att få en god bild av riskverksamheten i projekten samt företagens syn 
på risk eftersträvade vi att intervjua två personer på varje företag via 
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telefon. I de fall det var möjligt eftersträvade vi att intervjua en 
medarbetare i chefsposition (exempelvis Risk Manager eller produktions-
chef) med mer övergripande kunskap om riskverksamheten, samt en 
medarbetare i arbetsledande ställning (exempelvis projektledare) med 
större kunskap om den praktiska tillämpningen av riskverksamheten i 
projekten. Vid sex av de åtta undersökta företagen genomfördes två 
intervjuer. På PNB Entreprenad samt NCC gavs vi dock endast möjlighet 
att intervjua en person. Därutöver genomfördes tre personliga intervjuer. 
Således genomfördes totalt 17 intervjuer.  
 

2.3 Metod för datainsamling 
 
Det finns flera olika sätt att samla in information för att få frågeställningar 
besvarade. Exempel på tekniker är utnyttjande av befintliga dokument, test, 
observationer, intervjuer samt enkäter. Tillvägagångssätten har olika 
styrkor och svagheter och vilken teknik som bör användas beror på vad 
som förefaller ge bäst svar på den aktuella frågeställningen. (Patel & 
Davidson, 1994) 
 
Telefonintervju 
För att kunna samla in den information vi ansåg oss behöva för vår 
undersökning valde vi att använda oss av intervjuer. Undersöknings-
objekten, det vill säga bygg- och anläggningsföretagen, är geografiskt 
spridda från Västerås till Malmö. Därför fann vi att intervjuerna lämpligen 
borde genomföras via telefon. Fördelarna med intervjuer är bland annat att 
intervjuaren ges möjlighet att följa upp svaren genom att ställa 
uppföljningsfrågor samt att metoden är kostnadseffektiv. (Lantz, 1993) 
 
Med utgångspunkt från den studerade litteraturen i ämnet samt de 
problemfrågor vi avsåg besvara utformade vi en intervjumall som skulle 
utgöra grunden för våra intervjuer (se bilaga 1). Enligt Lantz (1993) kan 
frågorna vid intervjuer vara öppna, riktat öppna, semistrukturerade eller 
strukturerade. Vi valde att utforma en intervjumall med öppna 
frågeställningar eftersom vi utgick från att respondenternas kunskap om det 
vi ville undersöka kunde variera. Vi ville även få möjlighet att följa upp 
och ställa kompletterande frågor om något föreföll oklart. Enligt Lantz 
(1993) kan ordningsföljden på frågeformuleringarna variera vid öppna 
intervjuer då huvudsaken är att intervjuaren får svar på de ställda frågorna 
så att dessa täcker informationsbehovet. Intervjuerna baserades på intervju-
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mallen, men i ett fåtal fall frångick vi ordningsföljden då respondenterna 
berörde eller svarade på en annan av våra frågor än den vi ställt.  

 

 
Figur 1 Telefonintervjuernas genomförande (Egen bearbetning) 
 
Efter att vi utformat vår intervjumall och den godkänts av vår handledare 
kontaktade vi de företag som vi avsåg undersöka (se figur 1). Genom att i 
företagets telefonväxel kort presentera att vi sökte en person med kunskap 
om företagets riskverksamhet hänvisades vi till en medarbetare. Om denna 
person inte ansåg att denne skulle kunna svara på våra frågor frågade vi om 
det fanns någon annan som kunde det. Slutligen fick vi kontakt med en 
respondent som hade möjlighet att delta i undersökningen och en tid för 
den kommande telefonintervjun avtalades. Vi skickade en kort information 
om undersökningen och de frågor vi avsåg ställa till respondenten samt ett 
urval av de riskverktyg som vi identifierat under de inledande 
litteraturstudierna (se bilaga 3). Genom att få möjlighet att studera frågorna 
i förväg ansåg vi att respondenterna skulle kunna ge bättre och mer 
utförliga svar på våra frågor. Respondenterna gavs möjlighet att vara 
anonyma.  
 
Vid den avtalade tidpunkten för intervjun ringde vi respondenten och 
frågade om denne hade möjlighet att genomföra intervjun. I ett fåtal fall 
uppgav respondenten då att denne inte ansåg sig tillräckligt kunnig för att 
svara på några frågor. Processen med att finna lämpliga respondenter 
återupptogs då. De genomförda intervjuerna spelades in på bandspelare, 
vilket i förväg godkändes av samtliga respondenter. Fördelen med detta 
förfarande är att missuppfattningar och feltolkningar kan undvikas. Efter 
intervjun nedtecknades intervjun och återsändes till respondenterna för 
godkännande. I ett fåtal fall gav respondenterna även kompletterade och 
förtydligande kommentarer till de avgivna svaren.  
 
 

Inledande kontakt 
med företag 

Utsändning av 
intervjumaterial

Inspelad 
telefonintervju 

Återsändning av 
utskriven intervju 

Godkännande samt 
eventuellt förtydligande
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Personliga intervjuer 
För att komplettera det material som vi insamlat med hjälp av 
telefonintervjuerna, valde vi att genomföra personliga intervjuer på två av 
företagen. Syftet med intervjuerna var att genom fördjupande samtal fånga 
respondenternas inställning till olika delar av riskverksamheten. Vi valde 
Skanska AB samt NCC AB eftersom de var de två största företagen och de 
bedriver verksamhet i Linköping. Respondenterna valdes på samma sätt 
som inför telefonintervjuerna och intervjuerna genomfördes därefter på 
respektive företags kontor i Linköping. Som utgångspunkt för intervjuerna 
användes intervjumallen, men intervjuerna antog mer formen av ett samtal, 
då syftet med intervjuerna var att fördjupa kunskapen om det praktiska 
arbetet avseende riskverksamheten. Liksom vid telefonintervjuerna 
spelades intervjuerna in, men då intervjuerna antog formen av ett samtal 
skrevs inte dessa ut och återsändes till respondenterna. 
 
Referensram 
För att få en god teoretisk grund för vårt valda problemområde studerade vi 
litteratur som behandlar och belyser riskverksamhet i företag. Studierna 
resulterade i uppsatsens teoretiska referensram (se kapitel 3-5), det vill 
säga den ”verktygslåda” som vi senare använt för att analysera vårt 
insamlade material. Referensramen skall ge en bild av den befintliga 
kunskapen om problemområdet. På så sätt kommer den även att vara det 
som huvudsakligen ligger till grund för utvärderingen och bearbetningen 
av insamlad empiri och som en följd av det, även det analytiska 
resonemanget. 
 
Huvuddelen av den studerade litteraturen har vi kommit i kontakt med 
genom universitetsbiblioteket samt genom olika sökfunktioner på Internet 
för att finna intressanta artiklar. Genom att studera litteratur om 
problemområdet har vi kartlagt vilka riskverktyg som omnämns. Studierna 
resulterade i en sammanställning av riskverktygen (se bilaga 2). Efter att 
dubblerade samt liktydiga verktyg avlägsnats från sammanställningen 
återstod 29 verktyg (se bilaga 3). Genom att därefter göra ett subjektivt 
urval av de verktyg som vi ansåg var mest förekommande i den studerande 
litteraturen resulterade förteckningen i 20 verktyg, vilka sålunda beskrivs i 
avsnitt 5.5 Riskverktyg. 
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Empiriskt resultat  
Uppsatsens empiriska avsnitt utgörs, vilket tidigare nämnts av en 
beskrivning av riskverksamheten i åtta svenska bygg- och anläggnings-
företag. Beskrivningen har sin grund i det material som insamlats under 
intervjuerna, kompletterat med information från företagsinternt material i 
form av bygghandlingar och verksamhetsmanualer. Det empiriska 
materialet utgör tillsammans men referensramen grunden för uppsatsens 
analys och resultat.  
 
Resultat och analys 
I analysen har vi med utgångspunkt från vår referensram analyserat det 
material som utgör vårt empiriska resultat. Med hjälp av de teorier om 
projekt, risker och riskverksamhet som vi presenterar möjliggörs en analys 
där likheter, skillnader och avsteg från teorierna kan förstås och förklaras. I 
analysen undersöks vidare hur de i tidigare avsnitt kartlagda riskverktygen 
kan kategoriseras på lämpligaste sätt, såväl ur ett allmänt projektperspektiv 
som ur ett bygg- och anläggningsprojektsperspektiv.  
 

2.4 Metodkritik 
 
Tre grundläggande krav kan ställas på vetenskaplig forskning; att den är 
intressant, trovärdig samt förståelig. Det första kravet betyder att 
forskningen inte endast skall vara intressant för forskaren, utan även för 
andra. Trovärdigheten uppnås genom att forskningens metod och resultat 
presenteras. Det tredje kravet, förståelighet, uppnås genom att språkligt 
utforma presentationen på ett korrekt och förståeligt vis. (Eriksson-
Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Vi anser att det första kravet, att forskningen skall vara intressant, uppnås 
genom att vi under de inledande litteraturstudierna funnit att vissa områden 
inom riskverksamhet är jämförelsevis outforskade. Således riktas uppsatsen 
främst till läsare som är intresserade av risk och riskverksamhet. Kravet på 
trovärdighet uppnår vi bland annat genom det beskrivna tillvägagångssättet 
samt genom metodkritiken. Slutligen eftersträvar vi att genom hela 
uppsatsen uttrycka oss på ett förståeligt vis. 
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Undersökningsresultatets giltighet 
Som mätinstrument har vi i vår undersökning använt oss av intervjuer. 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) är validitet det viktigaste 
kravet på ett mätinstrument och validitet kan definieras såsom ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som avses att det skall mäta. Lundahl 
& Skärvad (1992) menar att två aspekter av validitet kan urskiljas, inre 
validitet och yttre validitet. Med yttre validitet avses överensstämmelsen 
mellan de mätvärden som erhålles genom en jämförelse mellan en mätbar 
definition och verkligheten, det vill säga överensstämmelsen mellan den 
valda indikatorn och det förhållande som undersöks. Detta har vi förhållit 
oss till genom att undersöka Sveriges tio största bygg- och 
anläggningsföretag och inte ett slumpmässigt urval. Detta anser vi 
säkerställa en yttre validitet eftersom vi jämför teorin med en väl avvägd 
insamlad information som väl överensstämmer med uppsatsens syfte. Den 
yttre validiteten kan dock bli mindre eftersom de undersökta företagen 
själva valt ut respondenterna. 
 
Inre validitet kan enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) till skillnad 
från yttre validitet undersökas utan stöd av ett empiriskt resultat. Detta 
eftersom det avser likheten mellan begrepp och mätbara definitioner av 
dessa. Inre validitet kan enligt Merriam (1994) säkerställas genom tre 
metoder; Horisontell kritik och granskning, deltagarkontroll samt 
klargörande av skevheter. Horisontell kritik och granskning har vi uppnått 
genom att kontinuerligt låta kurskamrater och handledare granska och 
kommentera vårt uppsatsarbete. Deltagarkontrollen har säkerställts genom 
att de intervjuade respondenterna låtits kontrollera och verifiera de svar de 
avgett i intervjuerna. Fortsättningen av detta avsnitt klargör slutligen 
eventuella skevheter. 
 
Undersökningsresultatets tillförlitlighet 
Utöver en hög grad av validitet ställs krav på mätinstrumentets reliabilitet. 
Med detta avses enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) att 
mätinstrumentet ger tillförlitiga och stabila utslag. En metod eller ett 
angreppssätt bör vara oberoende av undersökare och undersökta enheter 
vilket medför att en undersökning inte skall påverkas av vem som utför 
undersökningen eller under vilka omständigheter den utförs. 
 
I vår roll som forskare har vårt tillvägagångssätt och agerande vid 
intervjuerna givetvis påverkat respondenterna. Vår strävan har dock varit 
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att vår påverkan skulle vara så liten som möjligt. Till vår hjälp har vi 
använt en strukturerad intervjumall samt eftersträvat att undvika ledande 
frågor. Respondenterna har även givits möjlighet att kontrollera inter-
vjuerna och tillfoga kompletteringar vid oklarheter. Således har vi i största 
möjliga mån undvikit såväl medveten som omedveten påverkan. 
 
Undersökningsresultatets generaliserbarhet 
Vår strävan är att uppsatsen skall bidra till och komplettera tidigare 
publicerat material, för att på så sätt öka kunskapen om riskhantering i 
bygg- och anläggningsprojekt. Enligt Svenning (1997) är en grundläggande 
förutsättning för att generalisering skall vara möjlig, att insamlad data är 
korrekt. Vidare krävs att intervjumallen som använts medför att 
intervjuerna berör samma frågeställning. Detta anser vi att vi uppfyller 
genom vårt valda tillvägagångssätt, vilket medför att vi anser att en 
generalisering av undersökningsresultatet är möjlig. Eftersom riskhantering 
i någon form förekommer i de flesta organisationer, anser vi att vårt 
resultat kan medge allmän tillämpning på fler företag än de studerade.   
 
Objektivitet 
I forsknings och utredningssituationer ställs krav på att en undersökning 
skall vara objektiv. Med objektivitet avses att data återgivs korrekt, att 
viktig information inte utelämnas samt att resultaten inte medvetet vinklas. 
(Lundahl & Skärvad, 1992). Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) menar 
att utredningsarbete aldrig kan vara objektivt, men att forskaren trots detta 
skall eftersträva en ”begränsad objektivitet”, genom att sträva efter 
relevans i de studerade sammanhangen, trolighet i slutsatser genom rimliga 
och väl underbyggda resultat, neutralitet vid analys av det undersökta 
materialet samt balans mellan olika intressen och perspektiv. 
 
Vi har strävat efter att vara så opartiska som möjligt. Vårt arbete med 
uppsatsen har ingen anknytning till något företag eller organisation, vilket 
säkerställer att både genomförandet av undersökningen och 
undersökningens resultat rimligtvis är objektiva. Vi har medvetet valt att 
fokusera på ett problem som vi tror är av intresse för andra än oss själva. 
Slutligen har vi i största mån strävat efter att underbygga våra slutsatser 
och undersökningsresultat genom att genomföra den empiriska 
insamlingen med godtagbara metoder. 
 



- Metod - 
 
 

 

15 

Mångsidighet i objektivitetssammanhang innebär att objektivitet uppnås 
genom att samtidigt arbeta med flera olika uppsättningar av förutsättningar 
och föreställningsramar. Om andra utredare med samma kompetens och 
förutsättningar som oss skulle utföra samma undersökning och erhålla 
samma resultat som oss, har vår undersökning god intersubjektivitet. 
(Lundahl & Skärvad, 1992) Vi har i undersökningsarbetet uppnått 
mångsidighet genom att sammanföra information från flera olika källor, 
skrivna av flera olika forskare samt att vi använt flera olika metoder i vårt 
tillvägagångssätt. Vi hoppas dessutom att vår undersökning har god 
intersubjektivitet, men tror samtidigt att detta kan vara svårt att uppnå, då 
olika utredare och forskare har skilda förutsättningar.  
 
Tillvägagångssätt 
Vi har valt vårt tillvägagångssätt med utgångspunkt ifrån vad som är 
teoretiskt och praktiskt mest lämpligt, men det föreligger givetvis andra 
tillvägagångssätt. Då vi undersökt riskverksamheten i projekt, föreligger 
möjligheten att istället undersöka ett fåtal projekt på djupet, under hela dess 
livscykel. Dock är bygg- och anläggningsprojekt som regel omfattande 
projekt som bedrivs under flera år. Sålunda gavs vi inte möjlighet till detta.  
 
Valet av undersökningsobjekt skulle också kunna ha genomförts på ett 
annat sätt, till exempel genom att intressanta bygg- och anläggningsföretag 
valts ut på subjektiv grund. Genom att välja de tio största företagen anser vi 
emellertid att vi får en bättre bild av riskverksamheten i svenska bygg- och 
anläggningsföretag än om vi subjektivt valt ut företagen. Då vi i våra 
inledande undersökningar upptäckte att två av undersökningsobjekten inte 
skulle ingå i undersökningen, hade vi möjlighet att utöka antalet 
undersökningsobjekt med två företag, för att på så sätt uppnå de önskade 
tio undersökningsobjekten. Vi ansåg dock att de åtta objekt som vi 
kontaktat skulle uppfylla de krav som ställts på uppsatsens innehåll.  
 
Källkritik 
Litteraturen som vi studerat och som ligger till grund för den teoretiska 
referensramen behandlar främst risker, riskverksamhet samt projekt. De är 
skrivna av författare och forskare från företag och universitet runt om i 
världen. Delar av referensramen utgörs av information från Chapman & 
Ward (1997), Cooper & Chapman (1987), PMI (1996) samt Engwall 
(1995). Källornas aktualitet och trovärdighet anser vi vara otvetydig 
eftersom andra författare i många fall refererar till dem. Vi har även 
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studerat Chong & Brown (2000), Kliem & Ludin (1997) samt Haimes 
(1998). Referenser till dessa författare är inte lika vanligt förekommande, 
men de ger en god bild av hur riskverksamhet praktiskt fungerar, och 
därför anser vi dem vara ett gott komplement till den övriga studerade 
litteraturen 
 
Vidare har vi studerat aktuella artiklar ur olika tidskrifter. Främst har vi 
studerat artiklar ur ”International Journal of Project Management” samt 
”Project management Journal”. Dessa tidskrifter är välciterade i andra 
artiklar och avhandlingar, och vi anser att trovärdigheten är hög. Genom att 
studera såväl äldre böcker som aktuella artiklar anser vi att vi fått en 
heltäckande bild av dagens projektriskverksamhet.  
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3 Projekt 
 
Detta avsnitt avser ge en generell bild av projekt och verksamhet som 
bedrivs i projektform. Vi anser att insikt om projektets specifika karaktär 
och förutsättningar är viktigt för att öka förståelsen för det område som vi 
undersöker. Inledningsvis beskrivs och definieras projekt. Därefter 
redogörs för hur planering sker i projekt samt vad som är karaktäristiskt 
för bygg- och anläggningsprojekt. Avslutningsvis beskrivs projektets fyra 
faser i den så kallade projektlivscykeln. 
 

3.1 Vad är ett projekt? 
 
Idag bedrivs projekt av alla olika slag, allt ifrån små projekt till stora. 
Projekt används i betydande omfattning i de flesta verksamheter. Detta 
visar sig genom att företag i allt högre grad utgörs av tillfälliga 
projektorganisationer i stället för traditionella organisationer. Orsaken är 
bland annat att tillfälliga projektorganisationer mer effektivt löser problem 
eftersom olika typer av kompetenser samlas under en begränsad tid för att 
lösa ett specifikt problem. (Engwall, 1999)  
 
Att konkret definiera ett projekt förefaller svårt och försöken är många. I 
och med projektorganisationens allt större utbredning och högre prioritet i 
dagens verksamheter ökar även antalet definitioner beträffande vad ett 
projekt egentligen är. Projekt är ett speciellt begrepp då det i samband med 
aktiviteter förknippas med något temporärt och unikt. (Engwall, 1999) 
Genom att betrakta projekt på detta vis fastställer PMI Standards 
Committee (PMI) följande om projekt:  
 

”Ett projekt kan definieras utifrån dess utmärkande egenskaper – 
ett projekt är ett tillfälligt åtagande som utförs för att skapa en 
unik produkt eller service”  
 

Källa: PMI, 1996, s 4 
 
Definitionen kan konkretiseras genom Berggrens (2001) ”projekttriad” (se 
figur 2). Innebörden är att ett projekt är ett väldefinierat uppdrag som skall 
vara färdigställt vid en särskild tidpunkt, med ett visst innehåll eller 
egenskap och att det inte skall överskrida de tillgängliga ekonomiska 
resurserna.  
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Figur 2 Projekttriaden (Berggren, 2001)  
 
Även Nordqvist (2002) har formulerat en definition som innefattar 
projekttriadens komponenter: 
 

”Ett projekt är en arbetsprocess, som ska leda till på förhand 
bestämda mål beträffande omfattning och kvalitet, kostnad och 
färdigtid.” 
 

Källa: Nordqvist, 2002, s 26 
 
Anthony och Govindarajan (2001) anser slutligen att projekt skall 
definieras ur ett aktivitetsperspektiv och definierar följaktligen projekt på 
följande sätt: 
 

”Ett projekt är en samling aktiviteter som har till avsikt att 
uppnå ett specifikt slutresultat som är tillräckligt viktigt för att 
ledningen skall intressera sig.” 
 

Källa: Anthony och Govindarajan, 2001, s 732 
 
Ett projekt inleds enligt Anthony och Govindarajan (2001) då ledningen 
givit klartecken för uppgiften och även godkänt och auktoriserat de 
resurser som krävs för projektets fullgörande. Projektorganisationens 
temporära natur medför att det är svårt att utveckla tillförlitliga normer och 
standards, vilket innebär att erfarenhet utgör en viktig egenskap hos 
medarbetarna i projektet. Exempelvis kan tid- och kostnadsbedömningar 
från tidigare projekt inte alltid användas som utgångspunkt för beräkningar 
i nya projekt, då förutsättningarna för det nya projektet kan skilja sig 
avsevärt. (Anthony och Govindarajan, 2001) 
 

  Kostnad      Funktionalitet

Tid  
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3.2 Projektplanering 
                
Ett projekts planer har en tendens att ändras ofta. Anledningen till detta är 
att olika risker som uppkommer inte helt är under kontroll och kan 
påverkas. (Engwall, 1999) Under planeringen av ett projekt används de 
tidigare beräkningarna som låg till grund för beslutet att inleda projektet. 
Planeringsprocessen är i stort sett ett underprojekt inom själva projektet. 
(Anthony och Govindarajan, 2001)  
 
Ett projekt avslutas då dess mål uppnås eller då det visar sig att målet inte 
är möjligt att uppfylla. Trots att projekt är unika och temporära medför inte 
detta att de måste vara tidsmässigt kortvariga. Inte heller innebär projektets 
karaktär att resultatet blir temporärt. Det finns många projekt som avser att 
skapa långlivade lösningar. (PMI, 1996)  
 
Ett projekt är unikt, vilket innebär att det vanligtvis innefattar aktiviteter 
och åtgärder som inte tidigare genomförts på exakt samma vis. I ett bygg- 
och anläggningsprojekt kan två byggnader utformas på samma sätt, men de 
kan ha involverat olika intressenter, uppförts på en annan plats och även 
utsatts för olika problem och risker, vilket medför att varje projekt är unikt. 
(PMI, 1996) I och med att varje projekt resulterar i en unik produkt, krävs 
att varje enskild produkts egenskaper genomarbetas med stor hänsyn. 
Dessa egenskaper definieras ofta relativt vagt vid projektets inledning och 
specificeras därefter noggrannare med hjälp av projektmedarbetarnas ökade 
förståelse och kunskap. (PMI, 1996) 
 

3.2.1 Beslutsfattande i projekt 
Dagens projektverksamhet styrs alltmer av tidsramar och deadlines. 
Projektverksamhet regleras via projektmanualer och verksamhets-
beskrivningar. Bestämda aktiviteter hänförs till fastställda projektfaser med 
milstolpar som viktiga avstämningspunkter. Vanligtvis präglas projektets 
målsättningar, planer och milstolpar av ett starkt inslag av osäkerhet. Trots 
detta behandlas de ofta som om de vore fixa och orörliga, vilket skapar stor 
osäkerhet då beslut baseras på information som insamlats i projektets 
inledning. (Engwall, 1999) 
 
I de flesta fall sker beslutsfattandet i projekt då kunskapen är låg (se 
figur 3). Orsaken är att besluten främst fattas under projektets inledande 
faser. Då projekt är unika, saknas ofta viktig information och kunskap då 
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projektet påbörjas. Detta skapar stor osäkerhet i början av projektet 
eftersom kunskapen är låg och att resultatet är osäkert. Denna osäkerhet 
skapar risker vilket kan påverka projektet och dess resultat negativt. 
(Wenell, 2001) 
 

Konsekvens 
av fattade 
beslut 

Kunskap som  
beslutsunderlag 

Projektets förlopp 

Hög 

Låg 

 
Figur 3 Beslut i projekt (Wenell, 2001) 
 

3.3 Bygg och anläggningsprojekt 
 
Projekt kan kännetecknas som installationsprojekt, forskningsprojekt, 
utvecklingsprojekt eller bygg- och anläggningsprojekt. Varje typ av projekt 
innefattar olika typer av aktiviteter, utsätts för olika typer av risker och 
kräver olika metoder för hantering av problem. (Berggren, 2001)  
 
Bygg- och anläggningsprojekt syftar till att producera anläggningar och 
hus såsom vägar, broar bostäder eller fabriker. Bygg- och anläggnings-
projekt skiljer sig från andra projekttyper genom att resultatet är mycket 
långvarigt eftersom broar, byggnader och liknande förväntas bestå under 
lång tid. Ännu en utmärkande aspekt är att det ofta är relativt många 
aktörer som är inblandade i projektverksamheten. (Berggren, 2001) Detta 
medför enligt Nordberg (2002) att det därför krävs en hög grad av 
koordinering och samarbete mellan aktörerna. 
 
Om ett projekt är komplext föreligger risk att det inte följer de tre 
parametrarna som tidigare nämnts. Detta brukar leda till att projektplanen 
revideras. Genom att revidera planen kan ineffektiviteter upptäckas, vilket 
medför att det i bygg- och anläggningsprojektprojekt krävs kontinuerliga 
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avstämningar i verksamheten, då misstag i vitala aktiviteter kan få 
betydande negativa konsekvenser. (Anthony och Govindarajan, 2001) 
 

3.4 Projektlivscykeln 
 
Ett projekt genomgår enligt Chapman & Ward (1997) ett antal faser. Dessa 
utgör tillsammans projektets livscykel och avser tiden innan 
projektinledningen, tiden då själva projektet pågår samt tiden efter det att 
projektet fullbordats. Vanligtvis indelas projektet i fyra olika faser. 
Benämningen på faserna skiljer sig åt mellan olika författare, men i 
huvudsak är innebörden densamma. Macheridis (2001) menar att 
projektlivscykeln utgörs av fyra faser; en definitionsfas, en planeringsfas, 
en genomförandefas och en reflektionsfas (se figur 4).   
 

 
Figur 4 Projektlivscykeln (Macheridis, 2001) 
 
Definitionsfasen avser tiden innan projektet startat och innan kontrakt 
upprättats mellan uppdragsgivare och beställare. Fasens syfte är främst att 
fastställa vad som skall uppnås i projektet. Till skillnad från 
definitionsfasen syftar planeringsfasen till att fastställa hur det önskade 
resultatet skall uppnås. Under genomförandefasen utförs uppföljning och 
kontroll av utarbetade planer. Slutligen når projektet den sista fasen, 
reflektionsfasen, då projektresultatet överlämnas till beställaren. 
Planeringsfasen, genomförandefasen och reflektionsfasen fortgår under 
hela eller stora delar av projektet.  Reflektionsfasen kan även fortsätta efter 
projektets färdigställande. (Macheridis, 2001)  
 

Reflektionsfasen 

Genomförandefasen 

Planeringsfasen 

Definitionsfasen 
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3.4.1 Projektlivscykeln för bygg- och anläggningsprojekt 
PMI (1996) redogör för en projektlivscykel för bygg- och 
anläggningsprojekt som även den utgörs av fyra steg; förstudie, planering 
och utformning, produktion samt överlämnande och igångsättning  (se 
figur 5). Förstudien innefattar projektformulering, utformning av strategi 
samt studier av projektets övriga förutsättningar. I slutet av fasen fattas 
beslut om huruvida projektet skall fortsätta eller avslutas. Planering- och 
utformningsfasen utgörs av utformning av kontraktsvillkor och offerter 
samt tid- och kostnadsplanering. Produktionsfasen består av tillverkning, 
leverans, installation och utprovning. I slutet av fasen färdigställs 
produkten. Överlämnande och igångsättning avslutar processen genom 
slutliga tester och underhåll. När fasen avslutas är vanligtvis produkten, 
exempelvis bygganden i fullt operationellt skick. 
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Figur 5 Projektlivscykeln för bygg- och anläggningsprojekt  (PMI, 1996)  
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4 Risk 
 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en bättre kännedom om osäkerhet och risk, 
då vi anser att detta ger en bättre förståelse för uppsatsens kommande 
kapitel. Kapitlet innefattar en beskrivning av risk och dess karakteristika 
samt en redogörelse för riskens grunddrag. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av olika risktyper. 
 

4.1 Begreppet risk 
 
De flesta affärsbeslut som fattas idag grundas på antaganden och 
förväntningar om framtiden. Dessa innefattar olika grader av osäkerhet, 
eftersom framtiden är svårförutsägbar. Att grunda beslut på osäkra 
antaganden medför därför risker. Risk och osäkerhet är begrepp som är 
komplicerade, vilket medför att det förekommer få självklara definitioner 
av dessa. (Raftery, 1994)  
 

”Risk and uncertainty characterize situations where the actual 
outcome for a particular event or activity is likely to deviate from 
the estimate or forecast value.”  

 
Källa: Raftery, 1994, s 5 

 
Den främsta skillnaden mellan risk och osäkerhet är att risk till skillnad 
från osäkerhet kan kopplas till en sannolikhet.  Risk kan innefatta två olika 
innebörder. Dels kan resultatet bli bättre än vad som tidigare förväntats och 
dels kan resultatet bli sämre än förväntat. Dessa två typer brukar benämnas 
positiv- respektive negativ risk. (Chapman & Ward, 1997) Enligt Raftery 
definierar Chapman (1991) risk såsom:  
 

”Exposure to the possibility of economic and financial loss or 
gain, physical damage or injury, or delay as a consequence of 
the uncertainty associated with pursuing a particular course of 
action.”  

 
Källa: Raftery, 1994, s 6 
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4.2 Riskens grunddrag 
 
Risk, såväl positiv och negativ, har ett antal karaktäristiska grunddrag (se 
figur 6). Först och främst måste hänsyn tas till sannolikheten för att en risk 
skall inträffa. Det finns ett antal sätt att klassificera sannolikheten för risk. I 
de flesta modeller är sannolikheten indelad i flera steg, ökande från 
”mycket låg” till ”mycket hög”. Vidare är det även viktigt att hänsyn tas till 
riskfrekvensen. Med detta avses hur många gånger följderna av risken kan 
komma att inträffa. (Kliem & Ludin, 1997) 
 

 
Figur 6 Riskens grunddrag (Kliem & Ludin, 1997) 
 
Konsekvenserna av riskens effekter utgör också en viktig del av riskens 
grunddrag. Det är av betydelse att undersöka hur följderna av olika risker 
kan komma att påverka verksamheten. Konsekvenserna kan variera från 
obetydliga till avsevärda. Den enskilda riskens betydelse i förhållande till 
andra risker är också betydelsefullt att bedöma, då alla risker inte är lika 
viktiga att bearbeta. Beroende på det enskilda projektets specifika 
förutsättningar bedöms olika risker och risktyper vara viktigare än andra. 
(Kliem & Ludin, 1997) 
  
Slutligen är projektets exponering och känslighet för olika risker viktigt att 
ta hänsyn till. Hur exponerat ett enskilt projekt är för olika typer av risk kan 
variera, beroende på projektets förutsättningar. Projektets exponering för en 
specifik risk kan beräknas genom att multiplicera den bedömda 
konsekvensen av riskens följder med sannolikheten att risken inträffar (se 
figur 7). (Kliem & Ludin, 1997) 
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Figur 7 Riskexponering (Kliem & Ludin, 1997) 
 

4.3 Risktyper 
               
Det finns i alla organisationer olika typer av risker som måste hanteras. 
Som tidigare nämnts kan en organisation genom att bedrivas i projektform 
effektivisera riskhanteringen och problemlösningen under osäkra 
förhållanden. För att möjliggöra detta krävs att riskerna identifieras. 
(Engwall, 1999) 
 
Ekonomiska risker återfinns i många organisationer och medför vanligtvis 
finansiell vinst respektive förlust. Ekonomisk risk utgör en samlande 
benämning för flera olika typer av risker. Exempelvis kan ekonomiska 
risker utgöras av marknadsrisk, valutarisk, kreditrisk/kommersiell risk, 
kostnadsrisk och även tidsrisk. Marknadsrisk är viktig att ta hänsyn till 
eftersom den påverkas av marknadens utbud och efterfrågan, som i sin tur 
bestämmer prisnivån på de produkter som projektet producerar. 
Förändringar på marknaden kan i och med detta leda till att projekt-
resultatet inte blir det förväntade. (Chong & Brown, 2000) Valutarisk 
uppstår vanligtvis genom verksamhet i flera länder och påverkar på så vis 
främst internationellt verksamma företag. Genom att ett företag anlitas av 
en kund kan en kreditrisk uppstå. Kreditrisk kan likställas med kommersiell 
risk, då båda framför allt avser risken att beställaren misslyckas med att 
fullgöra sina åtaganden genom att betala för produkten.  
 
Kostnadsrisk påverkar ett projekts ekonomiska planer. Risken kan 
exempelvis utgöras av att personalkostnaderna blir större än väntat, att 
materialkostnaderna överskrider budgeterade ramar, att underleverantörer 
kostar mer än planerat och att företaget inte uppfyller avtalade åtaganden, 
vilket orsakar sanktioner och avgifter. Tidsrisk avser risk för att den 
fastställda tidsplanen inte följs, vilket kan medföra uteblivna leveranser, 
förbisedda aktiviteter som är kritiska för projektets slutförande eller 
förlängda ledtider. (Kliem & Ludin, 1997) 
 

 
Riskexponering = Konsekvens x Sannolikhet 
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Verksamheten kan även utsättas för tekniska risker, då dagens projekt 
alltmer använder komplicerade tekniska lösningar. Eftersom det 
kontinuerligt uppstår ny teknologi som konkurrerar ut gammal, krävs att 
organisationen är flexibel så att ny teknik kan hanteras. (Mobey & Parker, 
2002) Kvalitetsrisk påverkas också av tekniska aspekter och innefattar 
dåligt producerade produkter och tjänster, detaljer som inte är slutförda, 
felaktiga byggnationer, legala överträdelser samt nyutvecklad teknologi 
som inte är testad och verifierad. Vidare kan kvalitetsrisk vara resultatet av 
en så kallad personrisk. Personrisk innefattar personer som både direkt och 
indirekt är involverade i projektet. Risken utgörs framförallt av 
omotiverade medarbetare, vilket kan leda till att den ”mänskliga faktorn” 
lättare skapar risker och oförutsedda händelser som kan inverka negativt på 
projektet och dess resultat. Vidare kan de risker som har anknytning till 
arbetsplatsen benämnas arbetsmiljörisker. (Kliem & Ludin, 1997) 
 
Politisk risk påverkar många organisationer, inte minst då företaget 
bedriver internationell verksamhet. Många investeringsbeslut förutsätter 
bedömning av den politiska risken och hur berörda myndigheter kan 
komma att agera i olika frågor. Politisk risk kan utgöra en betydande 
osäkerhet, då projektet och dess medarbetare har liten möjlighet att påverka 
risken. Politisk risk uppvisar likheter med landspecifik risk, vilken kan 
uppstå då projektverksamhet bedrivs i andra länder. Exempel på landrisk är 
okända inhemska förutsättningar och risker förknippade med kulturer. 
(Chong & Brown, 2000) 
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5 Risk Management 
 
I detta kapitel presenteras hur risker kan identifieras, analyseras och 
hanteras genom tillämpandet av en systematisk riskverksamhet. Därefter 
beskrivs hur en verksamhets riskmognad kan utvärderas. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse för de i litteraturen mest omnämnda riskverktygen. 
 
Alla prognoser om framtiden är osäkra. Samtidigt måste viktiga beslut 
fattas med utgångspunkt från prognoser och förväntningar om framtiden. 
Risk Management (systematisk riskverksamhet) måste därför medföra en 
mer strukturerad och effektiv allokering av tillgängliga resurser. (Chapman 
& Ward, 1997) 
 
Riskverksamheten är i många fall ostrukturerad, och bygger ofta i hög grad 
på sunt förnuft, omdömesförmåga och erfarenhet. (Chapman & Ward, 
1997) Även utan hjälp av avancerade analysmetoder, bidrar 
riskverksamheten med att bryta ner projektet i delar och analysera 
grunderna för riskens uppkomst. Detta hjälper projektdeltagarna att få en 
bättre och mer realistisk bild av projektet samt de hinder och möjligheter 
som kan påverka projektets resultat. (Raftery, 1994) 
 

”The essential purpose of Risk Management is to improve project 
performance via systematic identification, appraisal and 
management of project-related risk” 

 
Källa: Chapman & Ward, 1997, s 9 

 
Riskverksamhet är inget nytt begrepp, då risker traditionellt har hanterats 
instinktivt, med stöd av erfarenhet och gott omdöme. Med hjälp av en 
systematisk riskhantering kan dock risker tydliggöras, bedömas och 
därmed bättre hanteras. (Mills, 2001) Riskverksamheten utgör inget 
substitut för kunskap, erfarenhet och gott omdöme utan skall istället 
betraktas som ett komplement till dessa förmågor. (Raftery, 1994) 
 

5.1 Risk Management-plan 
 
Genom att planera för utformningen av riskverksamheten och därefter 
formulera en Risk Management-plan (RM-plan) underlättas 
formaliseringen och implementeringen av riskverksamheten i projekten. En 
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RM-plan kan innefatta en beskrivning av de processer varigenom risker 
identifieras, analyseras och hanteras. Dessutom kan tillvägagångssätt för 
hur risken skall hanteras i projektet dokumenteras och formaliseras genom 
utarbetade handlingsplaner.  
 
Riskverksamheten kan fungera som ett tillägg till den övriga 
projektverksamheten genom att bedrivas genom väl avgränsade aktiviteter. 
Dock kan den även utgöra en integrerad del och ingå i andra 
projektaktiviteter. En RM-plan kan innefatta specificering och tydlig-
görande av ansvarsstrukturen i projektet, genom att exempelvis fastställa 
namngivna medarbetare såsom ansvariga för olika risker eller ansvariga för 
risker i olika projektfaser. En RM-plan kan också innefatta dokumentering 
av olika riskidentifierings- och analysresultat. (PMI, 1996) 
 

5.2 Riskverksamhetens fördelar 
 
Implementeringen av systematisk riskverksamhet kan enligt Mills (2001) 
underlätta identifiering och bedömning av risker vilket därmed kan 
underlätta hanteringen av risker, samt medföra att beslutsfattandet blir mer 
systematiskt och mindre subjektivt. Genom att tydliggöra riskerna kan 
riskprioriteringen förenklas, vilket även medför att riskverksamheten 
minimerar osäkerheten i projekten. Vidare kan såväl medarbetarnas som 
projektets roll som helhet enklare klargöras och formaliseras. Dessutom 
underlättar riskverksamheten identifiering av möjligheter i projekten. En 
systematisk riskverksamhet kan enligt Raftery (1994) även bidra till 
minskade kostnader genom att kostsamma risker undviks samt indikera 
behov av förändringar i olika delar av verksamheten. Medarbetarna i 
projektet motiveras också till att finna nya lösningar på specifika problem.  
 
Ett företags verksamhet utgörs ofta av flera projekt. Företagets prestation 
utgörs då av summan av de individuella projektens prestationer. Därmed är 
det även angeläget att bedriva en effektiv riskverksamhet ur ett 
företagsperspektiv. Figur 8 visar de fördelar ett företag vars verksamhet 
innefattar anbud och offerter kan åtnjuta genom att bedriva en effektiv 
riskverksamhet i projekten.  Genom att identifiera och analysera risker före 
och efter anbudsförfarandet kan ett antal sammanhängande fördelar uppnås, 
vilka slutligen medför en ökad vinst för verksamheten. (Chapman & Ward, 
1997) 
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Figur 8 Företagsspecifika fördelar med en effektiv riskverksamhet (Chapman & 
Ward, 1997) 
 
Med utgångspunkt i ett motsatsförhållande mellan kostnader orsakade av 
negativa risker och kostnader för riskverksamheten (se figur 9), som i sin 
tur minskar kostnaderna för negativa risker, måste en avvägning mellan 
dessa båda göras. Målet är ett optimalt tillstånd, varigenom kostnader 
orsakade av negativ risk inte kan minimeras ytterliggare utan att 
kostnaderna för riskverksamheten ökar mer. I detta tillstånd uppnås 
riskeffektivitet. (Chapman & Ward, 1997) Således är det inte alltid 
ekonomiskt lönsamt att eftersträva hantering och eliminering av samtliga 
risker som ett projekt utsätts för. Alla projekt innefattar risk, och ett 
fullständigt riskfritt projekt är sannolikt inte lönsamt att genomföra. En viss 
grad av risk måste accepteras, men detta ställer samtidigt krav på att 
projektresultatet uppväger den accepterade risken. (Chapman & Cooper, 
1987) 
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Figur 9 Riskeffektivitet (Chapman & Ward, 1997) 
 

5.3 Risk Management-processen 
 
Flera författare framhåller olika förslag på hur Risk Management-
processen skall utformas (Raftery, (1994), Hamilton (1996), Chong & 
Brown (2000) samt PMI (1996)). Modellerna uppvisar stora likheter, men 
skiljer sig samtidigt ifråga om komplexitet och omfattning.  
 
Kliem & Ludin (1997) beskriver en okomplicerad modell bestående av fyra 
faser (se figur 10). Den inledande fasen, identifieringsfasen, utgörs av 
planering av vad som skall göras, vem som skall genomföra arbetet samt 
vilka resurser som finns tillgängliga. Därefter väljs de metoder och verktyg 
som är bäst anpassade för det specifika projektet och den risk, som kan 
uppstå i projektet identifieras. Den efterföljande fasen, analysfasen 
innefattar analys och bearbetning av de risker som identifierats i den 
föregående fasen. Riskanalysen kan vara såväl kvalitativ som kvantitativ. 
Processens tredje fas, kontrollfasen innebär implementering av de åtgärder 
som beslutats efter den tidigare genomförda analysen. Åtgärderna kan 
utgöras av både reaktiva som proaktiva åtgärder. Den avlutande fasen, 
rapporteringsfasen, innefattar slutligen rapportering av resultatet av de 
genomförda åtgärderna.  
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Figur 10 Risk Managementprocessen (Kliem & Ludin, 1997) 
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Omsorgsfull tillämpning av en formell Risk Managementprocess är enligt 
Chapman & Ward (1997) en förutsättning för ett framgångsrikt 
genomförande av ett omfattande projekt. De har därför utformat en process 
i nio steg (se figur 11). Processerna utgörs i huvudsak av en insamling av 
information, klargörande av motiv, tydliggörande av ansvarsstrukturen, 
identifiering och analys av risker, planering av riskverksamheten samt 
hantering av riskerna.  

Definiera 
 

Fokusera
                 

 

Identifiera 
 

Strukturera 
 

Bedöm 
 

Ägande 
 

Utvärdera 
 

Planera 
 

Hantera 

 
Figur 11 Risk Managementprocessen (Chapman & Ward, 1997) 
 

1. Definiera  
Processens inledande fas innefattar insamling och sammanställning av 
relevant information för projektets genomförande, såsom målsättningar och 
riktlinjer. Omfattningen av insatserna i definieringsfasen har stor betydelse 
för verksamheten i de kommande faserna. Resultatet av den inledande 
fasen bör vara en delad förståelse för alla viktiga aspekter rörande 
projektet. Denna bör vara dokumenterad, verifierad samt rapporterad till 
ansvariga för projektet.  (Chapman & Ward, 1997) 
 

2. Fokusera 
I fokusera-fasen klargörs syftet med RM-processen. Dessutom fastställs 
vilka resurser som är tillgängliga, vilken tidsplan som arbetet skall bedrivas 
enligt, samt vilka metoder och verktyg som kan vara lämpliga. (Chapman 
& Ward, 1997) 
 

3. Identifiera 
Syftet med identifiera-fasen är att identifiera vad som orsakar riskerna, 
vilka proaktiva respektive reaktiva åtgärder som kan vidtas samt vilka 
ytterliggare risker som kan uppstå genom de vidtagna åtgärderna. Således 
blir uppgiften att söka efter orsaker till risk, identifiera lämpliga åtgärder 
samt genom att klassificera risker och lämpliga åtgärder åstadkomma en 
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passande struktur för det fortsatta riskhanteringsarbetet. (Chapman & 
Ward, 1997) 
 

4. Strukturera 
Den fjärde fasens syfte är att tydliggöra strukturen för riskhanteringen 
genom att testa förenklande åtgärder, samt utveckla mer avancerade 
lösningar om behov föreligger. Genom att utveckla klassificeringen av 
riskerna och åtgärderna framtagna i identifiera-fasen, kan ytterliggare 
åtgärder identifieras. Därefter kan lämpliga matematiska och grafiska 
riskhanteringsmodeller färdigställas. (Chapman & Ward, 1997) 
 

5. Ägande 
Under ägandefasen klargörs fördelningen av ansvar mellan medverkande 
parter i projektet. Ansvar för risker eller grupper av risker och de 
tillhörande åtgärderna tilldelas individer, eller grupper av individer. Syftet 
är således att tillse att någon ansvarar för varje risk och åtgärd samt att 
projektets medverkande parter är överens om ansvarsförhållandena. 
(Chapman & Ward, 1997) 
 

6. Bedöm 
Syftet med processens sjätte fas är att tydliggöra riskernas betydelse för 
projektet, genom att urskilja de risker som troligtvis inte kommer att få stor 
betydelse från dem som kan få stor betydelse. Krav på effektivitet i 
riskhanteringsarbetet medför att alla risker inte kan tillmätas lika stort 
engagemang, och därför är det viktigt att urskilja de risker som är av störst 
betydelse för projektets genomförande. (Chapman & Ward, 1997) 
 

7. Utvärdera 
Utvärdera-fasen är en direkt fortsättning av resultatet av den föregående 
fasen, genom att de tydligjorda och uppskattade riskerna analyseras och 
utvärderas. Resultatet blir en noggrann diagnos av alla betydelsefulla risker 
och problem, väntade konsekvenser samt lämpliga åtgärder. (Chapman & 
Ward, 1997) 
 

8. Planera 
Resultatet av arbetet i de föregående faserna resulterar i planera-fasen samt 
bas- och handlingsplaner. Basplaner utgår från de tidigare definierade 
projektmålen och beskriver planerade aktiviteter och tillgängliga resurser, 
samt kartlägger de risker och möjligheter som projektet kan komma att 
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utsättas för. Handlingsplaner innefattar proaktiva och reaktiva åtgärder som 
kan implementeras i de planerade aktiviteterna. (Chapman & Ward, 1997) 
 

9. Hantera 
Hantera-fasen omfattar tillsyn och kontroll av att upprättade planer och 
planerade åtgärder implementeras i den löpande projektverksamheten samt 
att de överensstämmer med tidigare fastställda projektmål. Därtill 
analyseras nya risker och möjligheter och tidigare planer uppdateras. 
(Chapman & Ward, 1997) 

 
I de flesta fall infaller processerna en gång per projektfas. Processerna 
interagerar med varandra, och trots processernas till synes väldefinierade 
gränsytor kan de komma att överlappa varandra. Processer med liknande 
innebörd kan benämnas olika, vilket medför att identifiering och 
kvantifiering kan utgöra en process och benämnas riskanalys eller 
riskbedömning. Vidare kan planering av riskhantering benämnas 
utformning av handlingsplaner eller helt enkelt Risk Management. (PMI, 
1996) 
 

5.4  Organisationens riskmedvetenhet 
 
För att ett företag skall kunna bedriva framgångsrik projektverksamhet 
måste en effektiv riskverksamhet bedrivas. Enligt Hulett (2001) kräver en 
effektiv riskverksamhet att riskmedvetenheten inom organisationen är stor. 
Dock finns det många hinder mot en hög grad av riskmedvetenhet vilket 
kräver väl genomtänkta beslut och handlingar vad avser utvecklingen av 
riskverksamheten. 
 
En organisation med en hög grad av riskmedvetenhet har utvecklat en 
”riskkultur”, där riskverksamheten bedrivs på alla nivåer inom 
organisationen. Beslut skall fattas och resurser allokeras med utgångspunkt 
från riskanalyser. Riskverksamheten skall prioriteras och likställas med 
betydelsen av noggrann tid- och kostnadskontroll. Dessutom skall 
benchmarking och jämförelsetal användas för att jämföra olika delar av 
riskverksamheten, och väl utformade kvalitativa- såväl som kvantitativa 
riskverktyg skall användas. Slutligen skall den befintliga riskverksamheten 
kontinuerligt utvärderas och förbättras.  (Hulett, 2001) 
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5.4.1 Risk Maturity Model 
Enligt Hillson (1997) kan det vara svårt att bedöma riskmedvetenheten och 
effektiviteten i organisationens riskverksamhet. Genom att granska graden 
av riskmognad kan dock en organisation bedöma dess nuvarande nivå av 
riskmognad i jämförelse med andra organisationer samt formulera 
realistiska mål för utveckling och förbättring 
 
Det finns flera modeller för att jämföra organisationers prestationer, såsom 
Capability Maturity Model (CMM) samt Business Excellence Models. 
Nämnda modeller är dock generella och inte anpassade för bedömning av 
riskverksamheten i organisationer. Hillson (1997) har utvecklat en Risk 
Maturity Model (RMM), som framhåller fyra nivåer av riskmognad (se 
figur 12).  
 

 
Figur 12 Risk Maturity Model, RMM (Hillson, 1997) 
 
Organisationer tillhörande modellens första nivå, omedveten, är ovetande 
om behovet av riskverksamhet och saknar strukturerade lösningar för 
hantering av osäkerhet. Ledningens beslut och handlingar är främst 
reaktiva, och lite resurser satsas på att förbereda organisationen på framtida 
risker. I den efterföljande nivån, novis, bedriver organisationen 
riskverksamhet i begränsad omfattning, exempelvis med hjälp av ett fåtal 
utvalda medarbetare. Dock saknas en omfattande strukturerad 
riskverksamhet. (Hillson, 1997) 
 

Omedveten

Novis 

Normal 

Naturlig 
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Egenskap 
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- Processer 
- Erfarenhet 
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I modellens tredje nivå, normal, bedrivs riskverksamhet i flertalet projekt 
och åtgärder för identifiering och hantering av risker har implementerats i 
flertalet processer. Förståelsen för risker och kunskapen om åtgärder för att 
undvika dem är utbredd. Behovet av extern expertis är begränsat då alla 
medarbetare besitter grundläggande kunskap om riskverksamheten. Den 
sista nivån, naturlig innebär att organisationskulturen har en hög grad av 
riskmedvetenhet och att riskverksamheten bedrivs såväl proaktivt som 
reaktivt. Information från riskverksamheten används aktivt för att förbättra 
organisationens resultat och åtgärder vidtas för att hantera både positiva 
och negativa risker. (Hillson, 1997) 
 
Med utgångspunkt från fyra egenskaper, kultur, processer, erfarenhet och 
tillämpning kan organisationens riskmognad bedömas. Varje nivå utgörs 
således av en komponent för varje egenskap. (Hillson, 1997)  
 
Med avseende på kultur utvärderas i huvudsak ett antal komponenter i 
verksamheten: (Hillson, 1997)   

•  Riskmedvetenhet i verksamheten 
•  Förändringsbenägenhet i organisationen  
•  Vilja att tillföra resurser till riskverksamheten 
•  Ledningens engagemang avseende hantering av risk i verksamheten 
•  Tillvägagångssätt vid riskhantering 

 
Utvärderingen av processer innefattar: (Hillson, 1997) 

•  Formella processer och metoder i riskverksamheten 
•  Processeffektivitet 
•  Intern och extern kompetens avseende hantering av risk i 

verksamheten 
•  Rutiner i riskverksamheten 

 
Beträffande erfarenhet utvärderas i huvudsak följande: (Hillson, 1997) 

•  Förståelse för risk och dess påverkan på verksamheten 
•  Utbildningsnivå avseende kunskap om risker och riskverksamhet 
•  Benägenhet att utveckla processer och riskverktyg 

 
Slutligen bedöms följande med avseende på tillämpning: (Hillson, 1997) 

•  Riskverksamhetens struktur 
•  Tilldelade resurser för riskverksamheten 
•  Tillämning av riskverktyg 
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•  Inarbetade rutiner i riskverksamheten 
•  Rapportering och beslutsfattande 

 
När riskmognaden är fastställd, kan mål formuleras och handlingsplaner 
utarbetas för att nå nästa nivå. Enligt Hillson (1997) befinner sig inga 
organisationer på den fjärde nivån, men många befinner sig på den andra 
eller tredje nivån. Ett stort antal återfinns också på modellens första nivå.  
Dock kan dessa med modellens hjälp bedöma graden av riskmognad och 
därefter utarbeta planer för att utveckla och förbättra riskverksamheten och 
därmed nå en högre riskmognadsnivå.  
 

5.5  Riskverktyg 
 
Det har skrivits ett stort antal böcker och artiklar om riskverksamhet i 
allmänhet och riskverksamhet i projekt i synnerhet. Flera av böckerna och 
artiklarna behandlar även olika metoder och verktyg som kan användas i 
riskverksamheten. Genom att kartlägga de verktyg som omnämns i 
litteraturen har ett antal verktyg identifierats (se bilaga 2). I följande avsnitt 
redogörs för ett urval av de verktyg som omnämns i störst omfattning.  
 
Ansvarsfördelning 
En förutsättning för en funktionell riskverksamhet är att individer 
involverade i riskverksamheten upplever en tydlig ansvars- och 
rollfördelning. Detta kan exempelvis uppnås genom utvecklandet av en 
ansvarsfördelningsmatris (Responsibility Assignment Matrix, RAM). 
Matrisen utgår från projektets olika faser samt de individer som deltar i 
projektet, och anger vilka individer som är ansvariga respektive delaktiga i 
olika faser av projektet. (Globerson & Zwikael, 2002) Riskverktyget kan 
ingå som en del i en formell RM-plan, genom att tydliggöra vem som är 
ansvarig för olika moment i riskverksamheten eller vem som är ansvarig 
för hanteringen av specifika risker. (Chapman & Ward, 1997) 
 
Benchmarking 
Benchmarking syftar till att göra jämförelser mellan olika aktiviteter, 
processer och tillvägagångssätt. Genom att finna goda exempel kan 
verksamheten ytterliggare förbättras och effektiviseras. Benchmarking kan 
genomföras såväl internt som externt. Intern benchmarking kan exempelvis 
innefatta jämförelser mellan olika avdelningar eller enheter inom samma 
verksamhet. Exempel på extern benchmarking är jämförelser mellan den 
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egna verksamheten och andra utomstående verksamheter. (Kliem & Ludin, 
1997) 
 
Beslutsträd 
Beslutssträd (Decision tree) används för att underlätta beslutsfattande vid 
förekomst av risk och osäkerhet. Genom att grafiskt presentera olika 
kombinationer av beslutsalternativ, sannolikheter för olika utfall samt 
konsekvenserna av olika utfall, åskådliggörs beslutsalternativen på ett 
enkelt sätt. Utfallet av olika beslut beräknas med utgångspunkt från 
sannolikheten för det osäkra utfallet samt utfallet (resultatet) av beslutet (se 
figur 13). Fördelen med metoden är att den är beskrivande och 
lättförståelig. (Haimes 1998) 
 

 
Figur 13 Beslutsträd (PMI, 1996) 
 
Brainstorming  
Brainstorming kan användas för att identifiera risker genom att samla 
medarbetare som utbyter idéer utan att negativ kritik ges. Negativ kritik 
kan medföra att nya idéer och alternativa lösningar inte lyfts fram.  Därför 
skiljer sig brainstormingmöten från ”vanliga möten”. (PMI, 2000) 
 
Checklista 
Checklistor utgörs vanligtvis av en förteckning över risker som kan 
påverka verksamheten. Därmed kan checklistor användas som ett enkelt 
verktyg för att identifiera den projektrisken i verksamheten. (Chapman & 
Ward, 1997) Den huvudsakliga fördelen med verktyget är att det är 
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mångsidigt då det kan omfatta många olika risktyper (PMI, 1996). Det 
främsta problemet med checklistor är att de inte ger en tillräckligt 
strukturerad framställning av riskens upphov, vilket kan försvåra en 
effektiv identifiering av viktiga riskdrivare. (Chapman & Ward, 1997) 
Exempel på en checklista återfinns i bilaga 5. 
 
Delphi-teknik 
Denna teknik syftar enligt Kliem & Ludin (1997) till att samla åsikter inom 
ett ämne genom att samråda med medarbetare och experter. Hamilton 
(1996) anser att Delphi-teknik i exempelvis riskanalys, är en slags 
brainstorming av en sammansatt grupp som kommer ifrån just den 
organisation som skall analyseras.  
 
Enligt Raftery (1994) åtskiljs deltagarna för att inte kunna interagera med 
varandra. Efter detta kommer koordinatorn att be varje expert att lägga 
fram en prognos angående sannolikheten för hur de olika delarna av 
projektet kan påverkas. Dessa prognoser samlas sedan in och sammanställs 
som feedback till de olika grupperna. Dessa blir sedan uppmanade att göra 
förbättringar i deras prognos efter det att de läst igenom sammanfattningen. 
De nya prognoserna sammanställs sedan och delas ut till medlemmarna. 
Detta menar Raftery (1994) upprepas tills det slutliga resultatet blir en 
Delphi-prognos, som innebär att medlemmarna inte längre vill göra några 
förbättringar i prognoserna. Nackdelarna med Delphi-tekniken är enligt 
Hamilton  (1996) att förutfattade meningar kan komma att påverka 
resultatet som på så sätt kan manipuleras till det resultat som eftersträvas. 
 
Handlingsplaner 
Handlingsplaner (contingency plans) utgår från de tidigare definierade 
projektmålen och beskriver planerade aktiviteter och tillgängliga resurser. 
Därigenom kan risker och möjligheter som projektet kan komma att 
utsättas för identifieras. Handlingsplaner innefattar proaktiva och reaktiva 
åtgärder som kan implementeras i de planerade aktiviteterna. (Chapman & 
Ward, 1997) 
 
Klassificering och rankning av risk 
Genom att upprätta en lista över risker som kan uppstå i en verksamhet, 
underlättas utvecklandet av åtgärder för att hantera risken. Med 
utgångspunkt i identifierade risker formuleras en lista där risker prioriteras 
i förhållande till dess påverkan på den totala risken. En väl genomförd 
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rankning och klassificering av risker kan därmed underlätta fokuseringen 
på de viktigaste och mest betydelsefulla riskerna. (Haimes, 1998)  
 
Känslighetsanalys 
Ekonomiska utvärderingar kräver att antaganden och uppskattningar görs. 
En känslighetsanalys används för att testa projektresultatets känslighet för 
förändringar i dessa uppskattningar och antaganden. Genom att använda 
känslighetsanalyser kan följderna av förändringar i variabler med 
anknytning till projektet mätas. Då osäkerhet föreligger kan därmed 
resultaten av ett flertal olika utfall mätas och bedömas. Fördelen med 
känslighetsanalyser är att de är enkla att tillämpa, de kräver lite information 
och de möjliggör att olika variabler kombineras för att visa resultaten av 
olika utfall. Nackdelarna är att metoden inte påverkas av sannolikhet i 
variablerna. Det är därmed inte möjligt att fastställa sannolikheten för 
riskexponeringar i olika kombinationer av variabler. (Raftery, 1994) 
 
Matematiska verktyg 
Risk-Adjusted Discount Rate (RADR) kan möjliggöra att riskexponeringen 
och riskattityden lyfts fram i projekten. Genom detta diskonteras först 
intäktsströmmen för att få fram ett nuvärde (se figur 14). Detta diskonteras 
sedan ytterligare genom RADR för att fastställa värdet av intäkterna med 
hänsyn till de risker som tagits för att få erhålla dem. (Chong & Brown, 
2000) 
 

 
Figur 14 Risk Adjusted Discount Rate, RADR (Chong & Brown, 2000) 

 
Expected Monetary Value (EMV) utgör den genomsnittliga avkastning som 
företaget skulle generera om de stod inför samma problem flera gånger och 
alltid valde samma tillvägagångssätt. Genom att beräkna EMV bryts 
projektverksamheten ner i olika delar och varje del undersöks och bedöms 

 
RADR = Rf + R1 + R2 

 
Rf  = Riskfri diskonteringsräntan 
R1 = Justeringen av risk för att spegla branschrisken där beslutsfattaren 
är aktiv  
R2 = Justeringen av risk för att reflektera speciell riskexponering för en 
projektkomponent samt attityden som den skapar hos beslutsfattaren 
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var för sig genom att analysera olika scenarion och dess sannolikheter.  
(Chong & Brown, 2000) 
 
EMV kan användas som ett verktyg för att kvantifiera risk och är 
produkten utav två aspekter. Den ena är sannolikheten för att en viss risk 
inträffar och värdet av risken i form av negativa eller positiva följder. EMV 
används ofta som input för ytterligare analyser eftersom risker kan inträffa 
individuellt eller i en grupp, parallellt eller i en sekvens. (PMI 1996)  
 
Utvecklande av prototyp 
Prototyper kan användas för att exempelvis pröva och kontrollera en 
produkt som är under utveckling. Genom att testa en prototyp kan risker 
förknippade med den fortsatta utvecklingen minskas eller elimineras. De 
problem och fel som kan uppstå under det fortsatta utvecklingsarbetet kan 
därmed undvikas. Vidare möjliggör prototypen att kunden kan få en tidig 
bild av hur det färdiga resultatet kan komma att se ut. (Chong & Brown, 
2000)  
 
Scenarioanalys 
Scenarioanalys är ett systematiskt tillvägagångssätt för att analysera hur 
framtiden kan utvecklas inom en specifik frågeställning. Verktyget används 
då riskanalysen strävar efter ett kvalitativt tillvägagångssätt.  
(Bandyopadhyay & Mykytyn, 1999) Chapman & Ward (1997) anser att 
scenarioanalyser används för att utveckla flera olika enkla scenariobaserade 
bedömningar för att på så sätt utvärdera den inverkan och möjligheter som 
risken medför.  
 
Inledningsvis väljs de faktorer ut som har störst sannolikhet eller ger störst 
konsekvenser för det aktuella ämnet. Därefter fastställs möjliga händelse-
utvecklingar och ytterligheter identifieras. Genom att kombinera två 
händelseutvecklingar kan kombinationer bildas, varpå dessa fördjupas och 
utvecklas. Slutligen analyseras kombinationernas sannolikhet och dess 
förväntade konsekvens för projektet. (Chapman & Ward, 1997) 
 
Simulering 
Simulering kan liknas vid att skapa prototyper, men vid simulering skapas 
istället modeller av olika system för att analysera hur systemet fungerar. 
Simulering kan innefatta beräkning av flera aktiviteters varaktighet med 
olika uppsättningar av sannolikheter. (Chong & Brown, 2000)  
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Enligt Kliem & Ludin (1997) är programsimulering den vanligaste formen 
av simulering i projekt. Genom programsimuleringar utförs projektet flera 
gånger för att utveckla en statistisk distribution av det beräknade resultatet. 
De flesta programsimuleringar baseras på Monte Carlo-simuleringar, vilket 
innebär att en dator slumpmässigt väljer ett värde från ett antal lämpliga 
distributioner av sannolikheter för att sedan kombinera dem med andra 
faktorer. Resultatet av simuleringarna kan enligt PMI (1996) användas till 
att kvantifiera risken i olika beslutsalternativ, projektstrategier eller 
enskilda aktiviteter, genom att simulera olika utfall av exempelvis tid eller 
kostnad. Figur 15 visar sannolikheten för att ett projekt slutförs inom ett 
visst antal dagar efter projektstart. I exemplet är den kumulativa 
sannolikheten att projektet slutförs inom 150 dagar 50 %. Ett färre antal 
dagar medför högre risk och fler antal dagar medför lägre risk.  
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Figur 15 Resultat av en Monte Carlo simulering (PMI, 1996) 
 
Tidsplaner 
Tidsplanering innefattar bedömning och beräkning av projektaktiviteternas 
varaktighet från inledning till avslut. Resultatet av beräkningen indikerar 
under vilken tidsperiod aktiviteterna bör inplaneras. De mest omnämnda 
verktygen för tidsplanering är Critical Path Method (CPM), Program 
Evaluation and Review Technique (PERT) samt Gantt-modellen. (PMI 
1996) 
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Gantt-modellen, är ett verktyg för grafisk presentation av tidsrelaterad 
information i ett projekt. (PMI, 1996) Ett stapeldiagram representerar olika 
aktiviteter, där stapelns längd indikerar aktivitetens varaktighet (se figur 
16). Aktiviteterna ordnas i kronologisk ordning och påbörjandetider och 
sluttider beräknas. Därmed tidsestimeras varje aktivitet. Verktyget är enkelt 
och lättförståeligt, men kan i omfattande komplexa projekt medföra att 
diagrammen blir klumpiga och svåröverskådliga. Därmed ger diagrammen 
inte en korrekt bild av hur aktiviteterna logiskt hänger samman under 
projektförloppet. (Chapman & Ward, 1997) 

 
 

 

Figur 16 Gantt-schema (PMI, 1996) 
 
PERT och CPM är metoder för att producera ett tidsschema. Båda utgörs 
av tre steg: Inledningsvis uppskattas hur lång tid som krävs för alla 
“arbetspaket” (de minsta elementen inom ett projekt). Därefter identifieras 
relationerna mellan de olika arbetspaketen och till sist identifieras den 
kritiska linjen. (Engwall, 1999) Figur 17 visar ett exempel på hur de 
bedömda aktiviteterna kan samlas i en nätverksplan. Den kritiska linjen 
visar den kedja av aktiviteter som tar längst tid i anspråk. I exemplet utgörs 
denna av händelserna X-B-C-E.  
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Figur 17 Exempel på CPM/PERT nätverksplan med kritiska linjen (X-B-C-E) 
(Engwall, 1999) 
 
PERT används för att beräkna tiden för alla aktiviteter i nätverket, baserat 
på sannolikheter. Ett nätverksdiagram visar hur lång tid som varje aktivitet 
beräknas pågå. Tre tidsestimat används för varje aktivitet; ett pessimistiskt 
utfall, ett normalt/mest troligt utfall samt ett optimistiskt utfall. (se figur 
18). Genom att använda formeln beräknas en variansjusterad tid för varje 
aktivitet. Den beräknade tiden kan därefter föras in i en nätverksplan för att 
åskådliggöra de olika aktiviteternas tidsrymd. (Engwall, 1999) 
 

 
Figur 18 Beräkning av PERT (Engwall, 1999) 
 
Tumregler 
En stor del av en beslutsprocess utgörs av insamling och bearbetning av 
information. För att undvika den omfattande processen inför ett beslut kan 
olika typer av tumregler användas. Ett exempel är 80/20-regeln, vilken 
innebär att 20 % av enheterna i projektet svarar för 80 % av projektets 
totala kostnader. Tumregler bygger till stor del på erfarenhet från liknande 
projekt. Fördelen med tumregler är att resurskrävande informations-
insamling och bearbetning kan undvikas. Nackdelen är dock att en 
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tumregel inte lämpar sig för alla projekt. Dessutom får inte tumregler ses 
som en regel, utan som en indikation på olika företeelser. (Raftery, 1994) 
 
Work Breakdown Structure (WBS)  
Work Breakdown Structure (WBS) är ett hjälpmedel för att leda projekt 
och dess riskverksamhet (PMI, 1996). Verktyget medför en hierarkisk 
nedbrytning av projektmålen till delmål. Inom dessa framgår det klart och 
tydligt vad som skall göras. Detta resulterar i en hierarki av övergripande 
mål, delmål och arbetsuppgifter. WBS kan således användas för att 
identifiera vad som skall göras, vem som är ansvarig samt hur 
arbetsaktiviteterna är relaterade till varandra och slutprodukten. (Engwall, 
1999)  
 

5.6 Sammanfattning av kapitel 3-5 
 
Projekt används i betydande omfattning i de flesta verksamheter, och kan 
definieras som ”ett tillfälligt åtagande som utförs för att skapa en unik 
produkt eller service”. Med detta avses att ett projekt är ett väldefinierat 
uppdrag som skall vara färdigställt vid en särskild tidpunkt, med ett visst 
innehåll eller egenskap och det skall inte överskrida de tillgängliga 
ekonomiska resurserna. Projekt är i hög grad unika, vilket motverkar 
utvecklandet av standards och rutiner. Bygg- och anläggningsprojekt 
karaktäriseras av att det krävs en hög grad av samordning då flera aktörer 
är inblandade i projektgenomförandet samt att resultatet, exempelvis en 
byggnad, skall fungera under en lång tid efter färdigställandet. Projektet 
kan uppdelas i olika faser, vilka tillsammans utgör den så kallade 
projektlivscykeln. Utformningen av denna kan skilja sig åt beroende på 
vilken typ av projekt den avser.  
 
Osäkerhet och risk uppstår när det verkliga utfallet av en händelse eller 
aktivitet sannolikt avviker från det förväntade värdet. Den främsta 
skillnaden mellan risk och osäkerhet är att risk kan kopplas till en 
sannolikhet, vilket osäkerhet inte kan. Projektets exponering för en specifik 
risk kan beräknas genom att multiplicera den bedömda konsekvensen av 
riskens följder med sannolikheten att risken inträffar. En risk kan också 
medföra positiva effekter. Risk är således händelser som kan medföra såväl 
positiva som negativa konsekvenser för projekt. De främsta en verksamhet 
kan utsättas för är ekonomisk risk, tidsrisk, marknadsrisk, valutarisk, 
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kreditrisk/kommersiell risk, kostnadsrisk, teknikrisk, personrisk, politisk 
risk samt landrisk.  
 
Traditionellt har risker hanterats instinktivt, med stöd av erfarenhet och 
gott omdöme Med hjälp av en systematisk riskhantering kan dock risker 
tydliggöras, bedömas och därmed bättre hanteras. Riskverksamheten 
medför även att riskeffektivitet kan uppnås i verksamheten. En formell 
Risk Management-process utgörs av ett antal processer vilka innefattar 
identifiering, analys, hantering och uppföljning av projektriskerna. En 
effektiv riskverksamhet förutsätter att riskmedvetenheten inom 
organisationen är stor och dess riskmognad kan utvärderas med hjälp av en 
riskmognadsmodell. Slutligen finns det ett betydande antal riskverktyg som 
kan underlätta bedrivandet av en systematisk riskverksamhet. 
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6 Projektrisk i bygg- och 
anläggningsföretag 

 
I detta kapitel presenteras den insamlade informationen från de undersöka 
bygg- och anläggningsföretagen. I varje avsnitt presenteras inledningsvis 
det undersökta företaget. Därefter presenteras resultatet av de intervjuer 
som genomförts med respondenterna. Där inget annat anges härrör 
materialet från intervjuerna. En sammanställning av undersöknings-
materialet återfinns i bilaga 4. 
 

6.1 ABB Building Systems AB 
 
ABB Building Systems AB (ABB) är ett av de ledande företagen inom 
kraft- och automationsteknik. Deras lösningar går ut på att förbättra 
prestanda och minimera miljöpåverkan för industrier och energiföretag. 
ABB-koncernens bolag är aktiva i cirka 100 länder och har ungefär 139 
000 medarbetare runt om i världen. (www.abb.se, 030505) 
 
De intervjuade på ABB är en ekonomichef som främst är verksam inom-
och har erfarenhet från stora kraftöverföringsprojekt samt en 
verksamhetschef med erfarenhet från omfattande projekt, såväl i Sverige 
som utomlands. 
 
Riskverksamhet   
ABB använder sig av en formell RM-plan i form av bland annat en 
förteckning över vilka risker och möjligheter som skall identifieras. De tar 
hänsyn till att projekt är unika, men beaktar även tidigare projekt och 
erfarenheter, samt identifierar återkommande risker och möjligheter. Deras 
RM-plan uppdateras löpande, men minst varje kvartal. Fördelarna med 
riskverksamheten är att den medför god framförhållning och är väl 
strukturerad för att undvika stora problem. Detta leder till att 
konsekvenserna av problemen kan minimeras och vändas till möjligheter. 
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”…fördelen är ju helt enkelt att man genom att vara strukturerad 
och titta framåt här så undviker man ju att gå på de stora 
minorna.” 

 
Källa: Ekonomichef,  ABB 

 
ABB har till synes strikta projektprocesser (se figur 19) som används 
genom hela organisationen. De använder sig av en offert-
/försäljningsprocess, kontrakts-/genomförandeprocess och slutligen en 
teknikprocess.  I processerna riktas stort fokus på att förutse problem och 
identifiera möjligheter. Hela ABB:s interna arbete går ut på att värdera hot, 
möjligheter och risker. 
 

 
Figur 19 Projektfaser i ABB 
 
Riskhanteringen i ABB är integrerad i övrig projektverksamhet och i 
företaget finns en strävan att behålla detta. Riskverksamheten är till största 
delen intern, men ABB tar även vid behov hjälp av externa konsulter. 
 
Risker och riskverktyg 
De risker som främst uppkommer i ABB är kommersiella risker i form av 
exempelvis kunds bristande betalningsförmåga. Vidare uppkommer 
tekniska risker som bland annat kan innefatta implementering av ny och 
oprövad teknik.  Genom internationella uppdrag uppstår också valutarisker. 
Politiska risker uppkommer genom exempelvis införandet av nya lagar och 
regleringar.  De svåraste riskerna att bedöma är tekniska risker i och med 
att de ofta uppkommer under projektets gång, vilket leder till att de är svåra 
att förutse. ABB kategoriserar sina risker utifrån framförallt tekniska- och 
kommersiella risker och försöker i ett tidigt skede simulera så många risker 
som möjligt. För att skydda sig mot de risker som verksamheten inte kan 
påverka tillämpas även olika typer av försäkringar. 
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”Ja, för det första så tror jag väl att det sättet vi jobbar på nu är 
nog så att säga, jag tror den är ganska väl avvägd så att säga att 
man har modeller som folk som jobbar här kan förstå, förstå 
vikten att man håller sig till. Svagheterna är väl alltid att hur 
man än försöker så kan man aldrig riktigt förutse verkligheten så 
att säga.” 

 
Källa: Ekonomichef,  ABB 

 
De verktyg som främst används inom ABB är checklistor, klassificering 
och rankning av risk, känslighetsanalys, simulering, scenarioanalyser, 
benchmarking, Work Breakdown Structure (WBS), prototyping, Risk 
Management-plan och utvecklande av handlingsplaner. Gantt-scheman 
används till viss del, men det är ingenting som används generellt inom hela 
organisationen. Styrkorna och svagheterna med riskverktygen är att 
verksamheten allmänt sett har stor förståelse för dem, men trots detta går 
det aldrig att fullt ut förutsäga framtiden. 
 
De verktyg som används i organisationen är allmänt accepterade. De har 
ännu inte funnit alternativ som bättre uppfyller organisationens behov och 
det finns ingen större strävan i inom företaget efter att finna nya metoder. 
Den som är ansvarig för utvecklingen och implementering av verktyg är 
respektive projekt- eller avdelningschef. 
 

”Och det är grundkravet som gör att vi måste så att säga se till 
att ha ordning på våra processer och veta att vi kan köra 
projekten och i det ingår ju också att vi kan hantera risker som 
uppstår längs vägen. Så hela riskhanteringen är i grunden 
genererat i kundkrav kan man säga.” 

 
Källa: Ekonomichef, ABB 

 
De krav som kunder och leverantörer ställer på ABB är främst att de kan 
leverera i tid och att de genomför projektet på ett tillfredsställande sätt. 
Riskverksamheten bedrivs i huvudsak ur ett kundperspektiv, eftersom 
riskhanteringen är antingen ett uttalat eller outtalat krav från kunden. 
 

”Vi kan väl säga som så att eftersom vi har projektleverans och 
våra projekt sträcker sig under väldigt lång tid, så är ju våra 
kunder väldigt intresserade av att vi kan fullgöra våra åtaganden. 
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Med det sagt så är det ju också intresserade av vår riskhantering 
och att vi har så att säga både de människor och de processer 
och verktyg som behövs för att kunna leverera det som vi utlovat. 
Så på det sättet har de ett intresse, men de går inte in och gör 
någon slags revision av vilka verktyg vi använder i vår 
riskhantering.” 
 

Källa: Chef Operations, ABB 
 

6.2 JM AB 
 
JM AB (JM) är en av Skandinaviens ledande projektutvecklare av 
bostäder, med verksamhet fokuserad på projektutveckling av bostäder i 
centrala lägen på expansiva orter. Fokus riktas mot storstadsområden i 
Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Dessutom bedrivs 
projektutveckling av kommersiella lokaler, främst i stockholmsområdet. 
Verksamheten omfattar olika entreprenadformer med skiftande komplexitet 
och storlek. Omfattningen varierar från anskaffning av mark eller byggnad 
till om- eller nybyggnad. Koncernen är indelad i fyra affärsenheter: JM 
Bostad, JM Produktion, JM Kommersiellt samt JM Utland. År 2002 
uppgick antalet medarbetare till 2 664 och verksamheten omsatte 8 
872 miljoner kronor. (www.jm.se, 030505) 
 
På JM har en avdelningschef samt en teknisk chef intervjuats. 
Avdelningschefens erfarenhet utgörs framförallt av projektansvar för 
bostadsprojekt, vid produktion av flerbostadshus och den tekniska chefen 
har erfarenhet från projekt som övergripande teknisk chef, vilket främst 
innebär engagemang i projektens inledande skeden. 
 
Riskverksamhet 
Riskverksamheten i JM är integrerad i den övriga projektverksamheten 
genom ett kontrollprogram och de anser att de inte har ett behov av någon 
övergripande riskverksamhetsplan. Utifrån JM:s verksamhetssystem 
fastställs ansvarsstrukturen för varje projekt. Detta innefattar vem som är 
ansvarig för respektive moment samt vem som är ansvarig för 
riskhanteringen. Projektet utgörs av en kedja av processer, som 
processägare är ansvariga för.  
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”Men det kallas inte någon form av riskhantering, utan det ingår 
som naturliga kravmoment i något som heter 
projekteringsanvisningar. Vi skulle kunna kalla det risk om vi 
ville, men ordet risk, det är en negation… riskutsatta delar 
kallade vi det förut, och då tog vi bort ordet riskutsatt för det var 
en negation, det är en risk, men det kan uppfattas negativt.” 

 
Källa: Teknikchef JM 

 
En betydande del av riskverksamheten ingår i andra projektaktiviteter. På 
en övergripande nivå kan exempelvis en miljökonsekvensbeskrivning 
innefatta identifiering, analys och hantering av risker, såsom buller, farliga 
transporter och luftföroreningar. På detaljnivå hanteras därefter specifika 
risker. Exempel på dessa kan vara risk för fukt i produkterna, vilket 
hanteras genom upprättandet av fuskskyddsbeskrivningar.  
 

”Fördelar med att bedriva riskarbete? Ja det är ju givetvis att 
identifiera de riskmoment som finns och att förebygga att risken 
utfaller så att säga. Att man identifierar dem och att man 
förebygger att de... att det inte är någonting som blir galet.” 
 

Källa: Avdelningschef, JM 
 
Riskverksamhetens fördelar är att kritiska riskmoment identifieras, vilket 
möjliggör förebyggande åtgärder. Verksamhetssystemet medför också en 
tydlig ansvarstruktur, vilket möjliggör att ansvaret för olika processer och 
medföljande risker tydliggörs. Om det visar sig att risken i projektet blir 
alltför hög finns möjligheten att avveckla projektet i ett tidigt skede. 
Riskverksamheten i JM bedrivs främst internt, men om avancerade 
matematiska och statistika beräkningar skall utföras anlitas externa aktörer. 
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”Den här övergripande biten, att göra känslighetsanalyser, att 
göra sannolikheter, det har vi ju externt, för det krävs en annan 
kompetens. Det är tunga företag, som Flygfältsbyrån, Tyréns, 
såna som har den kunskapen att göra de här matematiska 
modellerna. Det gör vi inte. Sannolikheten att det ska inträffa en 
brand, pölbrand på en bensinstation, det senaste projektet jag 
hade, det är en gång på 300 000 år. Den typen av beräkningar 
gör vi inte, utan det lägger vi ut naturligtvis. Och med 
utgångspunkt från den risken bestämmer man då vad man ska 
göra.” 

 
Källa: Teknikchef, JM 

 
Risker och riskverktyg 
Projektverksamheten i JM utsätts främst för tekniska risker, som 
exempelvis risk för fukt i byggnader. Därutöver utsätts verksamheten för 
miljörisker som bland annat kan bestå av föroreningar i marken. De risker 
som är svårast att bedöma är ekonomiska risker, såsom prissättning av den 
producerade produkten.  
 
I riskverksamheten används främst checklistor och risker klassificeras och 
rankas. Checklistorna utgörs av färdigtryckta dokument, och för varje 
moment i projektet finns det en checklista som skall avklaras innan arbetet 
får fortsätta. Brainstorming används kontinuerligt under projektet för att 
nya idéer och möjligheter skall bearbetas. Ekonomiska risker bedöms med 
hjälp av känslighetsanalyser, och tekniska risker kopplade till speciella 
tekniska förutsättningar bedöms med hjälp av simuleringar. Benchmarking 
i form av jämförelsetal används i projektverksamheten för att öka 
riskverksamhetens effektivitet. Dessutom dokumenteras riskverksamheten 
kontinuerligt. Matematiska beräkningsmetoder och tidsplaneringsverktyg i 
form av Gantt- eller CPM-modeller används inte i stor utsträckning.  
 
JM har valt att inte använda andra verktyg eftersom kunskapen om nya 
verktyg är låg, samt att det upplevs som att verksamheten fungerar väl med 
de verktyg som används. Således har inget behov av nya verktyg uppstått. 
 

”Man tar ju alltid en risk, jag menar, risken bedöms ju alltid 
ekonomiskt. Sätter du dig i en bil och kör finns det ju alltid en 
kalkylerad risk att du krockar med bilen, och på samma sätt är 
det med byggnation, det måste finnas en rimlighet. Det går att 
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bygga en bil, skulle jag tro, som i det närmaste är 99 procent 
säker, även ifall du krockar. Men det är ingen som skulle köpa 
bilen, för det finns inga ekonomiska förutsättningar. Och på 
samma sätt är det med hus.” 

 
Källa: Teknikchef, JM 

 
En stor del av riskverksamheten i JM bygger på tidigare kunskaper och 
erfarenheter från projekt. Kunder och leverantörer har ett stort intresse av 
hur JM bedriver deras riskverksamhet i projekt, men inte över vilka 
verktyg som används.  
 

6.3 Midroc Scandinavia AB 
 
Midroc Scandinavia AB (Midroc) utgörs av tre koncerner som bildades 
1996 genom att ett antal entreprenadföretag förvärvades. Midroc bedriver 
främst verksamhet inom bygg och fastighet, el och data, miljö samt 
projektadministration. Koncernen har totalt 2 100 anställda och år 2002 
omsattes cirka 2,7 miljarder kronor. Midroc Construction är ett av 
koncernens dotterbolag, och företaget bedriver verksamhet inom bygg, 
byggservice samt anläggning. (www.midroc.se, 030505) 
 
Vi har intervjuat en miljö- och kvalitetschef på Midroc med erfarenhet från 
Midroc:s utländska verksamhet och som idag arbetar inom bygg och 
anläggningsbranschen. Vidare har vi intervjuat en gruppledare på 
byggavdelningen med erfarenhet från nyproduktion av bostäder, samt 
ombyggnad av kontor, lokaler och bostäder.  
 
Riskverksamhet 
Midroc använder sig av en formell Risk Management plan som revideras 
ett antal gånger per år. Med avseende på riskverksamheten har Midroc en 
formell ansvarsfördelning, i form av befattningsbeskrivningar där 
medarbetarnas befogenheter och ansvar fastställs. De använder sig även av 
budsprocesser som avser säkerställa att verksamheten inte tar risker som 
kan visa sig bli kostsamma. Riskverksamheten i Midroc är väl integrerad i 
deras övriga projektverksamhet. Riskverksamheten bedrivs till stor del 
internt, med undantag för anbud som inte Midroc själva kan utföra, vilket 
kan leda till att externa konsulter anlitas. 
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De fördelar som Midroc ser med deras riskverksamhet är främst 
ekonomiska fördelar i och med att den möjliggör bortsållning av oseriösa 
underentreprenörer och kunder som inte uppfyller Midroc:s krav på 
betalningsförmåga. Ännu en fördel är god framförhållning vilket medför en 
medvetenhet om miljö- och arbetsmiljörisker. 
 
Risker och riskverktyg 
De risker som främst återfinns i Midroc:s verksamhet är ekonomiska 
risker, som i det här fallet oftast innebär att undvika underentreprenörer 
som kan komma att gå i konkurs och som på så sätt inte kan uppfylla sina 
åtaganden. Vidare uppkommer arbetsmiljörisker som bland annat rör 
material, metodval och maskiner, vilka måste hanteras i ett tidigt skede i 
projektet.  
 
De risker som är svårast att förutse är ekonomiska risker, i form av god 
kontroll över underentreprenörer. För att hantera denna problematik 
registreras dessa i olika förteckningar. 
 

”Vi för ju alltså då en viss… vissa listor på godkända 
underentreprenörer som vi anlitar och leverantörer som vi 
anlitar. Och det måste vi göra även för fackets skull.”  

 
Källa: Miljö och kvalitetschef, Midroc 

 
Det finns idag inget utvecklat system för hantering av icke påverkbara 
risker. Istället hanteras dessa risker då de uppstår. De verktyg som mest 
används i riskhanteringen är checklistor, vilka utgör ett stöd för risk-
verksamheten under anbudsfasen, genom att de underlättar identifieringen 
av de risker som kan bli aktuella. Risklistor används och tar även hänsyn 
till underentreprenörer och leverantörer. De använder sig även av 
brainstorming och till viss del benchmarking. Handlingsplaner används i 
olika stor utsträckning. Tidigare har de även använt sig av Gantt-, PERT-
och CPM-modeller men det är oklart om de fortfarande gör det. Dock 
tillämpar de ett liknande tillvägagångssätt genom att utarbeta 
kvalitetskritiska och konstruktionskritiska moment.  
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”…Det är ju alltså de ekonomiska bitarna, som vi måste gardera 
upp oss emot, så att säga, så att vi inte anlitar 
underentreprenörer som går i konkurs och så vidare. Detta är en 
viktig bit och ligga så  att vi har då kunder som har 
betalningsförmåga.” 

 
Källa: Miljö och kvalitetschef, Midroc 

 
Erfarenhetsöverföring sker från färdigställda projekt vilket leder till att en 
stor del av riskverksamheten baseras på tidigare erfarenheter och 
tumregler. Fördelarna med deras verktyg är att de används i ett 
förebyggande syfte som kan användas för att motverka risker och följa upp 
dem. 
 

”Man kan väl säga generellt, att jobbar man med dem i lite 
förebyggande syfte så har man ju nytt av det, så att man inte 
vaknar upp en morgon och… man står med fullbordat faktum. 
Det gäller ju alla. De är ju också till för att följa upp hela 
vägen.” 

 
Källa: Miljö och kvalitetschef, Midroc 

 
Beslut om vilka verktyg som används fattas på ledningsnivå och delegeras 
sedan ner i organisationen vilket innebär att även områdeschefer blir 
ansvariga. Generellt genomsyrar ansvaret hela organisationen. 
 

6.4 NCC AB 
 
NCC AB (NCC) är ett av Nordens ledande bygg- och fastighets-
utvecklingsföretag med en omsättning år 2002 på 45 miljarder kronor. 
Antalet medarbetare uppgick under år 2002 till ungefär 25 000. NCC 
utvecklar främst bostads- och fastighetsprojekt, vilket bland annat 
innefattar kontor, industrilokaler och bostäder men även vägar och 
anläggningar samt infrastruktur för telekommunikation. I Sverige bedriver 
NCC verksamhet genom bolagen NCC Construction Sverige, NCC Roads 
Sverige samt NCC Property Development Sverige. NCC Construction 
Sverige samlar den svenska byggverksamheten vilket innefattar produktion 
av allt från skolor, sjukhus, sportanläggningar och bostäder till vägar, 
broar, järnvägar och kraftverk. (www.ncc.se, 030505) 
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På NCC har en risk manager intervjuats. Denne har främst erfarenhet från 
riskanalyser i större anläggningsprojekt, där han arbetat som analysledare. 
Vi har även besökt NCC i Linköping där vi intervjuat en projektledare, 
som försåg oss med information om projekt Irrblosset (se avsnitt 6.4.1). 
 
Riskverksamhet 
NCC har formulerat en risk management-strategi som visar ett antal mål 
som skall uppnås inom olika områden. Den sträcker sig över en fyraårs-
period, och uppdateras löpande. NCC har utformat en tydlig ansvars-
struktur vilket medför att den person som är projektledare, både är ansvarig 
för projektet och riskhanteringen i projektet. Projektledaren kan dock 
delegera delar av sitt ansvar vid behov.  
 

”Vi har ju en uttalad och fastställd av vd, riskhanteringspolicy, 
som klart säger att riskhanteringen är en naturlig del av den 
operativa verksamheten, och att det är varje chefs ansvar att se 
till att den efterlevs.” 

 
Källa: Risk manager, NCC 

 
Riskhanteringen fungerar som en sammanhängande kedja av. NCC:s 
riskhantering avser att hitta möjligheter i riskerna för att på så sätt undvika 
kostnader förenade med dessa. Värdet på en risk i NCC upptas som 
kostnaden för att eliminera den. Risk management-avdelningen är med och 
stöttar projekten genom analyser och arbetar även med hanteringen av 
projektförsäkringar.  
 
NCC tillämpar framförallt av tre processer i riskverksamheten (se 
figur 20). Inledningsvis identifieras de hot och risker som projektet kan 
komma att utsättas för. Därefter analyseras riskerna och i det sista steget 
utformas åtgärder och handlingsplaner för att hantera dessa.  
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Figur 20 Processer  i NCC 
 

”…vi säger att den person som är projektledare är ansvarig för 
ett projekt, ansvarar ju också för riskhanteringen. Så är det ju 
alltid som vi vill se det. Sen kan ju den personen delegera det till 
någon annan i projektet, men den som är ytterst ansvarig för ett 
projekt ansvarar för att riskhanteringen sköts på ett sånt sätt som 
vi satt upp inom NCC” 

 
Källa: Risk manager, NCC 

 
Riskverksamheten är väl integrerad i NCC och den bedrivs till stor del 
internt. Extern verksamhet uppkommer genom att konsulter och experter 
anlitas för vissa specifika uppgifter som NCC inte kan lösas internt. 
Fördelarna med NCC:s riskverksamhet är att den reducerar skade-
kostnaderna i företaget. De har också ökat medvetenheten om olika typer 
av risker i projekten. 
 

”Vad vi har lyckats med är att få upp medvetenheten om olika 
typer av risker i projekt och på våra anläggningar. Det är ju en 
stor organisation så det är ju svårt att få genomslag ut till alla 26 
000 anställda, givetvis. Men på sikt ska vi ju definitivt minska 
våra felskadekostnader i alla delar av verksamheten.” 

 
Källa: Risk manager, NCC 

 
NCC anser att kunskap i början av projekt är låg, vilket skapar problem 
eftersom många av projektets viktigaste beslut fattas under de inledande 
projektfaserna. För att lösa detta problem försöker NCC vara så flexibla 
som möjligt vilket möjliggör nödvändiga ändringar. 
 
Risker och riskverktyg 
De främsta riskerna i NCC utgörs av legala-, kontraraktuella- och tekniska 
risker. De svåraste riskerna att bedöma är situationer som kan avslutas med 
att NCC får stå risken. Det kan bland annat handla om att de tagit på sig en 

Identifiering av 
risker och hot Riskanalys Riskhantering 



- Projektrisk i bygg- och anläggningsföretag - 
 
 

 

57 

större risk än företaget har täckning för genom försäkringar. Risker som 
inte går att påverka är typiska ledningsfrågor och hanteras på ledningsnivå. 
NCC försöker i dagsläget utarbeta en kategorisering över deras risker för 
att få större kontroll av verksamheten. 
 

”Det är egentligen sedan ett par tre år tillbaks som vi har jobbat 
aktivt med riskhantering på det sätt som vi gör idag (...) Vi håller 
på att bygga upp både en analys- och skadedatabas för att vi ska 
få bättre kontroll över de skador, vilka delar i verksamheten, 
vilka moment i verksamheten som orsakar våra stora 
försäkringsskador. Sedan håller vi på att bygga upp en databas 
för att genomföra riskanalyser, där vi då tittar på problemen och 
de hot vi hittat i större entreprenadprojekt.” 

 
Källa: Risk manager, NCC 

 
Vid projektinledningen sammanställer NCC ett risk- och konsekvens 
dokument, vilket skapar en slags prioritering och medvetenhet om riskerna 
och hur allvarliga de är. Sammanställningen ligger sedan till grund för Risk 
Management-planen. För omfattande projekt inom NCC används ett 
scenarioverktyg vilket inleds med en brainstormingsession som syftar till 
att göra en scenarioanalys utifrån alla tänkbara hot gentemot projektet. De 
använder sig även av Gantt- och PERT-modeller för tidsplanering och även 
risk ranking används. Benchmarking används också till viss del och en 
allmän uppfattning är att riskverksamheten ur ett internt perspektiv 
fungerar dåligt, men att den fungerar bra i jämförelse med andra 
organisationer. 
 
Ansvarig för de använda riskverktygen och utvecklingen av nya verktyg är 
Risk Management-avdelningen. NCC använder sig även av sammanställda 
checklistor som ligger till grund för en risk- och möjlighetsanalys vilken 
kontinuerligt uppdateras med aktuella risker som uppstår i projekten. I 
checklistan är riskerna kategoriserade i risk- och möjlighetskategorier. De 
underkategorier som finns är marknad, varumärke, beställare, avtal, miljö, 
myndighet/grannar, resurser/kompetens, tider, kalkylsäkerhet, metodval, 
arbetsmiljö, underentreprenörer/inköp, trafik och geoteknik/vatten. 
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”Nu har vi fått väldigt positiv feedback på användandet av våra 
riskverktyg som i har, från en enklare checklista upp till 
scenarioverktyget. Då fortsätter vi använda det. Skulle det 
däremot tas emot på ett dåligt sätt skulle vi ju tvingas ändra det, 
så kunden styr ju vår verksamhet i allt väsentligt.” 

 
Källa: Risk manager, NCC 

 
Leverantörer har ett litet inflytande över vilka riskverktyg som används i 
projekten, men kundens inflytande är relativt stort. Positiv kritik från 
kunder leder ofta till att tillvägagångssättet förblir som förut, men om 
negativ kritik ges medför detta ofta förändringar i verksamheten.  
 

6.4.1 Projekt Irrblosset 
NCC har uppfört kvarteret Irrblosset i Linköping på uppdrag av Linköpings 
kommunala bostadsbolag, Stångåstaden AB. Projektet utgjordes av 
sammanlagt 272 nya studentbostäder i fyra nya byggnader till ett värde av 
129 miljoner kronor per byggnad. Projektet har utvecklats genom 
serieproduktion och färdigställts i etapper, vilket har medfört att justeringar 
och förbättringar kunnat genomföras under genomförandet. Nedan följer en 
beskrivning för hur projektet Irrblosset utvecklades med hänsyn till 
riskverksamheten. 
 
Innan projektet startades och godkändes inkom ett anbud. 
Tillvägagångssättet inleddes med en kalkylfas som började med att ett 
kalkylbeslut togs fram (se figur 21). Här dokumenterades de risker och 
möjligheter som identifierades inför beslutet. Kalkylfasen fortsatte med ett 
kalkylstartmöte där de identifierade riskerna lyftes fram för dem som var 
involverade i kalkylarbetet. Nästa steg i kalkylfasen var en 
anbudsprövning. Under denna fas värderades och analyserades riskerna 
och de åtgärder som kunde komma att användas stämdes av. Det sista 
steget i kalkylfasen var själva förhandlingssituationen mellan beställaren 
och kunden.  
 

 
Figur 21 Projektfaser i NCC 

Planeringsfas Produktionsfas Överlämnandefas Kalkylfas 
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Efter kalkylfasen inleddes nästa fas, planeringsfasen. Det första steget 
involverade ett projekteringsstartmöte där en riskanalys upprättades som 
sedan kontinuerligt uppdaterades under projekteringsskedet. Här 
fastställdes även projekteringsledarens roll och det ansvar i projektet.  Efter 
detta följde ett byggstartmöte där bland annat riskanalysen spreds 
behandlades. Härnäst uppkom en projektgenomgång med kund. Här kunde 
oklarheter och frågor om tid och ekonomi samt tolkning av avtal och 
bestämmelser diskuteras. Till sist avslutades planeringsfasen med ett 
starttillstånd. Därmed inleddes granskningen av detaljplaner och den 
behöriga chefen tog ställning till de åtgärder som skulle användas för  
hanteringen av risker som identifierats. 
 
Planeringsfasen följdes av en fas som kan kallas produktionsfasen, vilken 
inleddes med en prognos/uppföljning samt projektrapportering. Dessutom 
följdes riskhanteringen upp med hänsyn till de kritiska aktiviteter som 
identifierats. Projektets avslutande fas utgjordes av överlämnandefasen 
som bland annat innefattade ett internt slutmöte. På detta möte 
utvärderades projektets riskhantering och här återfördes även de 
erfarenheter som uppkommit i och med projektet.  
 

6.5 PEAB AB 
 
PEAB AB (PEAB) bedriver bygg- och anläggningsverksamhet, främst i 
Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår kompletterande 
byggrelaterade verksamheter inom betong och prefab, berg/grus, 
transporter, asfalt, kranuthyrning samt maskinuthyrning. Koncernen 
omsatte 19 miljarder kronor år 2002 och har 11 000 anställda. Den svenska 
bygg- och anläggningsverksamheten är samordnad i bolaget PEAB Sverige 
AB. Företaget arbetar genom fem byggdivisioner och en rikstäckande 
anläggningsdivision. (www.peab.se, 030505) 
 
De intervjuade på PEAB är en controller för PEAB Sverige AB samt en 
regionchef. Såväl controllern som regionchefen har erfarenhet från bygg- 
och anläggningsprojekt. 
 
Riskverksamhet 
PEAB använder sig av en tydlig ansvarsstruktur i form av exempelvis olika 
divisioner som har klart avskilda ansvar och förpliktelser. De har ett 
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decentraliserat ekonomiskt ansvar långt ut i verksamheten. De använder sig 
även av olika processer, men detta är inte så formellt uttryckt. 
Riskhanteringen i PEAB är i hög grad integrerad i den löpande 
projektverksamheten. 
 

”Vi har en tydlig ansvarsstruktur i bolaget, men alltså skulle man 
börja prata med folk om riskhantering såsom begrepp så är ju 
det inget begrepp överhuvud taget som vi använder i dagligt 
tal…” 

 
Källa: Controller, PEAB 

 
PEAB använder sig av en formell Risk Management-plan som bland annat 
innehåller en slutkostnadsmodell eller slutkostnadsprognos. Genom 
prognoser kan risker identifieras och analyseras i ett tidigt skede, vilket 
möjliggör att risker och potentiella problem kan undvikas. Fördelen med 
PEAB:s riskverksamhet är att den ekonomiska kontrollen blir stor.   

 
”Ja allting kostar ju pengar, men då får man ju väga att det 
arbetet som man lägger ner för att förebygga kostar ju 
naturligtvis en slant men det kostar mycket mer att inte 
förebygga och låta allting bara gå.” 

 
Källa: Regionchef,  PEAB  

 
Risker och riskverktyg 
De risker som vanligtvis uppkommer i PEAB är ekonomiska risker i olika 
former. Bland annat utsätts verksamheten för kundrisker i form av att 
kunder inte kan uppfylla sina åtaganden. Även tekniska risker lyfts fram 
samt risker relaterade till produktionen, såsom exempelvis fallrisker. 
 
Riskerna som verksamheten i PEAB främst utsätts för kategoriseras och 
hanteras som ett naturligt steg i företagets riskverksamhet. Risker som inte 
kan påverkas hanteras genom diskussioner, men inga formella 
handlingsplaner eller liknande upprättas.  
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”Annan risk som vi bedömer är projektets...har vi alltså 
kalkylerat rätt i projektet där alltså... håller den lagda 
produktions.... anbuds och produktions kalkylen så binds den 
eller resultatet i projektet verkligen blev det som vi hade sagt. 
Och det kanske är där som vi lägger mest fokus alltså...det är 
oerhört viktigt.” 

 
Källa: Controller,  PEAB 

 
De verktyg som används i riskverksamheten är främst olika 
riskdokumentationer. Fördelarna med detta är att företaget åstadkommer en 
kostnadsuppföljning, vilket anses som mycket viktigt. Även checklistor 
används och PEAB har utvecklat en egen känslighetsanalys som de arbetar 
utifrån. Anledningen till att vissa verktyg inte används i större omfattning 
är att PEAB inte har funnit något behov av att använda fler metoder. I 
dagsläget pågår ingen utveckling av verktyg i PEAB, utan de förlitar sig till 
större del på tidigare erfarenhet. Leverantör och kund har inget direkt 
inflytande över riskverksamheten och val av verktyg. Dock har kunderna 
ett litet inflytande när det gäller säkerheter, eftersom det är vanligt att de 
kräver detta av PEAB. 
 

”Problemet med vår verksamhet är att jag tror att hur duktig 
man än är så kan man aldrig förutse allting.  Och det är återigen 
förknippat med den mänskliga faktorn på något vis. Men ibland 
så vet vi om att det momentet som skall göras nu är en risk och 
försöker göra allt för att det inte skall bli någon olycka. Likt 
förbannat kan det bli det. Det är svårt att sätta fingret på det helt 
enkelt.” 

 
Källa: Regionchef,  PEAB 

 
6.6 PNB Entreprenad AB 

 
PNB Entreprenad AB (PNB) är ett av Sveriges största företag inom bygg- 
och anläggningsbranschen. PNB Entreprenad utgörs av bland annat PNB 
Asfalt AB, PNB Väst AB, PNB Contractus AB samt PNB Maskin AB. År 
2002 omsatte koncernen 3 miljarder och 1 800 anställda sysselsattes. PNB 
Entreprenad AB är koncernens starka enhet i södra Sverige och i företaget 
ingår avdelningar för anläggning, bygg, byggservice samt drift och 
underhåll. (www.pnb.se, 030505) 
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På PNB har en kvalitets- och miljösamordnare med erfarenhet från flera 
byggprojekt intervjuats.  
 
Riskverksamhet 
Riskverksamheten i PNB är inarbetad i övriga rutiner i verksamheten. 
Därför bedrivs verksamheten inte enligt en fastställd Risk Management-
plan. Inte heller riskverksamhetens ansvarsstruktur är tydligt definierad, 
men PNB har upprättat en verksamhetsmanual som kallas PNB-
handboken, där rutiner och checklistor som används i verksamheten 
föreskrivs. 
 

”…vi har ju checklistor där vi tar upp vissa risker, om vi kan 
kalla det det. Det kan vara både kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
och ekonomiska risker och allting, men det är inarbetat i övriga 
rutiner och checklistor.” 

 
Källa: Kvalitets- och miljösamordnare, PNB 

 
Fördelen med riskverksamheten är att den inte utgör en separat aktivitet 
utan att den är integrerad, vilket medger effektivitets- och samordnings-
vinster. 
 
Risker och riskverktyg 
Verksamheten i PNB utsätts främst för arbetsmiljörisker och ekonomiska 
risker, vilka även är svårast att bedöma. Vidare utsätts verksamheten för 
miljörisker och andra kvalitetsrisker i skild omfattning. Riskerna 
identifieras initialt och sedan kategoriseras de baserat på hur allvarliga de 
är. Om en risk bedöms vara allvarlig utarbetas därefter nödvändiga 
åtgärder. 
 

”…alltså först om det är en risk, och sedan om den risken är 
allvarlig eller icke allvarlig. Och är den inte allvarlig behöver 
man inte göra någonting åt den, men är den allvarlig så måste 
man vidta någonting. Och det kan vara lite olika.” 

 
Källa: Kvalitets- och miljösamordnare, PNB 

 
I riskverksamheten använder PNB checklistor där olika risker behandlas. 
Brainstorming förekommer vid startmötet när nya projekt inleds, genom att 
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potentiella svårigheter och risker identifieras Dessutom klassificeras och 
rankas riskerna. I riskverksamheten används inga matematiska beräknings-
metoder eller simuleringsmetoder.  
 
Erfarenhet från tidigare projekt har stor betydelse i riskverksamheten. 
PNB:s kunder och leverantörer har litet inflytande över hur risk-
verksamheten bedrivs och vilka verktyg som används.  
 

6.7 Riksbyggen 
 
Riksbyggen är en ekonomisk förening som bedriver verksamhet inom 
förvaltning och byggadministration. Riksbyggen har utvecklats från ett 
utpräglat byggherreföretag för bostadsbyggande till ett serviceföretag inom 
såväl bygg- som fastighetsförvaltning. Huvudverksamheten utgörs av 
bildande, byggande och förvaltning av bostadsrättsföreningar. Dessutom 
omfattar bygg- och förvaltningsuppdragen även hyresbostäder, affärs- och 
kontorslokaler, industrifastigheter, vårdanläggningar samt offentliga 
byggnader. Riksbyggen arbetar rikstäckande inom två affärsområden, 
Bygg samt Förvaltning. Riksbyggen har cirka 2 200 anställda och omsätter 
cirka 3,3 miljarder kronor (år 2002). (www.riksbyggen.se,  030426) 
 
Respondenterna på Riksbyggen utgörs av en byggchef samt en chef för 
affärsområdet Bygg. Båda har erfarenhet från byggprojekt. 
 
Riskverksamhet 
Riksbyggen saknar en formell Risk Management-plan, men använder sig 
istället av ett kvalitetssystem där risker behandlas, bland annat genom att 
verksamheten följer fastställda checkpunkter. Riskverksamheten bedrivs 
med stöd av en tydligt definierad ansvarsstruktur. Kvalitetssystemet 
uppdateras kontinuerligt och riskverksamheten anses vara en integrerad del 
av projektverksamheten. Riskverksamheten i Riksbyggen bedrivs stegvis 
och följer projektets faser (se figur 22). Ett projekt inleds med en analys av 
projektets förutsättningar. Riskverksamheten bedrivs under hela projektet 
som en pågående process. Därefter följer ett fördjupande utredningsskede, 
en projekteringsfas och utformning av kalkyler och anbud. Om ett 
igångsättningsmedgivande ges startar därefter byggnationen.  Med hjälp av 
bland annat marknadsanalyser analyseras och bedöms inledningsvis de 
ekonomiska riskerna i projektet, medan de tekniska riskerna främst 
behandlas under projekteringsfasen.  
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”…riskhanteringsmässigt så har vi ju hela tiden, alltså 
övergripande riskhantering, exempelvis så har vi ju hela tiden en 
metod som säger hur mycket mark vi vill äga ur företagets 
synpunkt för att inte så att säga försätta oss i onödiga 
situationer. Så det är ju en riskhanteringsdiskussion.” 

 
Källa: Chef affärsområde Bygg, Riksbyggen 

 

 
Figur 22 Projektfaser i Riskbyggen 
 
Fördelen med riskverksamheten är främst att kontrollen över att planerade 
handlingar och åtgärder verkligen genomförs ökar. Eftersom projekten kan 
vara omfattande underlättas verksamheten dessutom av tydliga projekt-
skeden, rapporteringsrutiner och uppföljningsrutiner.   
 
Risk och riskverktyg 
Projektverksamheten i Riksbyggen utsätts främst för ekonomiska risker, 
kvalitetsrisker i form av tekniska risker samt risker förknippade med 
arbetsmiljö. Vidare utsätts projekten för risken att lägenheter som byggs 
inte blir sålda, vilket kan utgöra ett stort problem. De ekonomiska riskerna 
samt riskerna förknippade med osålda lägenheter är de risker som är 
svårast att bedöma på förhand. 
 

”Man kan ju inte bedöma grundförhållandena i ett projekt bara 
för att man byggt hundra andra projekt, för dom är ju helt 
annorlunda just här. Och då undersöker man det, hur ser 
verkligheten ut, innan man går vidare (…) det är därför som jag 
har lite svårt att hänga med på det här, för att det finns inga 
generella metoder som vi använder på det sättet, utan oftast så 
måste vi ta reda på vad som gäller just för det här projektet. Det 
är ju unikt.” 

 
Källa: Byggchef, Riskbyggen 

 

Utredning Projektering Byggstart 
Analys av 

förutsättningar 
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En gång om året sammanställs alla risker av Riksbyggens styrelse genom 
en riskanalys, vilken innefattar såväl kortsiktiga som långsiktiga risker. I 
riskverksamheten används brainstorming, checklistor, simuleringar av 
olika verksamhetsresultat, scenarioanalyser samt intern och extern 
benchmarking. Planeringsverktyg för hantering av tidsrisk används inte, då 
behov inte bedöms föreligga.  
 

”Det är så lätt att räkna på det där utan att använda den typen 
av metoder, för att man kan säga att vi räknar på det genom att 
vi gör kalkyler på det, tidsplaner. Men det är mycket lätt i vårt 
projektuppföljningskalkylsystem.” 

 
Källa: Chef affärsområde Bygg, Riksbyggen 

 
Respondenterna bedömer att de befintliga verktygen som används i 
riskverksamheten fungerar väl. Kvalitetssystemet utvecklas kontinuerligt, 
vilket även innefattar utveckling av riskverktyg. Utveckling av befintliga 
eller nya verktyg leds av såväl medarbetare på ledningsnivå som operativt 
verksamma projektledare.  
 

”…så tycker jag att vi har en hyfsad koll på verksamheten, en 
bra koll kan man till och med säga, i verksamheten utifrån de 
verktyg vi använder.” 

 
Källa: Chef affärsområde Bygg, Riksbyggen 

 
Riksbyggens kunder, främst bostadsrättsföreningar har ett litet intresse av 
hur riskverksamheten bedrivs i projekten. De erbjuds ofta ett fast pris på 
produkten, och är därmed mest intresserade av resultatet. Leverantörerna är 
mer intresserade, eftersom Riksbyggen lägger över en hel del riskhantering 
på dem. 
 

6.8 Skanska AB 
 
Skanska AB (Skanska) är ett företag som bland annat bedriver verksamhet 
inom bygg och anläggning. Verksamheten är organiserad i 17 affärsenheter 
och de flesta av dem rör byggrelaterade. Verksamheten bedrivs bland annat 
på elva hemmamarknader och koncernen har totalt 76 000 anställda. 
Årsomsättningen uppgår till cirka 146 miljarder kr. (www.skanska.se, 
030505) 
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Verksamheten i Sverige bedrivs i tre enheter; Skanska Sverige med 
inriktning på  bostads- och husbyggnad samt väg och anläggningsprojekt, 
Skanska Services med verksamhet inom stora långsiktiga Facilities 
Management-tjänster samt Skanska Projektutveckling som initierar, 
utvecklar och säljer kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor och 
köpcentra i Sverige, inklusive Öresundsregionen. (www.skanska.se, 
030505) 
 
De intervjuade på Skanska AB är en Risk Manager med erfarenhet från 
granskning av anbudshandlingar och riskåtaganden i de flesta typer av 
byggprojekt, samt en projektchef med erfarenhet av samordning av ansvar 
för produktionsdelen av främst bostadsprojekt. Vi har även besökt Skanska 
i Linköping där vi intervjuat en projektledare samt en byggnadsingenjör, 
vilka försåg oss med information om projekt Kulan (se avsnitt 6.8.1). 
 
Riskverksamhet 
Skanska har antagit en formell Risk Management-plan. Vid inledningen av 
varje projekt genomförs en riskinventering, vilken i regel genomförs en 
gång, men kompletteras och uppdateras kontinuerligt under projektet. 
Riskinventeringen kopplas till processer i projektet, vilka benämns 
program, projektering, anbud, produktionsförberedelser samt leverans (se 
figur 23). Potentiella problem och risker som uppkommer i risk-
inventeringen hanteras i olika projekterings- eller byggmöten. Generellt 
finns det en ansvarsstruktur i varje projekt, och genom riskinventeringen 
specificeras vem som är ansvarig för respektive identifierad risk. När 
åtgärder vidtagits för att eliminera samtliga risker rapporteras detta till den 
riskinventeringsansvarige som avslutar riskinventeringen.  
 

 
Figur 23 Projektfaser i Skanska 
 
Riskverksamheten är integrerad i Skanskas övriga projektverksamhet, med 
ett undantag, Risk Management-avdelningen som utgör en supportfunktion 
till hela Skanskas byggverksamhet. Risk Management-avdelningen bistår 
den övriga verksamheten i anbuds- och försäkringsfrågor.  

Projektering Anbud 
Produktions-
förberedelser Program Leverans
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”…utifrån sannolikhet-konsekvens, alltså sannolikheten för att 
den inträffar och vilken konsekvens den får, och så får man då en 
risk. Så det är så vi kategoriserar in dom.” 

 
Källa: Projektledare, Skanska 

 
Fördelarna med riskverksamheten är att varje skede i projektet noggrant 
analyseras och genomarbetas. Dessutom kan risker identifieras och 
åskådliggöras på ett tidigt stadium. Detta medför att de som jobbar med 
byggverksamheten förstår att åtgärder kan vidtas för att begränsa riskerna.  
 
Risker och riskverktyg 
Projektverksamheten i Skanska utsätts främst för tekniska risker, som 
exempelvis markjobb i form av sprängning, schaktning och pålning. Vidare 
är verksamheten utsatt för miljörisker, exempelvis sanering av föroreningar 
i mark. Slutligen utgör problem med fukt i byggnadsobjekten en risk. 
Kostnadsrisker, bland annat relaterade till markföroreningar är bland de 
mest svårbedömda riskerna. Dessutom utgör valutarisker svårbedömda 
faktorer vid internationell verksamhet. Icke påverkbara risker hanteras 
genom att den identifierade risken medräknas i den prissättning som utgör 
underlag för offerten.  
 

”Jag tror att vi kanske generellt har den uppfattningen att 
checklistor och liknande är ganska svårhanterligt därför att man 
blir… du begränsar egentligen fantasin så på det sättet så vill 
man inte ha för styrda verktyg, utan man utgår egentligen från… 
man börjar med en ny sida varje gång mot den bakgrund man 
har, att man har erfarenhet av byggprojekt att de… det kan ju 
betraktas som lite konstigt, ser ut som man kanske uppfinner 
hjulet varje gång, men det är inte riktigt så men man har inte… 
finns inga fastställda mallar hur man ska gå tillväga när man 
bedömer risker” 

 
Källa: Risk Manager, Skanska 

 
För styrning och ledning av stora projekt (med ett värde överstigande 
ungefär 250 miljoner kr) använder Skanska en modell som benämns 
Operational Risk Assessment (ORA). I den kategoriseras riskerna i 
tekniska, juridiska samt finansiella risker. Skanska har även utvecklat ett 
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eget riskverktyg för styrning och ledning av projekt med ett värde 
understigande 250 miljoner. Verktyget är generellt anpassat för alla 
projekttyper, och utgörs bland annat av brainstormingmöten och 
checklistor. I checklistorna ingår även en beräkning av de identifierade 
riskernas sannolikhet och konsekvens. Dessutom klassificeras och rankas 
de identifierade riskerna och tidsplanering sker med hjälp av Gantt-
scheman. Dock bygger en stor del av riskverksamheten på erfarenhet från 
tidigare projekt.  
 

”Det blir ju det… att dom personer som är vana att hantera en 
viss typ av projekt är också projektledare eller ansvariga för… 
likartade projekt så att man drar nytta av det och de väljer också 
sina team i de jobben beroende på vad de har för kvalifikationer 
och vad de har för bakgrund” 

 
Källa: Risk Manager, Skanska 

 
6.8.1 Projekt Kulan 

 
Kvarteret Kulan är lokaliserat i Linköping. Projektet består av 
nybyggnation av åtta lägenheter och en vårdcentral samt markarbeten och 
installationer. Uppdragsgivare är Grannskapsgårdar AB och projektet är 
planerat att avslutas i november 2003. Projektet uppgår till en totalsumma 
av 25 miljoner kronor. 
 
Skanskas projekt genomförs enligt förutbestämda faser (se figur 24). 
Inledningsvis genomförs en förstudie, där projektets specifika 
förutsättningar analyseras. Därefter vidtar programfasen, där planering och 
kalkylering sker. Dessa två faser är inte tillämpliga i projekt Kulan, 
eftersom kunden utför de arbetsuppgifterna.  
 
Den efterföljande projekteringsfasen i innefattar projekterings-
förberedelser, fastställande av projekteringskrav, kartläggning av kritiska 
arbeten, samt klargörande av vilka åtgärder som skall vidtas samt vem som 
är ansvarig för åtgärderna. Under projekteringsfasen upprättas även en tid- 
och kostnadsplan samt planering av styrningen av tid, ekonomi, kvalitet, 
miljö samt arbetsmiljö.  
 
Projektets fjärde fas, inköp innefattar upprättande av planer för styrning av 
projektet samt utformning av underlag för härledning av produkter och 
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leverantörer. Fasen avslutas med att en projektingenjör granskar avtals-
bestämmelser tillsammans med produktchefen för att bland annat 
identifiera oklarheter i avtalshandlingarna. Produktionsfasen innefattar 
produktionsförberedelser i form av projektgenomgångar med kunden samt 
upprättande av tidsplaner resursplaner, budget samt betalningsplaner. 
Dessutom genomförs en  riskinventering.  
 
Nästa fas är överlämnandefasen som innebär att projektet avslutas. I 
Kulan-projektet innebär detta att projektet överlämnas till kunden. Därmed 
genomförs även en slutkontroll och besiktningar. Efter att projektresultatet 
godkänts av kunden vidtar förvaltningsfasen, vilken innefattar service och 
förvaltning av produkten. Kulan-projektet överlämnas dock i detta fall till 
kunden, utan denne övertar ansvaret för förvaltningen. Därmed är Skanskas 
åtaganden fullgjorda. 
 

 
Figur 24 Projektfaser i Skanska 

Förstudie Program Projektering Inköp 

Produktion 
Över-

lämnande Förvaltning
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7 Resultat och analys 
 
I följande kapitel analyserar vi det insamlade materialet med hjälp av den 
teoretiska referensramen. Inledningsvis analyseras riskverksamheten i de 
undersökta bygg- och anläggningsföretagen. Därefter analyseras och 
kategoriseras de riskverktyg som tidigare redogjorts för. Slutligen 
behandlas en modell för utvärdering av riskmognaden i de undersökta 
bygg- och anläggningsföretagen. 
 

7.1 Riskverksamhet i bygg- och anläggningsprojekt 
 
De undersökta bygg- och anläggningsföretagen identifierar vanligtvis 
liknande risker som uppkommer från projekt till projekt, vilket leder till att 
verksamheten kan ha god kontroll över vilka risker som de kommer att 
bemöta. De vanligast förekommande riskerna i bygg- och anläggnings-
verksamheten är ekonomiska-, tekniska-, arbetsmiljö- samt politiska risker. 
Vi finner även att verksamheten utsätts för icke påverkbara risker, det vill 
säga risker som svårligen kan påverkas och därför måste accepteras. Icke 
påverkbara risker utgörs exempelvis av ogynnsamt väder, risk för oväntade 
markföroreningar samt ”den mänskliga faktorn”.  
 
Riskverksamhetens utformning 
Risker kan identifieras, analyseras och hanteras genom ett ostrukturerat 
tillvägagångssätt, genom att risker instinktivt hanterats med stöd av 
erfarenhet och gott omdöme. Risker kan också hanteras med hjälp av en 
systematisk riskhantering vilken bland annat innefattar utformning av en 
formell RM-plan, formaliserade faser och processer samt en tydlig 
ansvarsstruktur. Genom att på ett systematiskt tillvägagångssätt identifiera, 
analysera och hantera risker kan projektets prestationer förbättras.  
 
Med hänsyn till riskeffektivitet måste alla inblandade i projekt ta ställning 
till risken och dess olika former av kostnader. Vad som här menas är att i 
vissa fall kan kostnaden för att hantera risken i förväg är mer kostsamt än 
att låta risken inträffa. Detta innebär att det inte alltid är ekonomiskt korrekt 
att hantera risk. Företagen hanterar bland annat dessa risker genom att 
använda sig av olika riskverktyg.  
 
Samtliga undersökta företag förefaller besitta en grundläggande insikt om 
hur riskverksamhet kan bedrivas, men de har valt olika tillvägagångssätt 
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för hanteringen av risker i projektverksamheten (se tabell 2). Flertalet 
företag tillämpar strikta processer och använder sig av en systematisk 
riskverksamhet, medan andra mer förlitar sig på att traditionellt hantera 
risker instinktivt, med stöd av den erfarenhet och goda omdöme som 
medarbetarna i projektet besitter.  
 

 Formell 
RM-plan 

Riskverksam
het genom 
processer 

Ansvarss
truktur 

Riskverksamhet 

ABB  Ja Ja Tydlig Integrerad 
JM Nej (integrerad) Ja Tydlig Integrerad 

Midroc  Ja Ja Tydlig Integrerad 

NCC Ja  Ja Tydlig Integrerad 

PEAB  Ja Ja Tydlig Integrerad 

PNB  Nej (integrerad) Nej Ej tydlig Integrerad 

Riksbyggen  Nej 
(kvalitetssystem) 

Ja Tydlig Integrerad 

Skanska Ja Ja Tydlig Integrerad 

Tabell 2 Sammanställning av undersökningsresultatet (Egen bearbetning) 
 
Formell RM-plan 
Riskverksamheten underlättas av implementeringen av en formell RM-
plan, och kan innefatta en beskrivning av de processer varigenom risker 
identifieras, analyseras, hanteras och kontrolleras.  
 
En majoritet av de undersökta företagen har implementerat en formell RM-
plan som stöd för riskverksamheten.  De företag som inte upprättat någon 
RM-plan, uppger att riskverksamheten i tillfredsställande omfattning stöds 
av dess kvalitetssystem samt att riskverksamheten i hög grad är integrerad i 
den övriga projektverksamheten. Företagen är medvetna om RM-planens 
betydelse för bedrivandet av en systematisk riskverksamhet. De företag 
som uppger att de inte utformat en formell RM-plan förefaller trots detta 
inte bedriva en mindre effektiv riskverksamhet än företag med en formell 
RM-plan. Således utgör inte en formell RM-plan en förutsättning för 
bedrivandet av en effektiv systematisk riskverksamhet. 
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Riskverksamhet genom projektfaser och processer 
Projekt utgörs av faser och processer. Projektfaser är de skeden som 
projektverksamheten genomgår. Processer är de aktiviteter som projekt-
verksamheten utgörs av. Det är således viktigt att särskilja dessa två.  
 
Såväl Macheridis (2001) som PMI (1996) menar att ett projekt består av 
fyra faser. Den förstnämnda författaren har formulerat en generell modell, 
applicerbar på de flest typer av projekt. PMI (1996) har format en modell 
som är specifikt anpassad till verksamhet som bedrivs i bygg- och 
anläggningsprojekt. Olika författare kan således benämna liknande faser 
olika, vilket medför att vi anser att de aktiviteter som sker i faserna är mer 
intressanta än de faktiska benämningarna. 
 
I samtliga undersökta företag utgörs projekten av olika faser eller skeden. 
Projektfaserna i de undersökta företagen överensstämmer till stor del med 
de teoretiska modellerna. Projekten inleds med en förstudie, varvid en 
inledande analys av projektets förutsättningar genomförs. Därefter vidtar 
en projekteringsfas, vilken bland annat innefattar planering, kalkylering 
samt utformning av anbud och offerter.  Därefter vidtar genomföradefasen 
(produktionsfasen). Efter att byggnaden eller anläggningen färdigställts 
överlämnas denna till beställaren. I samband med överlämnandet 
utvärderas såväl projektresultatet som projektverksamheten. I de fall det 
handlar om en intern kund vidtar därefter förvaltningsfasen (se figur 25). 
 

 
Figur 25 Projektfaser i svenska bygg- och anläggningsprojekt 
 
En omsorgsfull tillämpning av processer i riskverksamheten är en 
förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av ett omfattande projekt. 
Processerna innefattar de aktiviteter förbundna med riskverksamheten som 
sker i de olika projektfaserna. Processerna inträffar i de flesta fall en gång 
per projektfas, men olika processer kan överlappa varandra. Likartade 

Projektering Förstudie/analys av 
förutsättningar 

Överlämnande 

Genomförande/
produktion 

Förvaltning 
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processer och aktiviteter kan benämnas olika. Således kan olika företag 
benämna processerna olika, trots att de egentligen är desamma.  
 
Flera av de undersökta företagen bedriver riskverksamheten i processer, 
som en del av projektfaserna. En betydande andel av företagen tillämpar 
processer i deras riskverksamhet som går ut på att identifiera hot och risker 
som projektet kan komma att utsättas för. Därefter analyseras riskerna och i 
det sista steget utformas åtgärder och handlingsplaner för hanteringen av 
dessa. Dessa processer som omnämns i litteraturen (hantera, identifiera, 
analysera, kontrollera) stämmer delvis in på de undersökta objekten. 
 
Erfarenhet har lyfts fram av undersökningsobjekten som något mycket 
viktigt som hela riskverksamheten i princip grundas på. Litteraturen 
omtalar dock inte erfarenhetens betydelse för bedrivandet av risk-
verksamhet. Flera företag uppger att kunskapen och erfarenheterna från 
tidigare projekt är viktigare för verksamheten än de formella riskverktygen. 
Vi anser i likhet med bygg- och anläggningsföretagen att erfarenhet i ett 
riskperspektiv är något viktigt som kan medföra flera positiva aspekter, då  
erfarenhet kan medföra en ökad flexibilitet, vilket förefaller viktigt då 
projekt i hög grad är temporära och unika.  
 
Fördelar med riskverksamheten 
Den största fördelen med riskverksamheten i bygg- och anläggnings-
företagen är att den ger en god bild över projektets risker och att den 
hjälper verksamheten att minska dess risker. De undersökta företagen 
uppger att riskverksamheten reducerar deras ekonomiska risker, bland 
annat genom reducerade skadekostnader. Som tidigare nämnts utgörs 
ekonomiska risker av flera olika risktyper, exempelvis kommersiella risker. 
Genom en utarbetad riskverksamhet möjliggörs en kontroll av kunder 
vilket medför att deras betalningsmöjlighet kan klargöras. Dessutom blir 
den ekonomiska kontrollen över projekt större vilket ger positiva 
följdeffekter. Detta anser vi är positivt eftersom de undersökta företagen 
uppgivit ekonomiska risker som de vanligast förekommande riskerna i 
projekten. Att riskverksamheten inte utgör en separat aktivitet medger även 
effektivitets- och samordningsvinster. Således är riskverksamheten tätt 
anknuten till den ekonomiska styrningen och uppföljningen.   
 
De undersökta företagen uppger vidare att en av fördelarna med dess 
riskverksamhet är att risker identifieras och åskådliggöras på ett tidigt 
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stadium. Genom att kritiska riskmoment identifieras, möjliggörs 
förebyggande åtgärder. Detta leder till att de risker som är återkommande i 
organisationen lättare kan hanteras. Vi anser dock att ett rutinbeteende i 
bygg- och anläggningsprojekten bör uppmuntras med eftertanke, eftersom 
det kan leda till att organisationen ”låser” sig och endast fokuserar på de 
återkommande riskerna och på så sätt missar de risker som sällan uppstår. 
Fördelarna med riskverksamheten är också att den möjliggör god 
framförhållning, vilket medger möjlighet att avveckla projektet i ett tidigt 
skede, om det visar sig att risken i projektet är alltför hög.  
 
Till skillnad från litteraturen uppger de undersökta företagen att riskerna 
förknippade med miljö och arbetsmiljö är betydande. Riskverksamheten 
tydliggör dessa risker och de kan därmed lättare hanteras och elimineras. 
En tydlig ansvarsstruktur är också en fördel enligt de undersökta företagen, 
då den medför att ansvaret för olika processer och de medföljande riskerna 
tydliggörs.  Ytterliggare en fördel med riskverksamheten är att varje skede 
i projektet noggrant analyseras och genomarbetas. Då projekten kan vara 
omfattande underlättas verksamheten dessutom av tydliga projektskeden, 
rapporteringsrutiner och uppföljningsrutiner. Därmed kontrolleras även att 
planerade handlingar och åtgärder genomförs.  
 
En systematisk riskverksamhet kan också underlätta identifieringen av 
möjligheter i projekten. Detta nämns bara av ett företag, vilket uppger att 
genom fördelarna med god framförhållning och en välstrukturerad risk-
verksamhet kan konsekvenserna av olika problem minimeras och till och 
med vändas till möjligheter.  
 
Inget av de undersökta företagen uppger att riskverksamheten medför att 
medarbetarnas och projektets roll enklare klargörs, men de uppger att 
riskverksamheten ökat medvetenheten för olika typer av risker i projekt 
och på deras anläggningar. Detta har bland annat medfört att de som är 
involverade i byggverksamheten förstår att åtgärder kan vidtas för att 
begränsa riskerna.  
 
Företag kan genom att identifiera och analysera risker före och efter 
anbudsförfarandet uppnå ett antal sammanhängande fördelar, vilka 
slutligen medför en ökad vinst för verksamheten. De undersökta företagen 
uppger fördelar såsom lägre kostnader, förbättrad förmåga att hantera 
risker samt en ökad medvetenhet om olika typer av risker i projekten. Dock 
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nämner de inte fördelar såsom ökad kunskap, förbättrad projektutformning 
eller konkurrensfördelar. Vi tror att företagen genom att bättre tillvarata 
den kunskap som riskverksamheten skapar kan förbättra riskverksamheten 
på längre sikt. Utformningen av projekten förefaller inte heller förbättras 
genom en systematisk riskverksamhet vilket vi tror beror på att 
riskverksamheten är integrerad i den övriga projektverksamheten i så hög 
grad att dess bidrag till den helheten är svår att urskilja. Slutligen finner de 
undersökta företagen inte att en väl fungerande och effektiv riskverksamhet 
utgör en konkurrensfördel. Genom att utveckla den systematiska 
riskverksamheten och identifiera, analysera och hantera risker bättre än 
konkurrenterna, skulle god riskverksamhet i högre grad betraktas som en 
konkurrensfördel. 
 
De undersökta bygg- och anläggningsföretagen bedriver en omfattande 
riskverksamhet i projekten och bedömer projektrisken genom att tillämpa 
en systematisk riskverksamhet, vilken innefattar identifiering, analysering, 
hantering och kontroll av risker. Således kan de vanligaste riskerna som 
uppgivits av undersökningsobjekten (ekonomiska, tekniska, arbetsmiljö, 
politiska) hanteras. Trots att företagen utformat en formell RM-plan 
förefaller det dock som riskverksamheten i de flesta fall bedrivs som en väl 
integrerad del av den övriga projektverksamheten. 
 

7.2 Riskverktyg i bygg- och anläggningsprojekt 
 
Utgångspunkten i den genomförda undersökningen avseende riskverktyg är 
ett urval av riskverktyg (se bilaga 2 och 3) vilka omnämns i risklitteraturen. 
Riskverktygen som identifierats av de undersökta företagen återges i tabell 
4.  
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Benchmarking  x x x   x  
Beslutsträd         
Brainstorming  x x x  x x x 
Checklista x x x x x x x x 
Delphi-teknik         
Handlingsplaner x       x 
Klassificering och 
rankning av risk 

x x x x  x  x 

Känslighetsanalys x x   x    
Matematiska 
verktyg 

        

Prototyp         
Scenarioanalys x   x   x  
Simulering x x     x  
Tidsplaner x  x x    x 
Tumregler         
WBS x        

Tabell 4 Sammanställning av undersökningsobjekten (Egen bearbetning) 
 
Det verktyg som i störst utsträckning används av de undersökta företagen 
är checklistor. Checklistor förefaller i många fall utgöra grunden för 
riskverksamheten, genom att en strukturerad identifiering av riskerna kan 
genomföras. Med hjälp av checklistorna kan också riskernas betydelse och 
eventuella påverkan på projektverksamheten bedömas, genom att de 
identifierade riskernas sannolikhet och konsekvens beräknas. Checklistorna 
medför således att riskerna på ett enkelt sätt identifieras och analyseras. 
Det förefaller också som att checklistor lämpar sig väl för såväl mindre 
som mer omfattande projekt. Checklistornas nackdel är att de kan ge en 
bristfällig framställning av riskens upphov, det vill säga en tydlig 
indikering av vad som orsakar risken saknas. Inget av de undersökta 
företagen instämmer dock i den kritiken, men uppger att checklistor kan 
”låsa” organisationen och dess medarbetare i ett visst tanke- och 
tillvägagångssätt. Med detta menas att det kan resultera i att fokus endast 
läggs på de risker som finns omnämnda i checklistan. Med hänsyn till 
projektens temporära och unika karaktär uppkommer troligtvis nya risker 
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som inte finns omnämnda vilket medför att checklistor bör användas med 
eftertanke.  
 
Ett vanligt förekommande verktyg i byggföretagen är också klassificering 
och rankning av risker. Detta påminner till stor del om checklistor i form 
av att risker som kan uppstå i verksamheten listas. Dock rangordnas 
riskerna i förhållande till dess inverkan på den totala risken till skillnad 
från checklistans i förväg fastställda risker. En väl utförd kategorisering 
och rankning kan förenkla fokuseringen på de viktigaste riskerna och på så 
sätt underlättas även utvecklingen av åtgärder och insatser för att hantera 
dessa risker. Detta är positivt för bygg- och anläggningsprojekt då många 
olika typer av risker kan uppstå, vilket kräver att hanteringen fokuseras på 
de allvarligaste riskerna. Således kan resurser satsas på de mest allvarliga 
riskerna och en högre riskeffektivitet uppnås. 
 
Brainstorming är ett verktyg som även används i stor utsträckning. I de 
undersökta företagen används brainstorming huvudsakligen i 
inledningsskedet, för att underlätta riskidentifieringen samt utformningen 
av åtgärder och handlingsplaner. Dock förefaller brainstormingmötena 
likna vanliga ostrukturerade möten, där idéer och förslag fritt får utbytas. 
Nackdelen med brainstorming är att verktyget förutsätter att medarbetarnas 
individuella åsikter framkommer. Därför kan ett annat verktyg, Delphi-
teknik användas för att på ett mer strukturerat vis säkerställa att 
mötesdeltagarna inte influeras av varandra. Inget av de undersökta 
företagen uppger dock att de använder den tekniken, vilket sannolikt beror 
på att ”vanliga” brainstormingmöten uppfyller behoven.  
 
För att utvärdera riskverksamheten och tydliggöra förbättringsbehov har 
flera företag valt att använda sig av olika former av benchmarking. 
Benchmarking kan göras både internt och externt. Dock uppstår ibland 
problem vid jämförelser, då projekten är unika vilket försvårar en 
rättvisande jämförelse. Benchmarking förefaller trots detta ge en grov 
indikering om hur väl verksamheten bedrivs. 
 
Genom att bedöma konsekvenserna av förändringar i projektets variabler 
genom en känslighetsanalys, kan resultatet av olika utfall bedömas och 
mätas även då osäkerhet råder. Att utforma känslighetsanalyser är enkelt, 
kräver en begränsad mängd information samt möjliggör att olika variabler 
kombineras. Nackdelen med känslighetsanalyser är att riskens sannolikhet 
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inte kan medräknas, vilket sannolikt är en av anledningarna till att 
känslighetsanalyser används i liten omfattning av de undersökta företagen. 
Ett alternativ till känslighetsanalysen är scenarioanalysen, med vilken 
riskens konsekvenser kan bedömas genom att flera olika möjliga utfall 
utarbetas och analyseras. Ett mindre antal företag uppgav dock att de 
använder scenarioanalyser. 
 
Simulering innefattar en bedömning av flera aktiviteters varaktighet 
kombinerat med olika sannolikheter. Genom att tillämpa program-
simuleringar kan projektet teoretiskt utföras åtskilliga gånger för att på så 
sätt få fram en statistisk distribution av resultatet, i form av tid eller 
kostnad. Inställningen till simuleringsverktyget skiljer sig åt mellan de 
undersökta företagen. Några uppger att de inte alls använder sig av det för 
att de exempelvis inte identifierat något behov och andra uppger att 
verktyget inte ger tillräcklig med ytterliggare information att det motiverar 
det extra arbetet. Förespråkarna menar å andra sidan att det resultat som 
uppkommer i och med simuleringarna är ovärderligt för verksamhetens 
behandling av risken i projektet. Exempelvis kan kostnad och 
tidsmedvetenheten om hur och när projektet kommer att avslutas att öka. I 
och med detta kan simuleringsverktyget vara intressant att använda vid 
bedömningar av exempelvis tid och kostnad i projekt, men en avvägning 
mellan resurserna som krävs för tillämpandet och det resultat som 
beräkningen bidrar med måste göras. 
 
Tidsplaner i form av Gantt-, PERT- och CPM-modeller används i liten 
omfattning av de undersökta projektverksamheterna. Detta finner vi 
förvånande, då bygg- och anläggningsverksamhet i hög grad kräver 
omfattande planering, med många intressenter inblandade.  Sannolikt 
utarbetas tidsplaner som är så detaljerade att behov av ett formellt 
riskverktyg inte krävs. Dessutom utarbetar företagen sannolikt Gantt-
liknande planer utan att vara medvetna om att dessa utgör ett riskverktyg. I 
bygg- och anläggningsverksamhet är genomförandet av specifika 
aktiviteter i många fall kritiska för hela det fortsatta arbetet. Trots att de 
undersökta företagen uppger att de inte tillämpar CPM, tror vi att de 
kritiska momenten i projekten på något vis ändå identifieras. Dock kan 
tillämningen av en formell CPM-modell ytterliggare tydliggöra kritiska 
moment och aktiviteter. Tillämningen av PERT-modeller i bygg- och 
anläggningsverksamheten förefaller mycket begränsad. Detta beror 
sannolikt på att verktyget är komplicerat med värdering av variabler och 



- Resultat och analys - 
 
 
 

79 

rangordning av aktiviteter. Således finner vi att tillämpning av PERT 
svårligen kan motiveras.  
 
Endast ett av de undersökta företagen uppger att de använder WBS.  
Verktyget förefaller komplicerat med dess indelning av projekt-
verksamheten i nivåer, och behov av detta föreligger således inte. Inget av 
företagen uppger att de använder prototyper och tumregler. Anledningen 
till att prototyper inte utvecklas är sannolikt att projektverksamheten är så 
unik att utvecklandet av prototyper inte är ekonomiskt motiverat, då nya 
prototyper måste utvecklas i varje nytt projekt. Tumregler bygger till stor 
del på erfarenhet från liknande projekt, vilket medför att de intervjuade 
företagen sannolikt inte identifierar dem som ett verktyg. Inget av 
företagen uppger heller att de använder matematiska verktyg i 
riskverksamheten. Detta beror på att de anser att verktygens resultat kan 
beräknas med andra, mindre svårtillämpade verktyg.   
 
Ytterligare anledningar till att inte andra verktyg används är bland annat att 
det i vissa företag inte finns någon strävan efter att använda andra verktyg. 
Andra anser att de inte har ett tillräckligt behov av nya metoder då de som 
används i dagsläget fungerar bra.  
 
I dagens bygg- och anläggningsprojekt bedrivs riskverksamheten således 
med hjälp av ett antal riskverktyg. Grunden för identifiering av risker 
utgörs av en omfattande checklista vilken omfattar ett stort antal 
potentiella risker. Checklistan kan dessutom kombineras med bedömning 
av riskens sannolikhet och konsekvens, vilket därmed även tillåter analys 
av riskerna. Därefter kategoriseras och rangordnas riskerna, vilket 
möjliggör prioritering mellan allvarliga och mindre allvarliga risker. De 
identifierade riskerna kan analyseras med hjälp av känslighets- och 
scenarioanalyser vilka i kombination med simuleringar ger indikationer 
om projektets förväntade utfall vad avser exempelvis tid och kostnad. 
Tidsplanering med hjälp av Gantt- och CPM-modeller tillser att fastställda 
planer följs. Slutligen kan jämförelsetal och benchmarking, såväl intern 
som extern användas för att kontrollera och utvärdera riskverksamhetens 
effektivitet.  
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7.3 Kategorisering av riskverktyg 
 
Genom att studera litteratur om risker och riskverksamhet har vi utarbetat 
en förteckning över de verktyg som i störst omfattning omnämns i 
litteraturen. Ur förteckningen har vi urskiljt ett antal verktyg som är mest 
omnämnda. Dessa beskrivs i avsnitt 5.5 Riskverktyg.  
 
En kategorisering av verktygen kan utformas på flera sätt. Då 
organisationer utsätts för flera olika typer av risker, såväl ekonomiska som 
tekniska, möjliggörs kategorisering utifrån vilken typ av risk de primärt är 
avsedda för. Exempelvis är tidsplaner främst anpassade för att planera för 
och hantera tidsrisk i projekt. De flesta verktyg är dock lämpade för 
hantering av flera olika typer av risker. Därför är inte denna kategorisering 
mest lämplig. 
 
En ytterliggare möjlighet till kategorisering av verktygen utgår från det sätt 
varpå det angriper risken. Scenario- och känslighetsanalyser är exempel på 
verktyg som är anpassade för ett proaktivt angreppssätt, genom att de 
underlättar bedömning av risker innan de inträffat. Handlingsplaner 
erbjuder möjlighet att reaktivt hantera risker då de inträffat, genom att 
specificera ansvar och åtgärdsalternativ. De flesta verktygen är dock 
anpassade för såväl proaktiva som reaktiva åtgärder, och därför lämpar sig 
inte den typen av kategorisering.  
 
Riskverksamhet bedrivs i de flesta fall i olika steg, integrerade med 
projektens faser eller som fristående processer. I projektens faser används 
olika verktyg som hjälpmedel, de flesta används främst under en fas och ett 
fåtal används under flera faser. Genom att kategorisera riskverktygen 
utifrån den fas de främst tillämpas i, utformas en systematisk framställning 
av de i litteraturen främst omnämnda riskverktygen (se figur 26). 
 
Riskverktygen kategoriseras sålunda med utgångspunkt från att 
riskverksamheten bedrivs i fyra huvudsakliga faser, planering/identifiering, 
kvalitativ analys, kvantitativ analys samt hantering/utvärdering. Samtliga 
kategoriserade verktyg används främst i en fas, med undantag för 
tidsplaneringsverktyg samt handlingsplaner. Tidsplaneringsverktygen 
upprättas under planerings och identifieringsfasen men den utgör ett stöd 
under hela projektet och uppdateras kontinuerligt. Utformade 
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handlingsplaner beskriver reaktiva åtgärder som kan implementeras i 
samtliga projektfaser.  
 
 

 
Figur 26 Kategorisering av riskverktyg (Egen bearbetning) 
 
Med utgångspunkt från de identifierade verktygen i avsnitt 7.2 kan 
ovanstående kategorisering av riskverktyg tillämpas på svenska bygg- och 
anläggningsföretag (se figur 27).  
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Figur 27 Kategorisering för riskverktyg för bygg- och anläggningsföretag (Egen 
bearbetning) 
 

7.4 Riskmognad i bygg- och anläggningsprojekt 
 
Genom att tillämpa en RMM-modell (se avsnitt 5.4.1, Risk Maturity 
Model) kan ett företag bedöma och utvärdera verksamhetens grad av 
riskmognad. Modellen utvärderar verksamheten med hjälp av fyra 
egenskaper; kultur, process, erfarenhet samt tillämpning. Med 
utgångspunkt från egenskaperna kan verksamhetens riskmognad indelas i 
fyra nivåer; omedveten, novis, normal samt naturlig. Varje nivå innefattar 
ett antal komponenter som avspeglar verksamheten. 
 
Ett företag kan tillhöra en av dessa nivåer genom att uppfylla de 
komponenter som varje egenskap innefattar. Vi finner att riskmognads-
modellen i princip utgörs av de egenskaper som vi tidigare identifierat 
såsom ingående i en systematisk riskverksamhet. Dessutom tar modellen 
hänsyn till kultur- och erfarenhetsegenskaper, vilket vi anser utgör 
modellens styrka. Detta är vanligtvis egenskaper som existerar i en 
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organisation men ingen klart identifierar och utvecklar. En riskkultur enligt 
Hillsons (1997) benämning finner vi betydelsefullt för ett företags 
riskverksamhet. En hög grad av riskmedvetenhet innebär även att riskerna i 
verksamheten kan hanteras på ett mer proaktivt sätt, då risker kan 
identifieras och analyseras i ett tidigare skede. Vidare medför erfarenhet 
och återkoppling av denna en grund för upprätthållandet av en hög 
kompetensnivå i verksamheten. 
 
Trots att vi anser att dessa egenskaper utgör fördelar i modellen, utgör de 
även nackdelar. Egenskaperna är som tidigare nämnts så kallade ”mjuka” 
egenskaper och grundas till stor del av en individs subjektiva 
föreställningar och tolkningar. Detta leder till att egenskaperna är svåra att 
identifiera och bedöma. Vi anser att organisationer kan komma att finna det 
krävande att bedöma graden av riskkultur och erfarenhet. Hur bedömer 
man exempelvis verksamhetens riskmedvetenhet, riskförståelse och 
förändringsbenägenhet? Dessa egenskaper kommer enligt oss i en alltför 
hög grad påverkas av vem som utför bedömningen. 
 
Vi anser också att modellen som den framställs av Hillson (1997) förefaller 
som något mekanisk, med väl avgränsade nivåer. En verksamhet kan 
undantagsvis placeras in i tydligt avgränsade nivåer vilket modellen 
förutsätter.  
 
Undersökningsresultatet från de undersökta bygg- och anläggnings-
företagen indikerar vidare att egenskaperna bör innefatta fler komponenter 
än de som nämns i avsnitt 5.4.1. Dessa komponenter som är betydelsefulla 
att överväga vid bedömningen av verksamhetens riskmognad är: 
 

•  Upprättad RM-plan 
•  Tydlig ansvarsstruktur 
•  Omsorgsfull riskdokumentering 
•  Utvecklade handlingsplaner 

 
För att minska de mekaniska inslagen i modellen förordar vi även att 
modellens framställning omarbetas. Genom detta förfarande blir skillnaden 
mellan de olika stegen mindre tydlig och på så sätt underlättas 
identifieringen av det bedömda företagets riskmognad.  
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Bygg- och anläggningsverksamhet enligt riskmognadsmodellen 
Utifrån ovanstående förhållningssätt kan vi applicera den modifierade 
riskmognadsmodellen på de undersökta bygg- och anläggningsföretagen.  
 
De undersökta företagen bedriver en omfattande riskverksamhet i projekt 
och projektrisken bedöms genom att en systematisk riskverksamhet 
tillämpas. Förståelsen för risk och dess betydelse för projekten förefaller 
vara betydande bland projektets medarbetare. Detta medför att behovet av 
extern kompetens, bland annat i form av konsulter, begränsas till specifika 
problem. De flesta företagen har upprättat en formell RM-plan sam en 
tydlig ansvarsstruktur som stöd för riskverksamheten. I vissa företag har 
dessutom handlingsplaner utformats som stöd för åtgärder. 
 
Flertalet företag kan således huvudsakligen anses tillhöra nivån ”normal” 
Dock visar undersökningsresultatet också att riskverksamheten i vissa 
företag bedrivs i begränsad omfattning med otydliga processer och 
avsaknad av en tydlig ansvarsstruktur. Detta indikerar att delar av de 
undersökta verksamheterna även kan anses tillhöra ”novis” (se figur 28). 
 
Att företagen befinner sig mellan nivåerna ”novis” och ”normal” stämmer 
väl in med Hillson (1997) som kom fram till att inte många företag uppnår 
den fjärde nivån ”naturlig”, utan att många hamnar på modellens andra- 
eller tredje- och till viss del första nivå.  
 

 
 

Figur 28 Omarbetad riskmognadsmodell, tillämpad på bygg- och anläggnings-
verksamhet (egen bearbetning) 
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8 Avslutande reflektioner 
 
Vi har genom denna undersökning eftersträvat att kartlägga och beskriva 
riskverksamheten som bedrivs i svenska bygg- och anläggningsprojekt. 
Resultaten visar att de undersökta företagen bedriver en omfattande 
riskverksamhet i projekten och bedömer projektrisken genom att 
tillämpandet av en väl integrerad systematisk riskverksamhet, vilken 
innefattar identifiering, analysering, hantering och kontroll av risker. Vår 
uppfattning är att trots att företagen förefaller ha en god insikt om hur 
riskverksamheten bedrivs, eller i alla fall skall bedrivas, så finns det i vissa 
avseenden möjlighet till förbättring.  
 
En betydande del av uppsatsen behandlar också riskverktyg som kan 
användas i riskverksamheten. Utav uppsatsens teoretiska urval av verktyg 
som återfinns i bilaga 3, använder de undersökta företagen endast ett 
mindre antal. Vi anser dock att detta inte tyder på att riskverksamheten 
skulle förbättras avsevärt om fler verktyg tillämpades. Under de inledande 
litteraturstudierna fick vi intrycket av att matematiska verktyg användes i 
stor utsträckning i projekten och att dessa kunde användas för att skapa 
tillförlitliga och precisa beräkningar av projektens risker.  
Undersökningens resultat visar dock att så inte var fallet. Istället sätts stor 
tilltro till projektmedarbetarnas erfarenhet från tidigare projekt.  
 
Riskmognadsmodellen innefattar bedömning av riskverksamheten samt 
kulturella och erfarenhetsmässiga aspekter. Vår bedömning är att 
riskverksamheten på ett okomplicerat sätt kan utvärderas, men att 
egenskaper såsom riskmedvetenhet och riskkultur objektivt inte kan mätas 
och bedömas, vilket medför att dessa egenskaper inte kan tillmätas alltför 
stor betydelse. Trots detta anser vi att riskmognaden i svensk bygg- och 
anläggningsverksamhet kan bedömas med hjälp av nämnda modell.    
 
Genom vår kontakt med respondenterna har ett intresse för resultatet av vår 
undersökning framkommit. Flera av respondenterna uppger att de finner 
deras kunskap om riskverksamhet i allmänhet och riskverktyg i synnerhet 
otillräcklig. Vår förhoppning är att vi genom vår sammanställning av 
riskverktygen och vår systematiskt framställda kategorisering kan bidra till 
att kunskapen om projektrisk och dess hantering kan öka, vilket i 
förlängningen medför att riskverksamheten i projekten förbättras. Vi 
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hoppas också att vi genom vår kritiska granskning och modifiering av 
riskmognadsmodellen kan tillhandahålla ett verktyg för bedömning av 
verksamhetens riskmognad, vilket kan ge goda indikationer på de delar av 
riskverksamheten som kan förbättras. 
 
Grunden för vår studie utgörs av en kombination av en fallstudie och en 
tvärsnittsstudie. För att bygga vidare på de resultat som vår undersökning 
visar, anser vi att en fördjupande studie på ett fåtal företag skulle 
komplettera och utveckla kunskapen om projektrisk. Vi finner också att det 
skulle vara intressant att jämföra hur projektrisk hanteras i olika typer av 
projekt, då vi anar att de olika projekttypernas specifika förutsättningar 
medför olikartade tillvägagångssätt. 
 
Men efter att vi bedrivit vetenskaplig forskning i nära 20 veckor kan vi 
fråga oss vad vi egentligen lärt oss? Givetvis har vår kunskap om projekt, 
risker och riskverksamhet utökats avsevärt. Men att självständigt bedriva 
forskningsarbete har också gett oss en insikt om betydelsen av att utforma 
tydliga forskningsmål, vikten av fasta avstämningspunkter under arbetets 
gång samt fördelarna med att vara förberedd på det oväntade. Vårt arbete 
kan på många sätt jämställas med ett temporärt projekt, med en tydlig 
målsättning, givna tidsramar och begränsade resurser.  
 
Om vårt projekt varit framgångsrikt eller inte överlåter vi åt läsaren att 
avgöra. 
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Bilaga 1 - Intervjumall 
 
Inledning 
Vilken typ av projekt har du erfarenhet av, och vilken är din roll i 
projekten? 
 
Riskhanteringsverksamheten 
Beskriv hur Er befintliga riskhantering fungerar idag, med avseende på… 

- Ansvarsfördelning  
- Processer  

 
Är riskhanteringsverksamheten integrerad i den övriga 
projektverksamheten, eller utgör den en separat funktion? 
 
Arbetar ni efter en formell RM-plan  
Om ja, hur ofta uppdateras RM-planen? 
 
Vilka fördelar anser Du att riskverksamheten medför i projekten? 
 
Bedrivs specifik utbildning av medarbetare involverade i riskverksamheten 
 
Bedrivs riskverksamheten internt eller externt? 
 
Risker 
Vilka risker/typ av risker återfinns främst i verksamheten? 
 
Vilka risker/typ av risker är svårast att bedöma? 
 
Hur kategoriseras riskerna i Er verksamhet? 
 
Hur hanteras icke påverkbara risker? 
 
Vilka åtgärder vidtas för att finna möjligheter i riskerna? 
 
Verktyg 
Vilka verktyg används i riskhanteringsarbetet? (se Urval av verktyg)? 
 
Vilka är verktygens styrkor och svagheter? 
 



 

 

Kategorisering av verktyg 
 
Varför används inte andra verktyg? 
 
Vem är ansvarig för utveckling och implementering av nya verktyg? 
 
Hur stort är kundens/leverantörens inflytande över RMP/val av verktyg?
 
 

 
 

 
 

 



 

 

Bilaga 2 - Förteckning över verktyg 
 
Raftery  (1994) 
Risk premium 
Sensitivity testing 
Expected Monetary Value (EMV) 
Expected Net Present Value 
(ENPV) 
EMV using a Delphi peer group 
Risk-adjusted discount rate 
(RADR) 
Detailed analysis and simulation 
Three-point estimate 
Decision tree 
Monte Carlo simulation 
Heuristics (rule of thumb) 
 
Raz (1999) 
Checklists  
Brainstorming 
Risk documentation form 
Periodic risk reporting 
Risk probability assessment 
Risk impact assessment 
Risk time frame assessment 
Risk classification 
Ranking of risks 
Graphic presentation of risk 
information 
Responsibility assignment 
Planning of risk mitigation 
Time-limited action-item lists 
Cost-benefit analysis during risk 
planning 
Cause and effect analysis during 
risk  planning 
Project re-planning for risk 
mitigation 

Revision of risk assessments 
Periodic documentation reviews 
Periodic risk status reporting 
Periodic reporting of risk 
mitigation plans 
Periodic trend reporting 
Critical risk reporting to senior 
management 
Analysis of trends, deviations and 
expectations 
Project re-planning 
Procedure for closing risks 
Contingency plans for risk 
mitigation failure 
Cost-benefit analysis during risk 
control 
Cause and effect analysis during 
risk control 
Prototyping 
Simulation 
Benchmarking 
Requirements management 
Subcontractor management 
Configuration control 
Quality control 
Quality management 
Training programs 
Customer satisfaction surveys 
 
Bandyopadhyay & Mykytyn 
(1999) 
Expected Value analysis 
Annualized loss expectancy 
(ALE) 
Courtney method 



 

 

Livermore risk analysis 
methology (LRAM) 
Scenario analysis 
Fuzzy metrics 
Survey questionnaires 
Delphi technique 
Value chain analysis 
 

Chapman & Ward (1997) 
Project plan 
Project deliverables 
Work Breakdown structure 
Project activities 
PERT or Gantt chart 
Activity duration estimates 
Activity start and end dates 
Activity required resources 
Resource cost 
 
Globerson & Zwikael (2002) 
Time-phased budgeting 
Quality management plan 
Role and responsibility 
assignments 
Project staff assignments 
Communications management 
plan 
Risk Management plan 
Risk list 
Project overall risk ranking 
Prioritized list quantified risks 
Risk response plan 
Procurement management plan 
Procurement documents 
 
PMI (1996) 
Checklists 
Flowcharting 
Interviewing 

Expected monetary value 
Statistical sums 
Simulation 
Decesion trees 
Expert judgement 
Procurement 
Contingency planning 
Alternative strategies 
Insurance 
Workarounds 
Additional risk response 
development 
 
Cooper & Chapman (1987) 
Sensitivity analysis 
Cost-volume-profit analysis 
(CVP) 
Simulation 
Interval and histogram 
representations 
CPM/PERT models 
Probability tree 
Risk lists 
Montecarlo simulation 
Primary risk assessment  
 
Haimes (1998) 
Decision trees/matrix 
Triangular distribution 
Risk ranking 
Sensitivity analysis 
Partitioned Multiobjective Risk 
Method (PMRM) 
Multiobjective Decision-Tree 
analysis 
Impact analysis 
Multiobjective, Multistage Impact 
Analysis Methood (MMIAM) 
Fault tree analysis 



 

 

 
Ludin & Kliem (1997)  
Three-point estimate  
Decision trees 
Monte Carlo simulation 
Heuristics 
Precedence Diagram Method 
(PDM) 
 
Chong & Brown (2000) 
RADR 
EMV  
Gantt 
Sensitivity analysis 
Prototyping 
Simulation  
 
 



 

 

Bilaga 3 - Urval av verktyg 
 
Nedan följer en sammanställning av de verktyg som omnämns i 
risklitteraturen 
 
Checklists  

Risk ranking and classification 

Sensitivity/impact analysis 

Prototyping 

Simulation (e.g. Monte Carlo 

simulation) 

Scenario analysis 

Decision tree/matrix 

Brainstorming 

Cost-benefit analysis during risk 

planning / control  

Benchmarking / Heuristics (rule of 

thumb) 

Risk responsibility assignment 

(Project staff risk-assignments) 

Cause and effect analysis during 

risk  planning / control 

Periodic risk-documentation 

reviews (Risk Management 

documentation) 

Statistical method - Value at Risk, 

VAR 

Risk Adjusted Discount Rate, 

RADR 

Expected Net Present Value, ENPV 

Expected Monetary Value, EMV 

Statistical method - Triangular 

distribution 

Delphi technique 

Value chain analysis 

Work Breakdown structure, WBS 

Gantt chart 

PERT models 

CPM models 

Communications management plan 

Risk Management plan / Risk 

response plan (Contingency 

planning) 

Three-point estimate 

Flowcharting 

Graphic presentation of risk 

information (Interval and 

histogram) 



 

 

Bilaga 4 - Sammanställning av 
undersökningsobjekten 
 
 

Företag Risker Verktyg Kund/lev intresse 
av 
riskverksamheten 

Skanska AB Tekniska 
Miljö 
Ekonomiska 
Valuta 

ORA  
Brainstorming 
Checklistor 
Handlingsplaner 
Klassificering och 
rankning 
Gantt 

? 

Riksbyggen  Ekonomiska 
Kvalitets/tekniska 
Arbetsmiljö 

Brainstorming 
Checklistor 
Simuleringar 
Scenarioanalyser 
Benchmarking 

Kund: Litet 
Leverantör: 
betydande 

JM AB Miljö 
Tekniska 
Ekonomiska 

Checklistor 
Klassificering och 
rankning 
Brainstorming 
Känslighetsanalyser 
Simuleringar 
Benchmarking 
Riskdokumentering 

Visst intresse 

PNB AB  Arbetsmiljö 
Ekonomiska 
Miljö 
Kvalitet 

Checklistor 
Klassificering och 
rankning 
Brainstorming 

Litet eller inget 

ABB Kommersiella 
Tekniska 
Valuta 
Politiska 
 
 

Simulering 
Checklistor 
Risk ranking 
Känslighetsanalys 
Scenarioanalyser 
WBS 
CPM 
 

Existerar  

Midroc Ekonomiska 
Arbetsmiljö 

Checklistor 
Risklistor 

Visst intresse 



 

 

 Brainstorming 
Benchmarking 
Handlingsplaner  
Gantt 
PERT 

PEAB AB Kund 
Arbetsmiljö 
Ekonomiska  

Riskdokumentationer 
Checklistor 
Känslighetsanalys 
 

Intresse vad gäller 
säkerhet 

NCC AB Legala 
Kontraraktuella 
Tekniska 
 

NCC-verktyg 
Scenarioverktyg 
Brainstormingsession 
Scenarioanalys 
Gantt 
PERT 
Risk rankning 
Checklistor 
Benchmarking 
 

Visst intresse 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 - Exempel på checklista 
 
Marknad 
□   Lågkonjunktur 
□   Räntehöjningar 
□   Konkurrent slår ut oss 
□   Flera stora projekt samtidigt 
 
Arbetsmiljö 
□   Arbete med risk för 
personskador 
 
Tekniska 
□   Ny teknik introduceras 
 
Varumärke 
□   Byggfusk upptäcks 
□   Negativ press 
□   Varumärke eller miljöpolicyn 
äventyras 
 
Avtal 
□   Oklarheter i handlingar 
□   Försäkringar 
□   Lång garantitid 
 
Beställare 
□   Betalningsplan 
□   Kundens betalningsförmåga 
 
Miljö 
□   Avfallshantering 
□   Brandrisk 
□   Markföroreningar 
 
 
 

Tider 
□   Byggtid 
□   Leveranstider 
□   Årstid 
 
Legala 
□   Kontrakt 
□   Partnerskap- Joint Ventures 
 
Myndigheter/Grannar 
□   Grannar motsätter sig projektet 
□   Oenighet mellan kommuner  
□   Politiskt röra 
□   Riksdagsbeslut påverkar  
byggnation 
 
Resurser och kompetens 
□   Arbetskraftstillgång 
□   Erfarenhetsdata saknas 
□   Nyckelpersoner blir utbrända 
eller slutar 
 
UE och inköp 
□   Avtalspart kommer på obestånd 
□   Skriftlig offert saknas 
□   Exklusiva anbud 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Skanska AB och NCC AB 


