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Sammanfattning 

Titel  
Riskhantering i Byggprojekt – Metoder och tillvägagångsätt för att hantera risker 

Författare  
Marc Carlsson & Simon Eriksson 

Handledare  
Radhlinah Aulin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet  

Examinator  
Anne Landin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet 

Syfte & mål 
Syftet med studien är att undersöka hur byggföretag utför riskhanteringsprocessen och hur de skiljer 

sig från varandra. Studien skall dessutom undersöka olika tillvägagångsätt att hantera risk på och vad 

som skillnader mellan en större och en mindre organisation från varandra. Författarna kommer 

redovisa tillvägångsättet genom att gå igenom de fyra stegen identifiera, analysera, bemöta och 

åtgärda risker. Rapporten har också som mål att öka förståelsen kring de olika processerna inom 

riskhantering.   

Problemställning 
1. Vilka tillvägagångssätt och metoder använder företag i sin riskhanteringsprocess?  

2. Vilka utmaningar kan uppstå vid arbete med riskhantering? 

Metod 
I denna studie har fyra kvalitativa intervjuer utförts med olika aktörer inom byggnationsprojekt. 

Anledning till detta är för att få en bättre bild om vad som skiljer de olika respondenternas 

tillvägagångsätt för riskhantering. Då intervjuerna är slutförda bearbetas resultatet i empiri. Parallellt 

med de kvalitativa intervjuerna så har en litteraturstudie genomförts som är baserad på källor och 

processer som berör ämnet. De kvalitativa intervjuerna jämförs i analys och diskussion tillsammans 

med den teorin som samlats i litteraturstudien och som sedan resulterar i en slutsats. 

Resultat 
Riskhantering består av identifiering, analysering, bemötande och åtgärder/uppföljning. 

Undersökningen har visat att samtliga företag som intervjuats jobbar väldigt aktivt med att sänka 

risker i byggprojekt. Riskidentifiering startar så tidigt som möjligt i de flesta fall med brainstorming. 

Företagen skiljer sig åt mer hur de arbetar med resten av processen men flera använder sig av 

värdering i analyseringen för att kunna separera riskerna och arbeta med de mest allvarliga. Det är 

väldigt stort fokus på arbetsmiljörisker från respondenterna som deltagit. Flera av respondenterna 

tycker även att de har för lite tid till uppföljning som görs för sällan. 

Nyckelord  
Risk, Riskhanteringsprocessen, riskidentifiering, riskanalys, riskbemötande, riskåtgärder, uppföljning 
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Abstract 

Title  
Risk management in construction projects - methods and approaches to manages risk 

 

Authors  
Marc Carlsson & Simon Eriksson 

 

Supervisor 
Radhlinah Aulin, Department of Construction Production, Lunds University  

 

Examinator 
Anne Landin, Department of Construction Production, Lunds University 

 

Aim & goal 
The purpose of the study is to investigate how companies perform risk management processes and 

how they differ from each other. The study will also examine different approaches to manage risk 

and the differences between a larger and a smaller organization. The authors will report on the 

approach by going through the four steps of identifying, analyzing, responding to and addressing 

risks. The purpose also aims to increase understanding of the various processes in risk management. 
 

Research questions 
1. What approaches and methods do companies use in their risk managing process? 

2. What challenges may arise when working with risk management?  

 

Method  
Within this report, four interviews have been conducted within various actors in projects. The 

reason for this is to get a better understanding of what distinguishes the respondents risk 

management approach. In parallel with the qualitative interviews, a literature study has been 

conducted which is based on sources and processes that concern the subject. The qualitative 

interviews are then compared in analysis and discussion together with the theory gathered in the 

literature study which results in a conclusion. 

 

Findings 
Risk management consists of identification, analysis, responding and addressing. The survey has 

shown that all companies that has been interviewed work very active to reduce risks in construction 

projects. Risk identification starts as early as possible in most cases with brainstorming. The 

companies differ more in how they work with the rest of the process, but several use valuations in 

the analysis to be able to separate the risks and work with the most serious ones. It’s a very big focus 

on work environment risk from the respondent that’s participated in the report. Several of the 

respondents also think that they have too little time for follow-up, which is done too rarely. 

 

Keyword 
Risk, Risk management process, risk identification, risk analysis, risk responding, follow up 
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Förord 

Detta examinationsarbete ingår inom programmet Högskoleingenjör i byggteknik med arkitektur. 

Examinationsarbetet består av 22,5 Högskolepoäng. Examinationsarbetet skrivs på Lunds universitet 

vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, på Campus Helsingborg. Så varför skrev vi om riskhantering? Den 

frågan har vi ställt oss många gånger. Vi skulle vilja att det är rädslan för att göra fel som gjort att vi 

valt att skriva om ämnet. Men troligtvis är det en ren slump. Det var inte förens vi började läsa om 

hur många byggprojekt där saker gick fel som fascinationen och nyfikenheten tog över.  

Vi vill tacka ge ett stort tack till vår handledare: Radhlinah Aulin på Lunds universitet som har rättat 

och gett oss respons och feedback under sena kvällar, utan Radhlinah som kunnig inom 

riskhantering i byggbranschen skulle vi sitta mycket längre med denna studie. Vi vill också tacka alla 

de fantastiska respondenterna som gav oss både bättre insikt i hur ett företag går till väga för att 

minimera risker De har trots oerfarna intervjuare kunnat ge relevant information kring området och 

gjort vårt arbete lite enklare.  
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1. Inledning   
I inledningen presenteras bakgrund följt av syfte.  Mål och problemställningen, avgränsningar samt 

motivering av examensarbete presenteras och inledningen avslutas med en disposition av hela 

rapporten. 

 

1.1 Bakgrund 
Risker finns inom alla projekt och arbeten, detta inkluderar självklart byggprojekt. Risk är en faktor 

som alla projekt präglas av enligt SIS (2018). Det är även svårt att definiera ordet risk då en risk kan 

ge både positiva och negativa utfall (SIS 2018). Det är viktigt att arbeta med riskaspekter för att 

projekt ska vara framgångsrika enligt Hansson m.fl. (2015). 

Risker kan handla om men är inte exkluderade till risker inom arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2021), 

kommunikation (Szentes 2018), intressenter, kalkyl samt tidsplanering (Hansson m.fl. 2015). Men 

vad gör byggföretag för att minimera dessa risker? Använder olika företag olika metoder och 

processer för att minimera risker i projekt? Vad skiljer sig mellan ett projekt där problem uppstår till 

skillnad från ett där processen fungerar smidigare? 

En annan aspekt som gör frågan om risk intressant är det faktum att nystartade byggföretag speciellt 

inom tjänst går i konkurs i väldigt hög grad, detta hävdar Ansari & Chareonto (2009). Detta 

kombinerarat med det faktum att byggbranschens tendens att producera tvister gör det utmanade 

för nya företag att följa de regler och krav som ställs i byggbranschen. 

Brister inom riskhanteringsprocessen kan dessutom leda till konsekvenser omfattande ekonomi, 

miljö och säkerhet (ISO 31000:2018). ISO 31000 är en standard inom just riskhantering. Vid arbete 

enligt ISO 31000 så använder företag sig av ramar och processorer som anpassas till företagets redan 

existerade riskhantering. Genom att använda ISO 31000 som grund i arbetet med risker kan företag 

öka sina chanser med att undvika att utsätta sitt projekt för negativ risk (ISO 31000:2018). En av de 

utmaningar inom dagens riskhanteringsarbete är att hitta balansen mellan att ta hänsyn till riskerna 

så noggrant som möjligt så att åtgärder kan utföras. Det är också viktigt att se till att riskerna ej 

reducerar planerade åtgärder och organisatoriska rutiner (Carole m.fl. 2012). Riskerna kan förbyggas 

om man i förväg har identifierat risker inom projekt, detta skriver Lejon (2007). Identifieras risker 

tidigt går det oftast att styra bort från de och på så sätt öka sannolikheten för att projekten ska bli 

mer framgångsrika. Alla tolkningar av riskhanteringsprocessen är ej detsamma. Enligt 

Bengt Hanssons tolkning av riskhanteringsprocessen består den av en riskanalys, 

riskhanteringsprocess, en skadebegränsningsfas och skadefinansieringsfas (Hansson m.fl. 2015, 

s376). Detta kan jämföras med PMboks tolkning som består av planering, identifiering, riskanalys, 

riskbemötande och ett övervakningsskede (Projekt management institute Inc, 2008, s273). Med alla 

dessa tolkningar är en intressant fråga att sätta, hur arbetar företag i riskhanteringsprocessen?  

 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur företag hanterar risker i projekt. Studien skall undersöka 

vilka metoder och processer företag använder sig av och vilka processer som företag använder sig av 

och hur de appliceras inom riskhanteringsarbetet.  Studiens skall dessutom ge ett perspektiv kring 
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vilka risker som är vanligt förekommande i projekt samt om det finns lösningar för dessa typer av 

risker i dagsläget. 

 

 

1.3 Mål och frågeställning 
Målet med arbetet är att få en helhetsbild kring företags metoder, olikheter och tillvägagångssätt för 

riskhantering. Detta kompletteras med vilka typer av tillvägagångssätt företag använder sig av i 

dagsläget för att reducera risker. Arbetet har också som mål att ge en helhetsbild kring vilka delar 

inom byggprocessen som är riskfyllda. Rapporten ska besvara följande frågorna: 

1. Vilka tillvägagångssätt och metoder använder sig företag i sin riskhanteringsprocess?  

2. Vilka utmaningar kan uppstå vid arbete med riskhantering? 

 

1.4 Avgränsningar 
Under studiens gång kommer författarna utgå från de metoder och moment i 

riskhanteringsprocessen som används av respektive företag.  Inom studien kommer det att studeras 

hur riskhantering och riskreducering sker från entreprenörers och konsulters perspektiv. Studien 

kommer inte kolla på hur bostadsbolag eller byggherrar utför dessa moment. Studien kommer 

endast omfatta projekterings- och produktionsfasen, risker i förvaltningsfasen kommer inte att 

granskas. Arbetet kommer ej innehålla studie om reella siffror förknippade med risk inom 

byggprocessen utan bara kolla på moment som kan skapa ekonomiska vinning eller förlust, inte hur 

stora de vinningarna eller förluster kan vara. 

 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för detta examinationsarbete är riktat emot personer med verksamhet inom 

byggbranschen med antingen någon erfarenhet inom riskhantering. Rapporten är även ämnat till de 

som vill ta del av grundläggande kunskaper inom riskhanteringsprocessens samt få exempel hur 

företag i dagens bransch vidtar sin riskhanteringsprocess. Studien riktar sig därmed även till 

studenter inom yrkeshögskoleutbildning eller civil- och högskoleingenjörsutbildningar med inriktning 

inom bygg och anläggning. 

 

1.6 Motivering till examinationsarbete 
Denna studie har inriktning riskhantering inom byggbranschen, anledningen till författarnas intresse 

angående riskhantering är beroende på den höga utsträckning byggföretag går i konkurs jämfört 

med andra branscher enligt Ansari & Chareonto (2009). Studien skrivs även då författarna anser att 

riskhantering är väldigt viktigt med tanke på hur lätt det är att konflikter uppstår under 

projekteringsfasen och produktionsfasen. Författarna anser att många konflikter kan undvikas med 

en bra utförd riskhantering. Genom att genomföra studien utvecklar författarna sina kunskaper om 

riskhantering men ger även målgruppen större kunskap och exempel på tillvägagångsätt inom 

området. Detta ökar troligen användandet av riskhantering och vikten som läggs på det av både 

blivande byggnadsingenjörer och de som redan är ute i arbetslivet. 
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1.7 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 
Bakgrunden till arbetet beskrivs bakgrunden till rapporten men även syftet, avgränsningar, mål, 

problemställningen och motivering av studien presenteras.  

 

Kapitel 2 – Metod 
I kapitel 2 beskrivs hur arbetet genomförs och vilka metoder arbetet kommer genomföras med. Här 

anges dessutom de metodiker som studien utgår ifrån. Det förklaras också eventuella fallgropar med 

valda metoder. 

 

Kapitel 3 – Teori 
Riskhantering beskrivs teoretiskt i kapitel 3. Olika riskhanteringsmetoder beskrivs och begrepp 

förklaras.  

 

Kapitel 4 – Empiri 
Under kapitel 4 redogörs intervjuer som genomförts med respondenter som har erfarenhet från 

riskhantering i byggbranschen. En fördjupning av samtliga intervjuer redogörs. 

 

Kapitel 5 – Analys 
En sammanfattning av resultatet redogörs och en omfattande diskussion med teorin och empirin 

som bas genomförs. 

 

Kapitel 6 – Slutsats och egna reflektioner 
Arbetet summeras och avslutas med svar på frågeställningen. 
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för rapporten. Studiens upplägg, intervjuer samt val av 

datainsamling och val av metod. 

 

2.1 Arbetsgång 
Studien börjar med en bakgrund för att bestämma området studien ska granska. Frågeställningen tas 

sedan fram tillsammans med syfte och mål för rapporten. För att rikta in rapporten görs 

avgränsningar innan studiens metod väljs och motiveras. I studien är det kvalitativa intervjuer 

tillsammans med en litteraturstudie som valts för genomförandet. Företag i byggbranschen 

intervjuas med företags metoder och tillvägagångssätt som utgångspunkt. Det leder till en analys 

och diskussion där likheter och skillnader mellan respondenternas svar jämförs sammanvägt med 

teorin från litteraturstudien. I slutsatsen besvaras frågorna från frågeställningen och förslag på 

fortsatta studier redovisas. 

 

2.2 Kvalitativ studie 
Enligt Davidsson och Patel (2011) finns det två olika sätt att genomföra studier där man samlar in 

information. Dessa sätt är kvalitativa och kvantitativa metoder där denna studie har valts att baseras 

på en kvalitativ metod.  Den kvalitativa metoden i studien är kvalitativa intervjuer med en 

analysering av svaren som givits. Kvantitativa forskning är mätningar av t.ex. datainsamlingar och 

andra statiska metoder. Enlig Eklund (2012) kräver kvalitativa intervjuer en förkunskap för att kunna 

rikta intervjun och på så sätt ge sig möjligheten att identifiera nya fakta och egenskaper. Dock så ska 

man inte vara för snäv i intervjun för att ge sig själv möjligheten att lära sig mer kunskap i ämnet. 

Man måste således ha ett mål med intervjun men ge sig utrymme för att ställa frågor som inte var 

tänkt för att öppna upp för ny kunskap. Enligt Hedin & Martin (2011) så är svaren man får i en 

intervju den intervjuades upplevelse av frågan som ställs och verkligheten kan uppfattas på många 

sätt och det finns inte alltid absoluta sanningar om vad som är rätt och fel. Då kvalitativa intervjuer 

används kan man inte dra slutsatser om hur branschen i stort arbetar med riskhantering utan endast 

göra jämförelser mellan de olika sätten och se hur olika företag jobbar med riskhantering. Vid 

kvalitativ metod är forskaren i största vikt då fakta som samlas in måste tolkas. 

 

2.3 Litteraturstudie 
Litteratutstudien har främst skett med elektroniska källor, detta då arbetet sker med författarna på 

olika orter. Elektroniska källor är därför lättast att granska ihop då man kan dela skärm via t.ex. 

Zoom. Elektroniska källor kommer bland annat innefatta forskningsartiklar och tidigare 

examensarbeten. Även vissa tryckta skrifter används i de fall där det ansetts nödvändigt och det 

bästa alternativet för att få bra och trovärdiga källor. Varje källa granskas kritiskt för att säkerställa 

trovärdiga och riktiga uppgifter. Arbetet sker med en målsättning om att hitta källor som oberoende 

av varandra visar på samma fakta för att göra teorin mer trovärdig. Byggbranschen är en bransch 

som är i ständig förändring och därför ses nyare källor som mer trovärdiga än äldre källor. 

Elektroniska källor kommer främst från Google Scholar samt LUBsearch där sökorden som främst 

använts är riskhantering samt riskhantering byggprojekt. I litteraturstudien samlas fakta om 

riskhantering och dess olika steg samt teori om byggprocessen från idé till en färdig byggnad.  
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2.4 Intervjuer 
Intervjuerna som genomförs i studien ska genomföras genom samtal med respondenterna. De 

kommer ske genom digitalt verktyg som t.ex. Zoom. Vi önskar en bredd på respondenter som helst 

ska ha olika roller i företaget de jobbar på samt olika erfarenheter i byggbranschen. Enligt Andersson 

m.fl. (refererad i Lejon 2007) så väljer man intervju som metod då man vill veta vad respondenterna 

har för erfarenheter, tankar och åsikter om ämnet. Detta ledde till frågor om vilka företag och 

respondenter som ska intervjuas. Då diskuterade författarna fram följande krav på respondenter och 

företag för att få respondenter med rätt erfarenheter och kunskaper i ämnet. 

 

 Respondenterna som väljs ska uppfylla följande krav: 

• Ha en god insyn i företagets arbete med riskhantering 

• Vara delaktig i eller ha god insyn i hela projekt och alla dess delar 

• Ha goda möjligheter att påverka och ge synpunkter på risker i projekt 

 

Vi behöver också ha krav på företagen som respondenterna arbetar på. Företagen som väljs ska 

uppfylla följande: 

• Entreprenörer i byggbranschen som arbetar aktivt med riskhantering 

• Entreprenörer som utför riskhantering innan och under produktionsprocessen 

 

Företag kan också uppfylla: 

• Konsultföretag i byggbranschen som arbetar aktivt med riskhantering 

• Konsultföretag som utför riskhantering i projekteringsprocessen vid framtagning av 

bygghandlingar 

 

2.4.1 Respondenters profil 
Vid val av respondenter har författarna önskat en bred yrkesbefattning. Författarna önskar också att 

variera storleken på företagen som respondenterna arbetar på. Detta görs för att se skillnader 

angående företagens riskhantering.  
 

Respondent 1: Platschef och BAS-U, Peab 
Respondent 1 är en platschef på Peab, där han har ansvar över att kvalitet, miljö och 

arbetsmiljöplanen efterleves. Peab är ett bygg och anläggningsföretag som arbetar i hela 

byggprocessen. Målet med intervjun är att ta reda på vilka typer av riskhanteringsåtgärder som 

företaget använder sig av för att reducera risker. Se bilaga A för hela intervjun. Som platschef har 

han ansvaret för allt på arbetsplatsen och har därför ett övergripande ansvar om riskhantering i 

byggprojekt. 

 

Respondent 2: Projektledare, Tyréns 
Respondent 2 är en projektledare på Tyréns AB i Malmö. Som projektledare har hon ansvar för 

samtliga bygghandlingar som skapas innan ett anbudsunderlag kan skickas ut till entreprenörer. 

Tyréns är ett konsultföretag som är med i projekteringsprocessen i alla sorters bygg- och 

anläggningsprojekt och målet med intervjun är att ta reda på vilka riskhanteringsmetoder som 

Tyréns använder sig av i sitt arbete med risker i projekt. I Bilaga B finns intervjun i sin helhet. Som 

projektledare har hon ansvar för allt i projekt och har även ett övergripande ansvar för att risker som 

kan undvikas i byggnationsskedet minimeras med tanke på hur bygghandlingarna gestaltas. 
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Respondent 3: BAS-P, WSP 
Respondent 3 arbetar som BAS-P på konsultföretaget WSP. Som BAS-P har respondent 3 ansvar över 

byggarbetsmiljösamordning inom projekteringsskedet. Själva målet med arbetet som respondent 3 

har är att åtgärda de arbetsmiljörisker som uppkommer i projekteringen. Alla arbetsmiljörisker skall 

kollas på och resultera i någon typ av handlingsplan som lämnas över till entreprenören efter 

projekteringsskedet har slutförts. Författarnas mål med intervjun av BAS-P som arbetar på WSP är 

att få inblick i hur riskerna hanteras samt att få en inblick i hur riskhanteringsprocessen utförs. Den 

fullständiga intervjun finns i Bilaga C. 

 

Respondent 4: Platschef, LJ Bygg 
Respondent 4 är en Platschef på LJ Bygg, ett byggföretag med bas i Ljungby. Lars Jönssons Byggtjänst 

AB (LJ Bygg) är ett företag som utför både projektering och byggnation. Det är ett något mindre 

företag med ca 60 anställda och gav en bild om hur även något mindre företag bedriver sin 

riskhantering. I Bilaga D finns intervjun i sin helhet och något som utmärkte intervjun var att de hade 

mindre resurser med att arbeta med risker då t.ex. arbetsledningen var endast platschefen och en 

arbetsledare på sitt nuvarande byggprojekt. De har inte heller någon extra resurs som t.ex. 

respondent 1s KMA-samordnare eller Respondent 2s riskledare. 

 

2.5 Metodkritik 
I denna studie har det genomförts en litteraturstudie och fyra kvalitativa intervjuer för att svara på 

frågeställningen. Valet av kvalitativa intervjuer gjordes för att ha möjligheten till att få ny kunskap 

under intervjuerna och för att kunna ställa följdfrågor på svar som ges av respondenter. En 

kvantitativ metod som exempelvis enkätundersökningar (Davidsson & Patel 2011) hade kunnat 

genomföras för att få svar på frågeställningen men författarna ansåg att kvalitativa intervjuer skulle 

ge störst omfattning och mest nya kunskaper inom området. Genom att genomföra intervjuerna 

kvalitativt ges en större möjlighet för respondenterna att beskriva utförligt hur de upplever 

situationer och arbetssätt samtidigt som författarna kan ställa följdfrågor om nya, för författarna i 

denna studie, fakta framkommer (Davidsson & Patel 2011).  

Valet av respondenter har skett med personer i olika roller och på olika stora företag, detta för att 

kunna jämföra förutsättningar och arbetssätt mellan dessa olika respondenter. Det har gjort att det 

blivit lite svårt att få svar på samma saker med alla respondenter men det valde författarna att ta 

den negativa sidan för att inkludera fler roller och fler olika typer av företag i byggnationsprojekt.  

Viktigt att poängtera är att genom valet av metod gör att man inte kan dra större slutsatser om hur 

branschen jobbar allmänt utan endast hur respondenterna arbetar med riskhantering. Man kan 

endast se vissa indikatorer om hur branschen jobbar. 
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3. Teori 
I teorin presenteras fakta som tagits fram genom en litteraturstudie. 

 

3.1 Risk i projekt 

3.1.1 Vad är projekt? 
Ett projekt kan definieras som ett tillfällig och tidsbegränsat arbete inriktat mot att uppfylla ett eller 

flera bestämda mål med en tydlig tidsram. Med denna definition kan det sägas att de flesta arbetena 

runt omkring oss är ett resultat av ett projekt hävdar Dumbrava m.fl. (2013). Frågan om hur länge ett 

projekt räknas som ett projekt är en svårt besvarad fråga, men inom dagens definition av ett projekt 

så kan det tekniskt sätt fortgå i oändlighet. En annan definition av projekt är “Grupp av aktiviteter 

som ska utföras i en logisk sekvens för att uppnå en uppsättning förutbestämda mål formulerade av 

en klient”, enligt Istrate (refererad i Dumbrava m.fl. 2013). Det finns helt enkelt flera olika 

accepterade sätt att definiera ordet projekt på. 

 

3.1.2 Vad är risk i projekt? 
Risk är en faktor alla projekt präglas av. Risk är svårdefinierat och har inte en tydlig fastställd 

definition. Ett projekt bör därmed i tidigt stadium avgränsas med avseende på tid, omfattning och 

resurstillgänglighet, allt för att greppa projektets omfattning och hantera risk inom projekt. Henrik 

Szentes hävdar i sin bok Tio klassiska risker i projekt att det effektivaste är att jobba förebyggande 

och att riskhanteringen skall löpa som en röd tråd under hela projektets gång (Szentes 2018). 

 

Det är därmed viktigt för att driva ett framgångsrikt projekt att beakta riskaspekterna (Hansson m.fl. 

2015). De risker som ska beaktas är de som betraktas ha en hög sannolikt att inträffa samt med en 

hög konsekvens vid inträffande. Oberoende av verksamhet och sammanhang beaktas risk alltid med 

sannolikhet och konsekvens enligt Szentes (2018).  

Om ett projekt omfattar många allvarliga risker så reflekterar kostanden i regel detta, då 

vinstmarginalen måste öka för att kompensera för de riskernas möjliga påverkan hävdar Akintoye & 

MacLeod (1997). Detta förknippas med alla projekt då projekt alltid är riskfullt. I allmänhet finns det 

risk inom allt som utförs oavsett om risken omfattar negativa konsekvenser inom projekt eller om 

riskerna beaktas som positiva enligt ISO 31000 (refererad inom SIS, 2018). Detta gör det relevant att 

beakta de risker som kan ha stor sannolikhet eller konsekvens för ett projekt. Riskbedömning inom 

projekt är dessutom en bra metod för att minimera försäkringskostnader som möjligtvis ej är 

relevanta för projektets ekonomiska framgång (Akintoye & MacLeod 1997). Andra fördelar kan vara 

faktumet att bedöma den ekonomiska marginalen för respektive projekt är att säkra att man har en 

realistisk bild kring om projektet är möjligt att genomföra. Det är också viktigt att ta hänsyn till att 

företaget har en reducerad sannolikhet att hamna i en skandal där företagets rykte och de anställdas 

jobbmöjligheter står på spel (Ibid). Med hjälp av riskminimering kan risker relaterade till kostnader 

minimeras och därmed öka ett projekts chanser att lyckas ur ett ekonomiskt perspektiv (Akintoye & 

MacLeod 1997). Oberoende av projektambitioner består ofta många projekt av otillräcklig 

dokumentation, konflikter inom organisationens förmåga av att hålla tidsbegränsningen samt 

budget vilket utsätter projektet för risk. Flertalet projekt har även i förväg orimliga arbete eller 

slutdatum då projektet skall vara färdigt. Andra faktorer som dåligt utförd budget, inkonsekventa 

tider eller otillräckligt anställda eller dokumentation ökar dessutom risken (Dumbrava m.fl. 2013). 
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3.1.3 Riskkällor/riskkategorier 
Som etablerats tidigare i denna studie så förekommer risker inom alla projekt. Nedanför redovisas 

några av de riskkategorier som vanligtvis präglar ett projekt i byggbranschen. 

 

3.1.3.1 Teknik, kvalitets- och utföranderisker 
Tekniska och kvalitetsrisker är risker som av namnet framgår kvalitetsrelaterade. Exempelvis kan 

denna typ av risk omfatta mål inom projekt som är satta orimligt höga enligt Tonnquist (2019). 

Riskerna ökar när nya tekniker används i projekt jämfört med låga risker om man använder kända 

metoder och tekniker, hävdar Nicholas & Steyn (2018). 

 

Ett exempel på ett projekt där material använts som inte tillräcklig kunskap funnits om var 

tunnelbygget genom Hallandsåsen. Tätningsmaterialet Rhoca Gil var giftigt både för arbetare och för 

fiskar i vattendrag som det läckte ut i. Det ledde till stora förseningar och företagsbot för Skanska på 

maxbeloppet tre miljoner kronor (Reimegård 2002). 

 

En sorts risk som ingår i denna kategori är arbetsmiljörisker som påverkar byggarbetarnas hälsa på 

byggarbetsplatsen och är exempel på utföranderisker. Varje projekt behöver en arbetsmiljöplan, 

denna plan tas fram innan byggarbetsplatsen har etablerats. Denna plan måste innehålla tretton 

punkter som etablerats av arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2020). 

 

De 13 punkterna som skall beaktas inom arbetsmiljö kan ses nedan: 

1. Vid en nivåskillnad på 2 meter skall det alltid förebygga arbeta för att motverka fallrisk. 

2. Arbete som smakning där det finns risk för ras eller sjunkning av mark. 

3. Brukning av farliga kemiska och biologiska ämnen som kan orsaka hälsoproblem. Hantering 

av farliga ämne kan kräva specifik utbildning, utrustning eller tillstånd. Vid hantering vissa 

ämnen är en medicinskt undersökning ett krav.  

4. Arbete med exponering till jonisk strålning så som alfa, beta, gamma och neutronstrålning. 

Arbetsplatsen skall därmed vara säkrad mot denna typ av strålning enligt statens 

säkerhetsmyndighet. För radon är Arbetsmiljöverket ansvariga krav för acceptabel radon ges 

i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

5. Arbete där det finns risk för skador eller dödsfallangående livsfarliga högspänningledningar. 

Denna plikt inkluderar anläggningsarbete med kablar i mark eller luften men också el 

centraler och ställverk.  

6. Arbete med risk för drunkningsrisk 

7. Arbete i kassun  

8. Arbete under jord såsom under broar, brunnar eller rör.  

9. Arbete där sprängämnen används. 

10. Arbete som inkluderar tunga byggelement. 

11. Arbete som inkluderar användning av tunga byggelement och frombyggnadselement.  

12. Arbete intill vägar och järnvägar skall innebära att det skall uppfyll kraven som ställs inom 

byggnads och anläggningsarbete (AFS 1999: 3) föreskrifter. 

13. Rivning av bärande konstruktioner och hälsofarliga material. 

(Arbetsmiljöverket, 2020)  
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3.1.3.2 Projektledningsrisker 
En projektledningsrisk är en risk som orsakats av projektledningen. Risker som exempelvis brist på 

resurser, dålig tidsplanering av projektet, låg kvalitet på planeringen eller en svag ledning av 

projektgruppen (Tonnquist 2019). 

 

En typ av projekteringsrisker är tidsplanering där dåligt gjorda tidsplanering ökar risker i projekt. En 

tidplan är en handling med uppgifter om olika tider i projekt. Det är arbetsuppgifter, ansökningar 

samt tillförskaffande av handlingar som förs in i en tidplan. Allt som kan tidsbestämmas kan föras in 

och man skapar en tidslinje mellan moment för att se när man måste vara klar med olika moment 

för att fortsätta med nästa, hävdar Hansson m.fl. (2017). Osäkerheter och dåligt gjorda tidplaner kan 

öka risker i ett projekt genom förseningar som bidrar till ekonomiska förluster. 

 

3.1.3.3 Externa risker 
En extern risk är en risk som projekteringsledaren och organisationen ej har någon möjlighet att 

kontrollera enligt Nicholas och Steyn (2008). Dessa typer av risker härstammar från källor som ej är 

relaterade direkt till projektet. Ett exempel på projekt som hade omfattande externa risker är 

tunnelbygget i Hallandsåsen vilket var ett projekt som omfattade byggnation av en järnvägstunnel 

mellan Halland och Skåne. Efter att projekteringen var klar upptäcktes det sprickor och stora 

mängder vatten som lagrats i åsen tillsammans med en dålig hållfasthet (Wentzel & Eriksson 1998).  

 

3.1.3.4 Ekonomiska risker 
För att ett projekt skall gå runt måste de ekonomiska faktorerna granskas och hanteras på något 

sätt. Idag väljer en stor del av företag att använda sig av budget för att tilldela resurser, bedöma vilka 

medel som ska omfatta riskhanteringen och vilka kostnader som tillkommer i projektet hävdar 

Projekt management institute (2010). I Holmstrand, Petsme och Gillberg (refererad i Tokic, 2017, 

s10) hävdas det att en ekonomisk risk uppkommer då de ekonomiska förutsättningar inom ett 

projekt förändras. Exempel på en ekonomisk risk vara ökad kostnad av trävaror. 

 

Under långa projekts gång kan det vara väldigt svårt att upprätthålla en budget då styckpriserna på 

material förändrads under projektets gång. Detta fenomen kalls inflation och är en konstant 

förändring av valutakursen vilket bidrar till att priser som löner och materialkostnader kan förändras. 

Denna ekonomiska faktor kan ej elimineras och har stor betydelse för kostnader och intäkter. Kort 

sagt så kan valutakursförändring och inflation bidra till osäkerhet inom projektbudgetering där 

långvariga projekt drabbas hårdast (Jansson m.fl. 2004, s370). 

 

Det finns två begrepp för att förstå sig på konjunkturer. Dessa är hög respektive lågkonjunktur. En 

högkonjunktur sker då aktiviteten betraktas var hög och kan beskrivas bäst som trend. Denna så 

kallad trend beskriver potentiell bruttonationalprodukt (BNP) vilket är den ekonomisk tillväxten utan 

att orsaka inflation. En högkonjunktur förknippas med en stark arbetsmarknad och högt 

inflationstryck, medan lågkonjunktur förknippas med en press att betala av lönerna och ett svagt 

läge för arbetsmarknaden där inflationstrycket är lägre än normalt. Kort summerat kan en 

lågkonjunktur bidra till ekonomiska nedgångar för ett företags arbetsmöjligheter och press i from av 

att betala av företaget anställda (Ekonomifakta 2019). 

 

 

 



   
 

 12 

3.1.3.5 Organisatoriska risker 

Organisatoriska risker är risker som orsakas av att arbeten och resurser kolliderar med varandra 

under projektets gång på grund av prioriteringar hävdar Tonnquist (2016). Denna typ av risker 

omfattar arbetsmiljö, kommunikation och delaktighet inom projekt.  

Ibland kan små kommunikationsfel orsaka stora problem. Inom ett projekt kan exempelvis en ritning 

markeras fel eller så kan projektledaren nämna fel tid då leveransen med reglar skall anlända, enligt 

Szentes (2018, s33). 

 

En risk som kan klassas som organisatorisk risk är kommunikation. Kommunikation anses vara en av 

de faktorer som bidrar till störst risk inom projekt hävdar Hansson m.fl. (2015). Men alla typer av 

kommunikation härstammar inte från samma problem. Exempelvis är brist på trovärdighet en risk 

som kan orsaka konflikt under ett projekts gång. Ofta baseras brist på trovärdighet av motsägande 

information eller felaktig information (Ibid).  

 

Förvirrande språkbruk är en annan aspekt kring kommunikation vilket kan bidra till ökad risk. Denna 

typ av risk härstammar främst från det vetenskapliga språket som ibland används under projekt. 

Brist på relevant information kan också orsaka risk inom projektet då detta främst är ett problem för 

intressenter men kan appliceras under hela projektets gång (Ibid). 

 

Kommunikation kan ske på olika sätt så som verbal, icke verbal eller visuell. Verbal innebär den 

information som förmedlas genom språk medan visuell information förmedlas genom en grafisk 

enhet eller bild. En av de faktorerna som gör kommunikation så väsentligt är faktumet att personen 

som blivit tilldelad information tar större ansvar för sina arbetsuppgifter (Hansson m.fl. 2015). Albert 

Mehrabian är en forskare inom psykologi och hävdar att i möten mellan två människor är orden som 

sägs en förhållandevis liten del av det som förmedlas. Den största delen består av betoning, 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge (Mehrabian, refererad i Szentes 2018, s35). Inom olika 

medier som exempelvis mail är denna form av kommunikation icke närvarande. Anledningen till att 

detta fenomen är viktigt är då det påverkar all annan typ av kommunikation. I boken Tio klassiska 

risker inom projekt ger Henrik Szentes (2018, s50) exempel på hur kommunikationsfaktorer som 

prestige och rädsla kan drabba individers kommunikation. Frågor som “Jag vågar inte ställa en så 

dum fråga.”, “Jag som är så erfarenhet borde ju kunna detta” eller “´Tänk om de andra tycker mina 

idéer är löjliga” kan orsaka kommunikationsbrist (Ibid). Grupptryck är även det en effekt i praktiken 

som kan påverka ett projekts risker. Exempelvis kan denna risk omfatta arbetsmiljöområdet. Om en 

stor del av arbetarna ej använder sig av skyddsglasögon kan detta bidra till att påverka individers val 

av användning av skyddsglasögon (Ibid). 

 

 

3.1.3.6 Positiva risker 

Förutom de risker som beaktas negativt finns det även risker som anses vara positiva. Detta skrivs av 

ISO 31000:2018 att risker både kan beaktas positivt och negativt hävdar SIS (2018). Om en positiv 

risk sker så har det en positiv utkom på projektet så dessa risker accepteras ofta, alternativt så 

försöker man utöka de (Hansson m.fl. 2015). 
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3.1.4 Riskbenägenhet 
Riskbenägenhet och risktagande är en ytterst viktig del av riskhantering. Riskbenägenhet och 

personers attityd till risktagande är något som påverkar och ligger till grund till att potentiella risker 

inträffar. Bedömningar och beslut om risker är något som påverkar utgång på projekt, enligt Szentes 

(refererad i Nordvall & Westerlund 2007). Risktagande kan ske i alla stadier i ett byggprojekt, allt 

från början av projekteringen tills att det är färdigt. En del i byggprocessen där man lätt kan se 

risktagande och dess följder är i produktionsfasen. Enligt Khosravi (refererad i Andersson & 

Annerfeldt 2016) är en viktig del i arbetet att undvika risker att ha en bra ordning på arbetsplatsen. 

Arbetet kan göras säkrare och risktagande kan undvikas med en arbetsplats som är i bättre ordning 

med nyare och säkrare maskiner och utrustning. Något som också ökar risktagande kan vara 

påtryckningar från personer med beslutsfattande roller. Uppmaningar till arbetare under de i 

organisationen om att öka takten kan bidra till att moment helt skippas. Detta är speciellt vanligt i 

byggbranschen då det ofta styrs av att arbetet inte får stanna av och att saker ska hända hela tiden 

(Ibid). Har ledningen dålig kommunikation så kan det leda till en ökad stress hos arbetarna och 

benägenheten till att ta risker ökar om arbetarna blir stressande till att jobba fortare. Sawacha, 

Naoum, & Fong (refererad i Andersson & Annerfeldt 2016) menar att ekonomiska incitament kan 

bidra till att arbetare skippar moment gällande säkerhet för att öka produktionstakten där arbetarna 

kan tjäna mer pengar, också kallat “hazard pay”. Risktagandet av arbetare kan öka vid möjlighet till 

bonusar och högre lön. Enligt Pettersson (2016) är den viktigaste orsaken till att människor tar risker 

att man ser att det finns en potentiell vinning i det man gör och att man inte ser riskerna. 

Möjligheten att lyckas väger för de som tar risker tyngre än risken att något händer. Ofta inträffar 

inte risker och man tror då att man har koll på situationen utan att inse vilka risker man utsätter sig 

för. Man bör därför belöna ansvarstagande och ett säkert arbetssätt för att uppmuntra till att inte 

vara riskbenägen (Ibid). 

 

3.2 Riskhantering 
Begreppet riskhantering är hela samlingen av processer som omfattar identifiering, klassning, 

värdering, åtgärder samt att följa upp de riskerna (Arbetsmiljöhandbok, 2021). Nedanför i figur 1 

redovisas ett exempel på riskhantering och den tolkningen av processen (Arbetsmiljöhandbok, 

2021). Demingcykeln beskriver riskhantering i from av systematiskt arbetsmiljöarbete genom att 

konstant omarbeta risker (Ibid). 

 
Figur 1: Redovisar Demingcykeln-cirkeln (Arbetsmiljöhandbok, 2021) 
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I boken Tio klassiska risker i projekt redovisar Henrik Szentes (2018) sin tolkning av 

riskhanteringsstandarden. Han nämner att riskhanteringsprocessen är ett konstant arbete under 

hela projektets gång. I figur 2 beskrivs Szentes (2018, 15-16s) tolkning och den förbättring i form av 

kunskap som riskhanteringsprocessen ger under projektets gång. De riskåtgärder som används i figur 

2 skall leda till mindre riskutfall. De gröna rutorna symboliserar att riskhanteringsprocessen kan 

anses vara cirkulär i form av att kunskap från gamla projekt används i projektarbetet (Szentes 2018).  

 
Figur: 2: beskriver de huvudmomenten inom riskhantering (Szentes 2018, s15-16) 

 

En tolkning av riskhantering som är väldigt universellt accepterad är PMbok:s tolkning av processen. 

Det första steget består av planering av riskhanteringen. Detta steg handlar om att definiera hur 

riskhanteringsprocessen skall utföras i projektet. Det andra steget som överlappar med andra 

riskhanteringsprocesser som exempelvis ISO 31000: 2018 är indikering av risker. Det steget innebär 

likt andra tolkningar att avgöra vilka risker som kan påverka ett projekt och att dokumentera 

riskernas olika drag. Då riskerna har identifierats utförs en kvantitativ eller kvalitativ riskanalys. Att 

utföra en riskanalys kvalitativt innebär att rangordna riskerna enligt deras uträknade riskvärde. 

Riskvärdet tas fram genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen. En kvantitativ 

riskanalys innebär att man i processen numeriskt analyserar de identifierade riskernas påverkan på 

projektets mål som har satts upp. Planering av riskbemötande omfattar det arbetet som går ut på att 

ta fram de alternativ och åtgärder som skall leda till att projektets mål kan uppnås. Det sista steget 

är övervakning och styrning av risker, vilket omfattar processen planera och genomföra planer för 

riskbemötandet men också arbete i from av att följa upp redan identifierade risker, utvärdera gamla 
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risker och att utvärdera riskprocessens effektivitet under projektets gång (Projekt management 

institute Inc. 2008, s273). 

 

Rikshanteringsprocessen kan enligt Hansson m.fl. (2015) delas in i fyra steg. Först sker en riskanalys 

för att kartlägga riskmiljön. Steg två är att göra en riskbehandling för att förebygga risker. Tredje 

steget handlar om att göra skedebegränsningar för att minska skadors omfattning och det fjärde och 

sista steget är att skadefinansiera för att ersätta eller reparera de skador och förluster som skett 

(Hansson m.fl. 2015, s376). 

 

3.2.1 Riskhanteringsprocessen enligt ISO 31000:2018 
ISO, vilket står för Internationella standardiseringsorganisationen, är en icke statlig internationell 

organisation som har publicerat 165 olika standarder. Ofta kan ett företag certifiera sig med 

standarderna som exempelvis ISO 14001 vilket är en miljöcertifiering. 

 

ISO 31000 är ej en certifiering utan fungerar mer som ett ramverk kring riskhantering. Förutom ISO 

31000 finns det ISO 30010 vilket redovisar stöd för organisationer in en projektriskbedömningsfas 

hävdar Ahlström (2014). ISO 73:2009 finns även vilket är en guide. Denna guide innehåller 

förklaringar kring begrepp och definitioner som användes inom riskhanteringsprocessen (Ibid).  

Själva sättet ISO 31000 skall appliceras på är ej för att byta ut befintlig riskhanteringsprocess, utan 

ramverket skall anpassas till redan befintlig process. Nedan i figur 3 redovisas förslag för hur 

riskhanteringsprocessen kan hanteras i en organisation (ISO, 2009, refererad i Ahlström 2014, s3). 

 

Det som skiljer ISO 31000:2018 från den vanliga riskhanteringen är det faktum att ISO 31000:2018 

beaktar ett ständigt arbete i from av kommunikation, konsultation, övervakning och granskning. 

Syftet med kommunikationen och konsultationen är att hjälpa inblandade intressenter att förstå 

riskers grunder samt motiveringen till besluten som fattas av organisationen enligt ISO 31000 (2018). 

Kommunikationsdelen består av att informera och vara transparant kring varför beslut fattas medan 

konsultationen utgår från att få feedback för att stödja beslutomfattningen, enligt ISO 31000 (2018). 

Målet med kommunikationen och konsulteringen under hela arbetets gång är att minska konflikter 

inom projektet.  

 

Inom ISO 31000:2018 skall kontinuerligt arbete av övervakning och granskning dessutom ta plats. 

Syftet med arbetet är att säkerställa och förbättra kvalitet och effektiviteten av processdesignen, 

implementeringen och resultat hävdar ISO 31000 (2018). 
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Figur 3: Riskahanteringsprocessen i ISO 31000 2018 (ISO 2018) 

 

Fördelar med att jobba utförligt med sin riskhanteringsprocessen är en ökad effektivitet för 

organisationen enligt Mistoff & Alpasian (refererad inom Lalonde, 2012 s281). Risker förknippade till 

byggbranschen kan variera från personskador, sjukskrivningar eller ekonomiskt påfrestande faktorer 

som exempelvis förseningar av leveranser (SIS 2018). Så klart kan inte alla risker inom ett projekt 

helt och hållet elimineras utan vissa måste accepteras, överföras eller åtgärdas. ISO 31000:2018 har 

som mål att skapa och skydda värden men också att gynna innovation och uppnå mål (Ibid). 

Riskhantering är en iterativ process som hjälper organisationer att fastställa strategier, uppnå mål 

och fatta välgrundade beslut (Ibid). Genom att identifiera riskerna så tidigt som möjligt finns det 

större chans att hanteringen av riskerna lyckas (ISO 31000, refereras i SIS 2018). ISO:s tolkning av 

riskhanteringsprocessen bygger på principer, ramverk och processer vilket kan åskådas nedan i figur 

4. Vid arbete med ISO 31000:2018 kan komponenterna nedan i figur 4 redan finnas inom en 

organisation, varav de kan behövas förbättras så att risker kan hanteras mer effektiv, konsekvent 

och verkningsfullt (SIS 2018). 
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Figur 4 Beskriver principer, ramverk och process (SIS,2018) 

 

Anledningen för ISO:s ramverk och process för riskhantering är att skapa och skydda värden. Figur 5 

som kan åskådas nedan beskriver de principer som användas inom riskhantering och vägledning 

under ett projekt. Principerna som nämns är grunderna för hantering av risker och bör betraktas vid 

utformning av organisationers ramverk och processer för riskhantering (SIS 2018). 
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Figur 5: Beskriver de principer ett projekt är baserat på (SIS, 2018) 

 

• Integrerad: Innebär faktorn att riskhantering är en del av organisationens aktiviteter och 

tillämpas aktivt (SIS 2018). 

• Strukturerad och heltäckande: innebär att det har planerats ett tillvägagångssätt med 

avseende på riskhanteringen som skall bidra till konsekventa och jämförbara resultat. 

• Anpassad: innebär att ramverket och processens gång är anpassade angående riskhantering. 

De skall dessutom vara proportionella med organisationens interna och externa 

förutsättningar. 

• Inkluderande: Inom denna riktlinje ska man inkludera intressenterna på ett tidsanpassat 

sätt. Detta görs för att säkerhetsställa att intressenternas input och åsikter under projektets 

gång. 

• Dynamisk: Under projekts gång kan risker framkomma då en organisations interna och 

externa förutsättningar ändras. Då ska riskhanteringen fungera som en metod för att 

minimera dessa risker (Ibid). 

 

Inom ISO 31000:2018 så redovisas ett ramverk för hur ledarskap och engagemang ska uppnås. 

Ramverket för riskhantering är till för att hjälpa organisationen att integrera riskhantering i viktiga 

aktiviteter och funktioner. Enligt figur 6 så är effektiviseringen av riskhantertingprocessens beroende 

på integrationen av organisationen inklusive beslutsfattning. 
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Figur 6. Representerar ISO 2018 tolkning av en organisations ramverk (ISO 31000:2018)    

 

• Integration: Innebär faktorn att riskhantering är en del av organisationen aktiviteter och 

tillämpas aktivt (SIS 2018).  

• Utformning: Handlar om att det ska utformas ramar för själva organisationen för att förstå 

och undersöka organisationens interna och externa sammanhang (ISO 31000 2018) 

• Införande: Innebär att organisationens ledning bör visa och formulera engagemang för att 

riskhanteringen ska vara en del av arbetet. Detta kan göras i from av en policy eller ständigt 

engagemang. 

• Utvärdering: För att säkerställa att riskhanteringsprocessen används och se till att arbetet är 

utfört korrekt bör riskhanteringsarbetet mätas regelbundet. Detta kan göras i from av en 

implementeringsplan med indikatorer och förväntade beteenden. 

• Förbättring: För ett lyckat riskhanteringsarbete bör organisationen sträva efter att alltid 

förbättra riskhanteringens ramar för att effektivisera och integrera riskhanteringsprocessen 

inom projektet (Ibid). 
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I riskhanteringsprocessen förekommer det många begrepp som riskbedömning eller systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Det kan vara svårt att få en övergripande bild av processen då olika regelverk 

använder sig av olika begrepp. Figur 7 redovisar några tolkningar av processen. 

 

 
Figur 7: redovisar begrepp från standarder och deras korrelation med varandra. 

 

3.2.2. Riskidentifiering 
För att kunna jobba med riskreducering bör först de relevanta riskerna identifieras. Det vill säga att 

kartlägga och beskriva alla oönskade händelser som kan inträffa under ett projekts gång. Ofta 

kommer de risker som uppmärksammats att överlappa, därmed är det viktigt att gruppera de 

överlappande riskerna som uppmärksammas.  

För identifiera risker finns det många olika metoder, nedan nämns några metoder för 

riskidentifiering att beakta: 

• Brainstorming: Under brainstorming är det en grupp människor som arbetar tillsammans för 

att identifiera risker. Syftet med brainstorming är att uppmana fritt flödande konversationer 

utan att kritisera idéer med folk som har erfarenhet inom ämnet. Brainstorming anses vara 

den mest använda metoden för att identifiera risker (Harb 2013, refererad i Fahlén & 

Håkansson 2018). 

• Checklista: En checklista utgår från en specifikstandard då checklistan ställer frågor kring 

risker, sårbarhet och skadeexponering (Hansson m.fl. 2015). 

• Delphi-teknik: Innebörden av Delphi-teknik är att en grupp av medarbetare har ett möte då 

de brainstormar idéer och risker varav de varit baserat på deras kunskap och erfarenheter. 

Fördelarna med att använda sig av denna analysering processen kan vara att inga mänskliga 
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faktorer kan missas. Nackdelar med processen är att individernas förutfattade meningar 

kring arbetet kan resulterar i bortprioriteringar. 

• Förväntad skadekostandanalys: Är en metod för att mäta frekvensen av hur ofta en risk 

uppstår. 

• Endagsanalys: Utgår från att man följer en angiven arbetsordning under en dag. Alla som är 

engagerade inom själva risk och miljöhantering engageras under denna dag. 

• Jonsson modellen: Innebär att riskerna bedöms i relativa termer.   

• What if metoden: Är en metod där utfrågning vid de som har erfarenhet inom området där 

risken inträffat. Generellt är en stor nackdel med denna metod den mänskliga faktorn då 

anställda kan ha förutfattade meningar angående ämnet.  

• Intervjuer: Intervjuer som utförs med intressenter inom projektet är ett sätt att hitta risker 

som annars ej uppmärksammas. En intressent till ett utbyggnadsprojekt kan vara de 

närboende (Ibid). 

 

3.2.2.1 Att jobba med Risk breakdown structure (RBS) 

Några fördelar med att jobba i form av en risk breakdown structure (RBS) är att det ger en 

helhetsbild och bakgrund till riskerna som beaktas (Zacharias, Panopolos & Askounius 2008). RBS gör 

det enkelt att medföra information inom de grenarna som vissas i figur 8. Beroende på brukarens 

informationsbehov och tillgång till information kan en RBS utvecklas mer eller mindre beroende på 

syftet.  

En av de främsta nackdelar med en RBS är faktumet att det inte finns någon fastställd metod eller 

specifika riktlinjer för att utveckla en RBS. Vissa aktörer delar upp sin RBS i from av interna och 

externa risker medan andra aktörer använder andra uppdelningar. Detta bidrar till att det ej finns ett 

korrekt sätt att utforma en RBS utan flera, hävdar (Mehdizadeh m.fl. 2012). 

 

En RBS definieras som följande: “En källorienterad gruppering av risker som organiserar och 

definierar den totala riskexponeringen för projekt eller företag” enligt Hillson (2003, s87). Inom en 

RBS så kan risker kategoriseras och struktureras upp på flera olika sätt (Mehdizadeh m.fl. 2012). 

Hanssons tolkning av en RBS kan ses i figur 8 där risker kategoriserar risker beroende på vilket källor 

de härstammar från. Då varje projekt är unikt bör alltid projektets omfattning, mål och utformning 

specificeras först (Hansson m.fl. 2015).  

 
 
Figur 8: Riskidentifiering kategoriserad inom ursprungskällor (Hansson m.fl. 2015) 
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Som klargjordes tidigare kan en RBS vara uppbyggd på flera olika sätt. Ett sätt som hänvisas nedan i 

figur 9 som är att man baserar sin RBS på en work breakdown structure (WBS). Detta upplägg ger en 

utförd RBS en likande hieratisk struktur som en WBS.  För varje etapp inom RBS i figur 9 

representerar en alltmer detaljerad definition av risken som beskrives. En RBS kan betraktas som ett 

kraftfullt verktyg för att identifiera och senare kunna åtgärda risker (Ibid). 

 
Figur: 9 Beskriver en ett exempel kring en RBS (Tah & Carr, 2001) 
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3.2.3 Riskanalys 
Syftet med utföring av en riskanalys är att kartlägga företagets riskmiljö. För att utföra en analys är 

en viktig bit att kolla tillbaka på äldre projekt och identifiera de faktorer som tidigare bidragit till 

skador för medarbetare och för organisationen. Dessa skador kan vara allt från konflikter till 

arbetsskador eller finansiella påfrestningar. Även dagens riskhändelser analyseras. Då de risker som 

omfattar projektet har identifierats, utförs en kvalitativ eller kvantitativ riskanalys. Vid användning 

av en kvalitativ riskanalys så beaktas de två riskfaktorerna sannolikhet och konsekvens i en skala. 

Skalan kan bestå av en procentsats från 0–100 procent, antal kronor, antal skadade, antal 

månader/veckor försenade eller gradering av nummer från exempelvis 1–5 eller 1–10, hävdar 

Szentes (2018, s18). De allmänna definitionerna av sannolikhet och konsekvens bör dessutom 

anpassas till det enskilda projektet. Ett exempel på hur konsekvens definieras med avseende på 

projektets mål kan studeras nedan i figur 10. I figuren behandlas fyra faktorer vilka är kostnad, tid, 

omfattning och kvalitet. Då risker betraktas som både negativa och positiva så kan en likande tabell 

utformas fast för positiva konsekvenser (Projekt management institute Inc, 2008, s281).  

 
Figur 10: presenterar ett exempel på hur konsekvens kan definieras med avseende på fyra projektmål (Projekt 

management institute Inc, 2008, s281). 

 

Under riskanalysering med RBS redovisar Mehdizadeh m.fl. (2012) ett sätt att klassificera och 

utvärdera risker med hjälp av en RBS som grund till arbetet. I metoden som utförs av Mehdizadeh 

m.fl. (2012) så delas processen in inom riskhändelse och riskkategorier. Figur 11 illustrerar dessa två 

skeden med de 7 stegen som tas för att slutligen utföra en riskanalys med hjälp av en RBS 

(Mehdizadeh m.fl. 2012). Grundinformationen som grundar till T1, kan utgå från kvantitativ eller 

kvalitativ informationsinsamling hävdar Mehdizadeh m.fl. (2012). Att notera är att processen utför 

en riskanalys i from av flera graderingar av riskerna flera gånger under processen.  
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Figur 11: Beskriver riskbedömningsprocessen (Mehdizadeh 2012). 

 

3.2.3.1 Kvantitativa metoder 
Det finns både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera risker. Kvantitativa metoder 

användes genom att man identifierar risker utan att lägga någon egen värdering i hur sannolika de är 

att inträffa eller hur allvarliga konsekvenserna kan bli. Enligt Jansson & Ljung (2004) så använder 

man sig av matematisk logik i kvantitativa metoder som man använder för att kunna räkna fram olika 

sannolikheter. En vanlig metod är den så kallade Monte Carlo-tekniken om man använder sig av en 

kvantitativ metod inom riskanalysering som innehåller en fördelningskurva med sannolikheter för 

olika händelser.  

 

Även Lichtenberg-metoden är vanligt förekommande där man med hjälp av matematisk logik 

bestämmer sannolikheter. Exempelvis kan en uppskattning av ett slutdatum för projektet 

tillsammans med en total kostnad används i metoden där projektgruppens bedömningar ligger som 

grund för värdena. Alla i projektgruppen ger sin syn på bästa, sämsta och mest troliga tiden för varje 

moment i projektet och datorprogrammet beräknar en sluttid. Alla aktiviteter får tider och man får 

genom analysen fram vilka moment i ett projekt som är mest osäkra. Då kan man genom att minska 

osäkerheten på det momentet minska risken i ett projekt (Jansson & Ljung 2004). 

 

3.2.3.2 Kvalitativa metoder 
Det andra sättet som en riskanalys kan genomföras på är genom att utföra en kvalitativ riskanalys. 

Processen resulterar i en rangordning av risker för vidare analys och åtgärd. Detta utförs genom att 

bedöma och kombinera sannolikhet och konsekvens. Genom att värdera riskerna kan de sedan 

rangordnas. Störst sannolikhet hamnar högst upp på listan och samma princip används för 

konsekvens, risker med störst konsekvens rangordnas som värsta risken. Aspekter som kan 

analyserar på vid rangordningen är tidsram, projektets risktolerans och projektets ekonomiska 
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restriktioner enligt (Project management institute, 2008). Ofta användes ord som “en risk är hög” 

eller “låg”. Miniriskmetoden, Maxiriskriskmetoden och Riskmatris är exempel på metoder som är 

kvalitativa när man genomför en riskanalys. 

 

En metod som används för att utföra en riskanalys är miniriskmetoden. Metoden utgår från att 

bedöma sannolikheten att en risk inträffar (S) och konsekvensen som blir av att risken inträffar (K).  

För att utföra riskbedömningen multipliceras de olika faktorerna för att ge ett slutligt riskvärde 

(R=S*K). Minriskmetoden rangordnas med de riskerna med högst riskvärde högst upp i tabellen. Om 

en risk ska åtgärdas tas det fram en riskåtgärd för att åtgärda risken (Hansson m.fl. 2015, s383). Ett 

exempel på hur en miniriskmetoden skall utformas kan åskådas nedan i figur 12 där skalorna 1–5 

används där 1 är lägsta värdet och 5 det högsta värdet. 

 
Figur 12: Beskriver Minriskmetoden (Hansson m.fl. 2015, s383) 

S=Sannolikhet        K=Konsekvens    R=Riskvärde 

 

En annan metod som grundar sig i minriskmetoden men som också tar hänsyn till ytterligare 

riskdimensioner är maxiriskmetoden. Faktorer som produktkvalitet, tidsplan och tillgänglighet till 

resurser används för att ge mer utförlig riskbedömning än vad minriskmetoden innehåller (Hansson 

m.fl. 2015). Ett exempel på hur en maxiriskmetod ska utformas kan åskådas i figur 13 där skalorna 1–

5 används där 1 är lägsta värdet och 5 det högsta värdet. 

 
Figur 13: Beskriver Maxriskmetoden (Arbetsmiljöhandbok 2021) 

Q=produktkvalitet T=tidsplan R=tillgänglighet av resurser  

Riskens åtgärd bestäms utifrån riskvärdet som risken tilldelas. Något som skiljer maxiriskmetoden 

från minriskmetoden är faktumet att risken utgår från riskvärde som baserade på fler faktorer. I 

detta exempel så betraktas produktkvalitet, tidsplan och de tillgänglighet av resurser. En fördel med 

detta upplägg är det ger ett bättre perspektiv kring vilken faktor inom risken som har störst påverkan 

på projektet. Detta hjälper dessutom med resursfördelning då det möjligtvis är endast vissa delar i 

processen som måste effektiviseras eller förbättras (Hansson m.fl. 2015, s).  
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En riskmatris graderar de analyserade riskvärdet som tas fram i följande riskbedömning i detta 

exempel. Risker som graderas är risker som gäller stress som framkommer på grund av arbetet och 

risker som angår projektets organisation (Arbetsmiljöhandbok, 2021). De två axlarna i figur 14 

graderar konsekvensen för x-axeln och sannolikheten för y-axeln. De värsta riskera är markerad med 

röd färg, dessa risker kan exempelvis orsaka stor skada eller dödsfall och måste åtgärdas 

omedelbart. Risker som klassas som medelhögrisk, gul färg, ska åtgärdas inom sinom tid. De risker 

som markeras med grön färg är försumbara och bör ej utredas. Vilka åtgärder som associeras med 

diverse risktal är av betraktning för varje projektstyrgrupp så det är upp till varje projektorganisation 

att värdera bedömningen (Szentes 2018, s20).  

 
Figur 14: Beskriver en riskmatris (Arbetsmiljöhandbok 2021) 
 

3.2.4 Riskbemötande & riskåtgärder 
Beroende på riskens beräknade riskvärde ges olika bemötande för respektive risk i projektet. En risk 

kan bedömas vara låg risk och därmed ej åtgärdas. Om en risk däremot får ett högt riskvärde måste 

risken åtgärdas omgående. Om en risk har medelhög klassning ska den däremot åtgärdas inom 

sinom tid. De risker som har identifieras behöver inte alltid elimineras utan i vissa fall endast 

reduceras. Metoder som bör användas ska vara baserade på kända teknik eller erfarenhet från andra 

projekt. Beroende på projektets omfattning och förutsättningar uppstår unika risker för varje 

projekt. Riskbedömning bör alltid dokumenteras i en beredskapsplan för de riskrelaterade 

processerna. I denna beredskapsplan bör respektive riskåtgärder beskrivas (Szentes 2018, s20). 

Figuren nedan, figur 15, redovisar åtgärdsbehovet för respektive risk som klassas i respektive 

kriterium. Det finns generellt inte några normer kring vilka risker som värderas lågt och ofta 

accepteras samt vilka som värderas högt med en omedelbar åtgärd som respons. Faktorer som 
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verksamheters antal anställda, vilka standarder som är förknippade med branschen eller eventuella 

gränsvärden som sammanställts av riktlinjer eller lagar bör beaktas (Ibid). 

 

 
 
Figur 15: Beskriver en riskklassning av tre steg (Östergren & Jarnfjord 2009, refererad i Arbetsmiljöhandbok) 

 

Alla risker som upptäcks och analyseras i ett projekt måste bemötas och möjligen även åtgärdas. 

Genom att utgå från en riskmatris så kan man i figur 14 se hur allvarlig en risk bedöms vara, ju högre 

värde (1 är lägsta och 25 högsta) desto högre är en risk i ett projekt. I figur 15 visar vad värdena i de 

olika klassningarna säger hur allvarlig en risk är och hur fort risken måste åtgärdas. Risker som 

klassas i den gröna delen ansas vara försumbar eller väldig liten risk och ofta kräver dessa risker inga 

större åtgärder. Risker som analyserats och klassas i den gula delen är medelhöga risker som måste 

hanteras och ofta åtgärdas inom en relativt snar framtid och de risker som analyserats i den röda 

delen är allvarliga risker och måste åtgärdas omgående (Arbetsmiljöhandbok 2021). Det finns olika 

sätt att bemöta och åtgärda risker i byggprojekt. Man kan eliminera, minimera, acceptera eller 

överföra risker enligt Hansson m.fl. (2015, s385). Att selektera effektiva tillvägagångsätt beroende på 

effekten risken kan ha på ett projekt är vad riskåtgärder handlar om enligt Sun (2016). Det handlar 

om alla sätt att hantera risker i projekt, allt från att ändra projektet kan en risk övergå i en möjlighet 

eller att man minimerar negativ påverkan är exempel på åtgärder. 

 

3.2.4.1 Eliminera 
Även om man vill eliminera så många risker som möjligt så är det omöjligt att eliminera alla. De som 

man kan eliminera beror ofta på att man kan förändra projektet och då bli av med en potentiell risk 

(Hansson m.fl. 2015). Enligt Jansson & Ljung (2004) är det ofta stor påverkan på ett projekt för att 

helt eliminera risker. Det kan handla om att arbetare saknar kunskap för att utföra moment och att 

man då köper in färdiga lösningar för att eliminera risken med just det momentet. 

 

3.2.4.2 Minimera 
Genom att ändra på angreppsätt kan man minimera vissa risker (Hansson m.fl. 2015). 

Projektledningsgruppen har den bästa förmågan och tekniska kunskaperna att genomföra projekt 

och även bäst möjligheter att minimera risker, enligt Nicholas & Steyn (2008). De menar också att 

man bör utföra moment med hög risk i tidiga skeden för att ha gott om tid att minimera riskens 

påverkan. Datorverktyg är ett annat sätt att få hjälp att styras till att minimera risker då den 

mänskliga faktorn kan minimeras.  

 

Enligt Jansson & Ljung (2004) går det att minimera en risk på två sätt. Det går att minimera antingen 

sannolikheten att en risk faller ut eller konsekvensen som blir om den faller ut. Exempel på sätt man 

kan minimera sannolikheten är genom att undvika kunskapsbrist. En arbetsstyrka med rätt kunskap 

och erfarenheter kan rekryteras eller så kan man utbilda sin egen personal. För att sänka den möjliga 
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konsekvensen kan exempelvis en reservplan utformas. Har man en färdig reservplan blir skadan som 

orsakats inte lika stor. Riskerna i projektet finns kvar men de har minimerats för att inte orsaka lika 

stor negativ påverkan då man sänkt antingen sannolikheten för utfallet eller konsekvensen av 

skadan. För ännu större sänkning kan båda parametrarna minimeras (Jansson & Ljung 2004).  

 

3.2.4.3 Acceptera 
I projekt finns ofta risker som är små och som man accepterar att de finns och att de kan ske. Dessa 

risker påverkar inte projekt med någon stor påverkan utan de uppmärksammas endast. Det finns 

även risker som kan vara positiva risker, dessa accepteras också. Om en positiv risk sker så har det en 

positiv utkom på projektet (Hansson m.fl. 2015). Letar man kan man hitta oändligt många risker i 

projekt och det gör att det blir svårt att få projekt att flyta på om man ska åtgärda samtliga, därför 

accepteras vissa risker som inte bedöms vara allvarliga (Jansson & Ljung 2004).  

 

3.2.4.4 Överföra 
Det sista man kan göra med en analyserad risk är att man överför den. Det kan handla om att man 

genom avtal låter ett annat företag ta ansvar för ett moment och då bli ansvariga för den risken. 

Försäkringar kan också anses som en överföring av risker (Hansson m.fl. 2015). Även Nicholas & 

Steyn (2008) skriver om både avtal mellan kund och entreprenör och om försäkringar som alternativ 

till att överföra risker till en annan aktör. Försäkringar kan vara skydd mot skador på material eller 

sjukdomar i personalstyrkan. Man ska dock tänka på att om man överför stora risker till en annan 

aktör så kommer ofta denna aktör kräva hög ersättning för att skriva avtal, något som i sig kan vara 

en risk för högre utgifter. Tonnquist (2019) skriver likt Hansson m.fl. och Nicholas & Steyn att man 

kan använda försäkringsbolag som tredje part i projekt och överföra risken till de. 

 

3.2.5 Kontroll & uppföljning 

Skyddsronder är ett effektivt och bra sätt att genomföra kontroller av riskanalysen samt ett effektivt 

verktyg för att hitta nya risker som kan finnas och då framför allt risker kopplade till arbetsmiljö. När 

en skyddsrond görs så kontrolleras arbetsplatsen med hänsyn till hur bra städat det är, att det finns 

containrar till avfall, hur maskiner och fordon används på platsen och mycket mer. Alla potentiella 

risker ska dokumenteras och åtgärdas så att olyckor och tillbud kan undvikas (Arbetsmiljöverket, 

2020). Arbetsmiljöverket skriver vidare att man bör ha skyddsronder minst varannan eller var tredje 

vecka men vid väldigt aktiva perioder bör man ha det minst en gång i veckan då många moment kan 

påbörjas och man måste då ständigt uppdatera riskerna. På skyddsronden görs bedömningar om hur 

omgående risken skall åtgärdas. 
 

Besiktningar är ett verktyg som en beställare använder för att se till att det som byggts har gjorts rätt 

enligt ritningar och andra handlingar. Det är även ett verktyg som entreprenören kan använda för 

egenkontroller och för att kontrollera underentreprenörer. Om det byggts fel så kan det leda till att 

man måste åtgärda det och det leder oftast till ökade kostnader för entreprenören. Genom att göra 

besiktningar på arbetet kan man således undvika fel och brister i ett tidigt skede och är ett viktigt 

verktyg inom riskminimering (Ibid). 

 

En handlingsplan upprättas då risker som identifierats inte anses behöva en omedelbar åtgärd, detta 

enligt Arbetsmiljöhandbok (2017). I den ska det dokumenteras vilka åtgärder som ska genomföras, 

när det ska vara genomfört och vem som har ansvar för att det blir gjort. Arbetsgivaren är ansvarig 

att handlingsplaner följs upp. 
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3.3 Byggprojekt 
Byggprocessen delas vanligtvis in i tre delar, projekterings-, produktions- och förvaltningsprocessen, 

detta skriver Hansson m.fl. (2015). De processerna sker i den ordningen och det börjar med 

projekteringsfasen där allt förberedande arbete görs. Efter all projektering är klar tar 

produktionsfasen över då byggnationen utförs. När byggnaden är färdigställd påbörjas 

förvaltningsfasen där allt underhåll och eventuella renoveringar sker innan byggnaden rivs (Ibid). 

 

En projektledare är ofta med i ett projekt från start tills det att förvaltningsprocessen tar vid. 

Projektledarens arbetsuppgift är att styra upp ett projektmål och rikta projekt så att dessa mål kan 

uppnås. Den kommunikation angående projektet går alltid genom projektledaren då flera olika 

källors information kan orsaka motsägande information. Projektledaren ska dessutom rådgöra 

byggherren inom byggtekniska och ekonomiska frågorna som präglar projektet. Den ekonomiska och 

tidsmässiga biten ska projektledaren ha ansvar över. Projektledaren har dessutom ansvar över 

kontakten mellan myndigheter och de besiktigar som måste göras i projektet. Namnet projektledare 

brukar bytas ut mot ordet byggprojektledare eller byggledare beroende på vilket skedde 

projektledaren är tillsatt. Under projekteringsskedet används begreppet byggprojektledare medan 

byggledare användes under projekteringsskedet. Det vill säga byggledaren är en person som 

handlägger byggprojekt då entreprenören har handlats upp. Att notera är att det inom dagens 

byggprojekt har blivit vanligare att projekt har samma projektledare som hanterar projektet under 

både projekteringsskedet och utförandeskedet (Hansson m.fl. 2015). Beroende på projekts 

omfattning och storlek varierar projektgruppens storlek. De beslut som tas inom projektet tas av 

projektgruppen och ej projektledaren. De beslut som fattas omfattar identifiering av potentiella 

risker och fördelning av resurser under projektets gång hävdar Dumbrava m.fl. (2013). De personer 

som är delaktiga under ett projekts gång har alltid en utsedd uppgift vare sig det handlar om 

byggbranschen eller inom andra branscher (Dumbrava m.fl. 2013). 
 

Projektsponsor eller projektägare är den som är ansvarig för beställningen av ett projekt. 

Projektbeställningen är ett av de första skedena i ett projekt och ska fastställa vad som ska uppnås 

med projektet. Ramar, krav och förutsättningar ska med målet fastslås i projektbeställningen. 

Projektsponsor är den som är ger uppdraget till projektledaren (Gavle fastigheter 2019). 
 

3.3.1 Projekteringsfasen 
Ett projekt i byggbranschen börjar med projekteringsfasen. Det skedet startar med att en 

behovsutredning görs, detta visas övergripande i figur 16. Där sätter man tidiga och preliminära 

budget- och tidplaner efter att behovet av en tilltänkt byggnation har tagits fram. Man tar ett beslut 

på huruvida man ska gå vidare till programarbete. I programarbetet tas ett övergripande program 

fram där man noga definierar behov på ett sådant sätt att olika aktörer i byggbranschen kan förstå 

och hantera. Man tar även fram tidskrav och budget (Hansson m.fl. 2015, s20-24). Även i slutet på 

detta skede tas ett beslut om man ska gå vidare med planerna eller om idén ska kasseras. När 

behovsutredning och programarbete är färdiga ska funktionskraven på den tänkta byggnaden vara 

framtagna och den eftertraktade slutprodukten vara bestämt på ett övergripande sätt. Här måste 

beställaren kräva mer djupgående delprocessen om en mer detaljerad bild av den önskade 

produkten efterstävs (Ibid). 

När de processerna är klara kan det riktiga projekteringsskedet ta vid. Beroende på vilken 

entreprenadform som ska upphandlas så kommer beställaren göra ett val. Beställaren kan ta fram 

handlingarna själv alternativt med hjälp av konsulter för att sedan upphandla med en entreprenör 

om en utförandeentreprenad av byggnationen. I detta fall är beställaren ansvarig för alla handlingar 
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och tekniska lösningar som tas fram. Beställaren kan även redan i detta skede upphandla med en 

entreprenör om totalentreprenad. Då tar entreprenören vid och gör all projektering för att sedan 

utföra byggnationen. Då står entreprenören för samtliga handlingar och tekniska lösningar (Hansson 

m.fl. 2015, s20-24). Projekteringsskedet inleds med att både gestaltning och systemhandlingar görs. 

Byggnaden gestaltas och formas och alternativa systemlösningar undersöks med 

kostnadsberäkningar. Dessa två processer sker parallellt där en arkitekt står för gestaltning och 

övriga konsulter använder sig av systemhandling som begrepp för vad som i själva verket är samma 

skede i projekteringsskedet. När de är klara tas huvudhandlingar fram där byggnaden utformas och 

ritningar för plan och fasad tas fram, ofta i skala 1:100 då det är det vanligaste formatet för 

bygglovsansökningar. När de tillsammans med övriga handlingar som behövs söks bygglov. Under 

tiden som bygglovet processas så görs övriga bygghandlingar, t.ex. detaljerade ritningar och 

beskrivningar. Förfrågningsunderlag tas fram om man inte upphandlat om totalentreprenad för att 

kunna få in anbud av olika byggnadsentreprenörer. Vid slutet av varje delprocess måste ett beslut 

tas om fortsättning eller nedläggning av projektet (Ibid). 

 

 
Figur 16: en överblick av projekteringsprocessen, refererad i Hansson m.fl. (2015, s20) 

 

3.3.1.1 Roller i projekteringsfasen 
“Beställarens roll har ofta stora likheter med spindeln som snabbt intar en central position, gör en 

insats och därmed positionerar sig vid sidan och avvaktar” (Hansson m.fl. 2015). Beställaren har 

rollen av att leda anskaffningen av byggarbetet eller tjänsten som skall utföras. Det nyckelansvar 

beställaren har är att han måste upprätta ramar för de övriga aktörerna (Ibid). 

Byggherren definieras som “den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 

byggnads-, rivnings eller markarbeten” står det i plan- och bygglagen (2010). Byggherren är därmed 

den person som erhåller bygglov. Det är viktigt att notera att byggherren kan vara en fysisk eller 

juridisk person (Hansson m.fl. 2015). Byggherrens ansvar är att se till att alla viktiga faktorer för 

arbetsmiljön och att boverkets byggregler i EKS följs. Dokumentering, dimensioneringskontroll, 

mottagningskontroll och utförandekontroll (Boverket 2020).  Arbetsmiljön skall dessutom bevakas 

under både planering, projektering och brukandeskedet inom den fullständiga byggnaden. Ansvaret 

för att arbetsmiljöplanen upprättas ligger dessutom på byggherren alternativt om en Bas-P 

respektive BAS-U utsetts av byggherren (Hansson m.fl. 2015). 

 

BAS-P står för Byggarbetsmiljösamordnare och är ansvarig för att all projektering och planering som 

gör ska göras med arbetsmiljörisker i beaktande (Hansson m.fl. 2015). 
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Om en beställare saknar viss kompetens så anlitas ofta konsulter för att hjälpa till med 

arbetsuppgifter. Det kan vara arkitekter, konstruktörer eller ingenjörer med kunskaper beställaren 

saknar för projekteringen. Detta gör att beställaren kan sänka sin egen risk genom att anlita 

sakkunniga inom byggprojekt enligt Hansson m.fl. (2015). 

 

En konstruktör är en typ av konsult vars uppgift är att utföra konstruktionsarbetet för byggherrens 

räkning. Det ansvar konstruktören har är baseras på det avtal som skivats mellan konstruktör och 

byggherre. Kontraktet kan dock anvisa till regler av EKS vilket då överför ansvarat från byggherre till 

konstruktör. Krav som omfattar utförandekontrollen måste nämnas i kontrollplan för att 

konstruktören skall ha ansvar av detta, Boverket (2021). 

 

Ordet arkitekt härstammar från latin “architectus” som betyder upphovsman eller byggmästare 

(Svensson & Östnäs, refereras i Fransson 2003, s13).  Arkitektens uppgifter under ett projekt är att 

bygganden i dess olika steg. Detta kan vara allt från industrifastigheter till villor (Framtidsutveckling i 

Sv. AB 2021).  Arkitektens ansvarsområden omfattar skapa arkitektoniska design avseende på den 

kundens feedback enligt Indeed (2021), Kundkontakten skall dessutom förberedas enligt specifika 

samråd under projektet samt upprätthålla design och kontrakt. Arkitekten skall desto följa 

branschstandarder i design samt övervaka arkitektproduktionens personal (Ibid). 

 

3.3.2 Produktionsfasen 
Produktionsprocessen är den del där byggnationen sker, den visas övergripande i figur 17. Det börjar 

med att man gör en produktionsanpassning där förfrågningsunderlaget görs om och anpassas så att 

blivande entreprenörer ska ha möjlighet att lämna anbud. Allt granskas och saker som materialval 

eller konstruktionslösningar bestäms. Efter det lämnas handlingar till entreprenörer som lämnar 

anbud. Här görs mycket planering för att anbuden som lämnas ska vara så exakta och inkluderande 

som möjligt (Hansson m.fl. 2015, s24) När ett anbud har accepterats utför entreprenören 

produktionsprogram där entreprenören utför all planering som krävs inför den kommande 

byggnationen. Tidplan, budget, leveransplaner samt andra planer görs för att ha allt planerat innan 

byggnationen startar. Efter det börjar byggdriften där själva byggnationen utförs. En byggarbetsplats 

etableras, alla resurser som behövs tillförskaffas och byggnationen utförs. Produktionsprocessen 

avslutas med att en överlämning av byggnaden sker. Information och instruktioner om hur driften av 

byggnaden ska skötas lämnas över till beställaren (Ibid). För att få ett startbesked och börja bygga 

krävs att man har ett bygglov och att man genom det kan visa att man uppfyller kraven som finns i 

plan- och bygglagen. Minst en kontrollansvarig måste vara utsedd och byggherren och den utsedda 

personen måste vara certifierad, skriver Boverket (2020). Det är byggnadsnämnden i varje kommun 

som ger besked om startbesked och även slutbesked som behövs för att ta byggnaden i bruk. 

 

 
Figur 17: en överblick av produktionsfasen, refererad i Hansson m.fl. (2015) s. 24 
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3.3.2.1 Roller i produktionsfasen 
En entreprenör är enligt Hansson m.fl. (2015, s557) är en entreprenör den som åtagit sig en 

entreprenad. En entreprenad förklaras med den som enligt ett avtal med en beställare åtar sig att 

utföra arbete.  

 

BAS-Us arbetsuppgifter består av att upprätthålla en riskanalys och en arbetsmiljöplan. Andra 

uppgifter kan vara samordna olika arbete, integrering av skyddsrond och upprättande av 

verksamhetsbeskrivning för brukandeskedet. Dessa verksamhetsbeskrivningar kan vara 

servicearbeten, lokalprogram, och fastighetsdrift. Detta görs ifall dessa arbeten kolliderar med 

arbetsmiljökraven som ställts.  BAS-U planerar dessutom planering av transporter och material och 

produktionsmetoder (Hansson m.fl. 2015, s). 

 

Under ett projekts gång måste saker och ting kontrolleras för att stämma av. Det är detta den 

kontrollansvariga jobbar med. Den kontrollavariga som utnämns av byggherren skall var certifierad 

och den arbetsmoment består av att se till att kontrollplan fastställs och att de kontroller som 

utnämns följs. Notera att det är fortfarande byggherrens ansvar att EKS och att Eurocode uppfylls 

enligt Boverket (2021). 

 

Platschef är den som är ansvarig för hela produktionen på en byggarbetsplats. Ofta har han också 

arbetsledare under sig som han ansvarar för (Hansson m.fl. 2015). 

 

Arbetsledare är en befattning som svara till en platschef. En arbetsledare leder yrkesarbetare på en 

byggarbetsplats (Hansson m.fl. 2015). 

 

Underentreprenörer är entreprenörer som anlitas av den ansvariga entreprenörer. De utför arbeten 

åt en entreprenad är ofta en tjänst som den ansvariga entreprenören inte utför själva (Hansson m.fl. 

2015). 
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4. Empiri 
I kapitlet empiri presenteras intervjuerna som genomförts i studien och resultatet från de fyra 

respondenterna. 

4.1 Intervjuer 
I studien har det genomförts fyra intervjuer med personer med olika roller i byggbranschen. 

Gemensamt med alla är att de har ansvar för eller god insyn i respektive företags 

riskhanteringsarbete och kan påverka hur deras företag arbetar med risker i projekt. 

 

4.2 Resultat från intervjuer 

Riskidentifiering 
Då respondent 1 är platschef så börjar hans roll inom riskhantering först med att överskådligt 

undersöka de risker som kan uppkomma under utförandeskedet. Det kan röra sig om 

arbetsmiljörisker som exempelvis fall, skyddsutrustning men också områden som logistik och 

kombinationsrisker som ofta identifieras av brainstorming där så många risker som möjligt skall 

identifieras. Respondent 1 är dessutom delaktig inom kostnadskalkylens utförande och tidplanen där 

fler risker kan identifieras. På Peab utgår man från arbetsmoment för att identifiera risker.  

 

Respondent 2 jobbar likande andra respondenter med brainstorming, detta sker dessutom 

omgående inom processen då en så kallad riskledare går igenom och diskuterar risker varje måndag 

med samtliga projektledare på företaget. De arbetar med en WBS där arbetspaketen ligger till 

grunden för riskidentifierandet och de jobbar med riskidentifiering redan från projektets start. 

 

Respondent 3 använder sig av något de kallar riskworkshop efter en inledande brainstorming vilket 

de flesta respondent använder sig av. Företaget använder sig av WBS vid större projekt vilket 

underlättar för att se vilka risker som är förknippade med respektive arbetspacket. 

 

Respondent 4 svarar att logistik och planering måste gås igenom innan arbetet på plats börjar för att 

kunna identifiera risker. De arbetar även mycket med arbetsberedningar för att identifiera risker 

under byggnationer och för att hjälpa arbetare att vara säkrare på arbetsplatser. Även skyddsronder 

är ett viktigt verktyg för identifiering men även för kontrollering av risker som ska ha åtgärdats. 

 

Riskanalys 
Respondent 1 berättar att när ett moment har utsatts analyserar man de risker som associeras med 

momentet som de sedan utgår från för att analysera risker. Ifall riskerna ej går att hanteras av 

platschefen så använder man sig av andra resurser. För att värdera riskerna använder en del av 

företaget sig av en riskmatris. Platschefen använde sig inte av det verktyget utan istället av input av 

andra eller egen erfarenhet. När riskerna har graderats så utförs det en handlingsplan där man 

beskriver risker samt åtgärder för att ta hand om de. 

 

Inom respondent 2s arbete så användes ARM vilket är ett program som kompletterar och 

underlättar riskgraderingen, i detta program skapas dessutom en riskmatris. Riskerna åtgärdas 

därefter genom att delas ut till respektive aktör för området som får ansvar för att åtgärda risken. 

Något som respondent 2 nämner är att de tycker att ARM ska vara ett kompletterande verktyg för 

arbetet och inte ska gradera riskerna självmant. Analyseringen av riskerna omfattar diskussioner 
med sakkunniga för att kunna lösa dem eller utreda dem innan de överförs till entreprenörer.   
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Precis som respondent 2 använder sig respondent 3 sig av diskussioner med sakkunniga för att 

analyser riskerna. De använder sig en kvantitativ metod för arbetsmiljörisker i form av en rikslista, 

medan risker som omfattar projektrisker och uppdragrisker utformas kvalitativt. Arbetsmiljöriskerna 

som var ett stort fokus under intervjun resulterar därefter i en handlingsplan till blivande 

entreprenörer. 

 

Respondent 4 använder sig av riskmatriser för att värdera risker som inte enkelt åtgärdas 

omedelbart och samtliga risker som handlar om arbetsmiljö måste hanteras på något sätt, antingen 

elimineras eller minimeras. 

 

Riskbemötande/riskåtgärder 
Beroende på hur en risk har klassats så kan de åtgärdas omgående eller helt enkelt ej prioriteras.  

Något som Peab gör för att förbättra riskhanteringsprocessen är den ständiga förbättringen under 

utförandeskedet i from av observationer. Peab har ett system med en app, OTR, där arbetarna ska 

åtgärda en risk självmant och rapportera in det i appen för att undvika arbetsmiljörisker på 

arbetsplatsen. 

 

Respondent 2 nämner att de alltid har en BAS-P för hanteringen av arbetsmiljörisker.  Andra risker 

som är relevanta för projektet delas därefter ut till aktörer som har ansvar för området risken finns i 

och att risken åtgärdas. Andra åtgärder respondent 2 utför för att åtgärda risker är ett tydlig planerat 

arbete och en noggrann budget där risk tas i beaktande.  

 

Respondent 3 försöker både eliminera projekterings, produktionsrisker och arbetsmiljörisker. Ifall de 

ej går att elimineras resulteras de i en handlingsplan till entreprenören.  
 

Respondent 4 säger att samtliga risker kring arbetsmiljö måste åtgärdas. Extra noga är de med 

fallskydd. Genom att ha en ren arbetsplats menar respondent 4 på att många olycka kan förhindras. 

 

Kontroll och uppföljning 
Respondent 1 svarar att de utför skyddsronder regelbundet på arbetsplatsen för kontroller och 

reducera risker. Andra risker som kontrolleras av egenkontroller finns på byggarbetsplatsen. De har 

även en KMA-samordnare som har ansvar för kvalité, miljö- & arbetsmiljö-samordning och hjälper 

arbetsledningar med uppföljningar av risker. 

 

Till skillnad från andra respondenter utför respondent 2 sin uppföljning i programmet ARM där 

aktören som fördelats risken har ansvar för den. Det löpande arbetet i from av kontroller av 

riskanalysen utförs av riksledaren. Risker som förknippas vid anbud hanteras av en granskningsgrupp 

för att de ej ska uppfattas olika av anbudslämnare. 

 

Respondent 3s kontroller sker i from av egenkontroller och granskningar av handlingar mellan 

kollegor. Under löpande kontroller angående riskanalysen är det en riskledare som har ansvar för att 

risker åtgärdas.  
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Respondent 4 säger att skyddsronder är ett verktyg som är väldigt användbart för att följa upp om 

åtgärder har utförts. Egenkontroller används noggrant för att ha kontroll över moment som utförs. 

Respondent 4 påpekade även vikten med slutmöten för att gå igenom byggnationen och vad som 

gått bra och vad man måste ändra på till nästa projekt. 

 

Utmaningar med riskhantering 
Respondent 1 svarar att utmaningar som han ser med riskhantering är framför allt samordningen 

mellan alla företag som befinner sig på en byggarbetsplats med tanke på logistik och planering. 

Ibland är det svårt att få med alla yrkesarbetare till att tänka på att arbeta säkert. 

 

Respondent 2 nämner sena kravställningar från beställaren som en utmaning under deras arbete, då 

ändringar på redan utformarat arbete kan bidrag till risker. Andra hinder som kombinationshinder i 

form av tekniska termer nämner respondent 2 också som ett hinder.  

 

Respondent 3 anser att kommunikationen inom större projekt mellan aktörer är en av de större 

utmaningar. En annan utmaning som respondent 3 nämner är den variation av kompentens som 

finns under olika projekt.  

 

Respondent 4 tycker att utmaningar med riskhantering är att arbetet konstant måste ske, man kan 

aldrig förbise det för då kan olyckor hända. Det är även problem med vissa yrkesarbetare som inte 

använder skyddsutrustning eller underentreprenörer som inte är med på planeringsmöten där risker 

kan identifieras och diskuteras för att undvikas. 
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5. Analys & diskussion 
I denna del analyseras och jämförs respektive företags tillvägagångsätt med dagens forskning. 

Följande frågor analyseras dessutom:  

• Vilka tillvägagångssätt och metoder använder sig företag i sin riskhanteringsprocess?  

• Vilka utmaningar kan uppstå vid arbete med riskhantering? 

 

Riskhantering idag 

Respondenterna som har varit delaktiga i de intervjuerna som utförts har alla överensstämt om att 

riskhantering är väsentlig del av projektframgång. Det som skiljer sig mellan respondenterna är först 

och främst deras riskområde, men också sättet de lagt upp sin riskhantering på. En aspekt där 

respondenterna skiljer sig åt markant är ifall de anpassat sin verksamhet enligt ISO 31000:2018. 

Respondent 2 & 3 har anpassat sin verksamhet till ISO:s standard. Detta arbete i sig skiljer sig från 

den vanliga riskhanteringstolkningen då det ständigt skall ske en konstant kommunikation och 

konsultation men också övervakning och granskning (ISO 31000:2018).  

 

Trots att respondent 1 ej utnämnt sig att jobba enligt ISO 31000:2018 så har företaget en tillsatt 

resurs som utför en liknande granskning och övervakning som beskrivs inom ISO 31000:2018. 

Resursen kallas kvalitets-, miljö, arbetsmiljösamordnare (KMA) och har som uppgift att granska 

egenkontroller och underentreprenörens (UE) handlingar. Respondent 4 arbetar på ett lite mindre 

byggföretag och arbetar inte med ISO 31000:2018 utan använder sig av egna mallar som företaget 

har för att utföra riskhantering. 

 

Teknik, kvalitets och utföranderisker handlar bland annat om arbetsmiljörisker. Det är risker som alla 

respondenter har svarat att de arbetar mycket med då de är vanliga och kan orsaka stor 

personskada på en byggarbetsplats. Respondent 3 som är BAS-P har som arbete att se över alla 

handlingar som görs i projektering med hänsyn till arbetsmiljörisker och hur de kan minimeras. 

Respondent 4 var ensam om att nämna att risker med kyla och fukt är ett stort problem, detta då 

det förstör tidsplaner och material och var något som han varit med om. 

 

Ekonomiska risker är något som präglar alla projekt. Respondenterna la inte stort fokus på de under 

intervjuerna. Respondent 1 och respondent 4 jobbar lite med det framför allt i anbudslämning för att 

ta höjd för skyddsutrustning m.m. och respondent 2 jobbar med projektbudget i rollen som 

projektledare och framföra allt kring riskerna med osäkerheter i budget. 

 

Externa risker tog framförallt respondent 2 upp med exempel ur sitt nuvarande projekt. Det 

handlade mycket om driftstopp i verksamheter när man bygger ut och renoverar ett sjukhus och hur 

projektet kunde påverka den nuvarande verksamheten så lite som möjligt. De övriga 

respondenterna pratade inte så mycket om den typen av risker.   

 

Det var tydligt att respondent 1, respondent 3 och respondent 4 var väldigt fokuserade på just 

arbetsmiljörisker. BAS-P handlar enbart om det och som platschef är det också ett väldigt stort 

ansvar med dessa risker. 
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Riskidentifiering 

Identifiering av risker hos respondenterna sker i from av att diskussioner angående de olika 

arbetsuppgifterna, där efter utvärderas det vilka risker som associeras med dem. Den vanligaste 

typen av riskidentifiering hos respondenterna är brainstorming då samtliga respondenter använder 

sig av denna typ av denna metod för att identifiera risker. De metoder som nämnes av (Hansson 

m.fl. 2015) som exempelvis what if metoden eller intervjuer har ingen av respondenterna svarat att 

de använder sig av. Det tyder verkligen på att respondenterna arbetar på samma sett under 

riskidentifieringen. Något som skilde respondent 3 från de andra respondenterna är användningen 

av en så kallad riskworkshop. Riskworkshopen utförs efter själva brainstormingen och därefter 

fördelar BAS-P ut riskerna som identifieras till olika aktörer som har bäst kunskap inom området som 

risker är. Riskerna diskuteras därefter än en gång för att ge BAS-P möjlighet att utföra en så bra 

handlingsplan som möjligt. Av de respondenterna som intervjuats i rapporten sa endast en att han 

arbetade med någon variant av RBS, trots detta så liknar allas arbete en RBS till viss grad. Exempelvis 

så använder sig respondent 2 och respondent 4 av de arbetsuppgifter som identifierats inom en WBS 

för att kunna därefter kunna få insikt i vilka risker som ingår inom varje arbetsmoment, där 

respondent 4 även påpekade vikten av arbetsberedningar. Då de kanske inte strukturerar upp ett 

RBS träd där risker fördelas i from av arbetsmoment eller påverkan så har de fortfarande fått ut vilka 

risker som präglar de olika arbetsmomenten. Detta kan appliceras till alla respondenter som 

intervjuats då de alla uppger sig arbeta i form av en WBS på något sätt. Det var bara respondent 3 

som uppgav sig jobba enligt någon typ av RBS där hans arbete utgick från de arbetsmoment som 

skall utföras. Något som inte underlättar kring denna fråga är att det ej finns någon definierad eller 

korrekt sätt att utföra en RBS enligt Mehdizadeh m.fl. (2012). Ingen av företagen använder sig 

därmed av en den struktur som exempelvis Tah and Carr (2001) eller Hansson m.fl. (2015) redovisar. 

Då respondent 1 utför riskidentifiering så använder företaget sig av “riskobservationer”. En 

riskobservation identifieras och rapporteras i form av en olycks- och tillbudsrapportering. Detta 

arbetssätt stämmer överens med Henrik Szentes tolkning av riskhanteringsprocessen, dvs att 

processen är ett kontinuerligt riskhanteringsarbete (Szentes 2018). Denna typ av arbete används 

dessutom inom Demingcykelns kontinuerliga arbetsmiljöarbete som man kontinuerligt omarbetar 

genom hela projekt (Arbetsmiljöverket, 2021). Något som är gemensamt för företagens 

riskidentifieringsprocessen är att de utförs inom en miljö där det är viktigt att allas idéer 

uppmärksammas och beaktas och samtliga respondenter har nämnt att det är viktigt att alla 

kommer till tals och att inga idéer skall dumförklaras. Det stämmer väl överens med Harbs (refererad 

i Fahlén & Håkansson 2018) beskrivning av brainstorming att syftet är att uppmuntra en fritt 

flödande konversation. För att ständigt utvärdera och jobba med riskhantering använder sig 

respondent 2 sig av en riksledare som varje måndag under 30 minuter går igenom risker med 

projekteringsledare vilket sker omgående inom processen. En likande process använder sig 

respondent 1 av i form av ett avstämningsmöte varje morgon på 5 minuter, något även respondent 

4 gör liknande genom att gå en runda på arbetsplatsen varje dag för att stämma av med 

yrkesarbetare. Trots att respondenterna ligger i olika faser i byggprocessen fyller de två processerna 

samma syfte i from av att stämma av risker samt att veta vem som utför vad under dagen. Detta gör 

att man motverkar missförstånd och höjer ansvarstagande för respektive aktör vilken i slutändan 

minskar risk och dubbelarbete samt bidrar till en ökad arbetsmoral både enligt respondent 1,2 & 4.  
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Riskanalys 

Då det kommer till utföring av en riskanalys så utför respondenterna kvalitativa eller kvantitativa 

variationer av denna analys. Respondent 2 och respondent 4 utför en kvalitativ metod vid 

analysering. Det innebär en rangordning i from av sannolikhet och konsekvens. Metoden respondent 

2 & 4 använder sig av är en riskmatris, till viss del använder sig respondent 1 sig av samma princip.  

Skillnaden är att medarbetare av respondent 1 använder sig av en riskmatris för att gradera risker 

och respondenten själv använder sig av en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden som utförs 

resulterar i en rikslista av risker som graderas i from av erfarenhet och hjälp ifrån andra aktörer. 

Respondent 3 jobbar på ett liknade sätt angående riskanalysen vilket resulterar i en checklista av 

risker. Vid utförandet av kvalitativa riskanalys så använder sig respondent 2 av ett program som 

kallas ARM föra att analysera, utföra och bedöma risker där riskerna värderas i form av sannolikhet i 

en procentskala från (0–100%) och en konsekvens värdering i skala från 1–5 där 5 betraktas som 

allvarligast. Denna hantering av risker är likande det som beskrives inom figur 14. Vid analysering av 

arbetsmiljörisker används kvantitativa metoder bland respondenterna i större utsträckning då 

samtliga risker måste åtgärdas, då spelar inte värderingen någon större roll utan de rankas endast 

inbördes för att veta vilken man ska åtgärda först. Angående digitala verktyg så använder sig 

respondent 1 sig av en del 3d modeller för att underlätta då det kommer till exempelvis ställningar 

ska uppföras runt byggnader men också för installationer då en 3d modell ger en tydligare bild om 

hur installationer ska utformas vilket undviker risker i det långa loppet. Under respondent 1 arbete 

använder de sig fortfarande av 2d ritningar till den störta delen då 3d modeller är svårare att 

hantera på en byggarbetsplats.  

 

Riskbemötande/Riskåtgärder 
Då det kommer till risker som ska åtgärdas nämner både respondent 1 och respondent 2 de 

punkterna som kommer fram inom arbetsmiljön då dessa typer av risker ofta är förknippade till 

lagar. Respondent 2s arbete kretsar kring främst kring projektering därmed behöver hon eliminera 

de risker som sedan kan orsakar problem under utförandeskedet som exempelvis 

kostnadsplanering. För de fyra respondenterna är det likande risker som accepteras, många av dessa 

är ofta svåra att göra något åt samtidigt som de inte orsakar stora konsekvenser. Exempelvis jobbar 

respondent 1 mycket med utländsk arbetskraft vilket är en risk i from av språkbruk. Denna risk går 

helt enkelt ej att eliminera och bör därmed accepteras. Denna risk präglar alla större arbeten då 

utländsk arbetskraft kan innebära billigare priser för entreprenaden på en marknad där anbudspriser 

ofta är hårt pressade och man måste göra allt man kan för att få ner utgifter. Risker som kan 

överföras är ofta på risker som förknippas med inhyrda företags material och tjänster. Respondent 1 

nämner här exempelvis ansvar för att de tjänster som hyrs in har rätt utbildning, besiktningar och att 

materialkvalitén som levereras är upp till standard. Även respondent 4 nämner att UE gör sina egna 

riskanalyser och att leverantörer står för materialkvalité. Så klart så är överförandet av risker 

beroende inom vilket roll respondenten har inom byggbranschen, exempelvis så överför 

konsultföretags BAS-P arbetsmiljöriskerna vidare till BAS-U efter projekteringens slut. 

Beroende på vilket skede ett företag jobbar så åtgärdas risker, beroende av detta som respondent 2 

poängterar i intervjun så resulterar projekteringens åtgärder av arbetsmiljörisker med handlingsplan 

vilket stämmer överens med respondents 1 svar att de mottager handlingsplaner inför byggnationen 

ska starta. 

 

När det kommer till olika typer av risker som enligt respondenterna måste elimineras så är det de 

som påverkar allvarlig och har hög sannolikhet att inträffa. Respondent 1 och respondent 4 pratade 
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framför allt om risker kopplade till arbetsmiljö, exempelvis fallrisker. Respondent 2 la stor vikt kring 

produktionsflöde och driftstopp samt på stora osäkerheter i budgetering. Respondent 3 menar att 

alla risker gällande arbetsmiljö som identifieras i projekteringen måste elimineras på något sätt och 

ge blivande entreprenörer möjlighet att undvikas under byggnationen. 

När det kom till att minimera risker svarade respondenterna väldigt olika. Respondent 1 svarade att 

risker gällande arbetet med olika UE kan minimeras genom att arbeta med en relativt liten grupp av 

UE för att man då skapar relationer och kan lita på hur de arbetar och följa anvisningar gällande 

arbetsmiljö. Utländska UE måste ha minst en i personalen som kan engelska för att kommunicera 

med den gällande planering. Respondent 2 tyckte att driftstopp var viktigt att helst eliminera men 

absolut minimera i största möjliga mån. Respondent 3 menar att risker som är kombinationsfel är 

svåra att eliminera och då måste minimera så gott som det går. Respondent 4 nämnde även här 

arbetsmiljörisker som kanske inte går att eliminera istället måste minimeras. 

Risker som accepteras hade respondent 1, respondent 2 och respondent 4 liknande svar. Alla sa att 

risker som handlar om kommunikation inom egna företaget är risker som kan accepteras då de ofta 

inte har hög konsekvens och kan vara svåra att ta bort. Respondent 1 gav ett exempel på att alla 

arbetare på en byggarbetsplats inte kan svenska men att den som är med på planeringsmöten från 

de olika yrkeskategorierna måste kunna antingen svenska eller engelska. Respondent 2 gav exempel 

på dubbelarbete eller moment som missas för att man inte haft tillräcklig bra kommunikation mellan 

projektörer. Respondent 3 menade på att inga risker kan accepteras. Vissa risker kan lämnas över till 

en entreprenör men det måste finnas förslag i handlingsplaner på hur risker ska lösas. Detta då 

respondent 3 arbetar endast som BAS-P och menar på att inga risker gällande arbetsmiljö kan 

accepteras, däremot sa han att vissa projektrisker kan accepteras gällande tidsplanering eller 

budget. 

Respondent 2 och respondent 3 gav lika svar gällande att överföra risker. Detta då båda arbetar 

under projekteringen och svarade att risker ofta lämnas över till entreprenörer och då med förslag 

på hur de riskerna kan lösas av entreprenörer. Detta för att inte låsa möjligheter till entreprenörer i 

hur de ska bygga men ändå uppmärksamma risker. Respondent 1 och respondent 4 svarade att 

risker som de lämnar över till andra ofta handlar om leverantörers material eller om 

underentreprenörers arbeten, detta för att skydda sig själva för materials garantier och vid arbeten 

som de inte har kunskap för. 

 

Kontroller och uppföljning  

Då en risk har åtgärdats så måste den uppföljas. Respondent 1 anser att detta jobb ibland görs för 

dåligt då det kan vara svårt att hinna med. Därmed använde de sig av en specifik resurs till detta som 

heter KMA, kvalitét-, miljö- & arbetsmiljösamordanare. Arbetsuppgiften är framförallt att åka runt 

mellan olika arbetsplatser för att kontrollera arbeten som exempelvis egenkontroller och kontroller 

av UE. Respondent 2 fördriver sin verksamhet inom projekteringsskedet vilket skiljer de metoder och 

olika typer av risker som behöves följas upp. Uppföljning för respondent 2 sker inom programmet 

ARM där handlingar granskas. Ansvaret för detta ligger hos projekteringsledningen som skall följa 

upp åtgärder som utförts. Det finns också en tillsatt granskningsgrupp som har som arbetsuppgift att 

granska de anbud som lämnats och gås igenom så alla fattar samma tycke om anbudet. Respondent 

2 utvärderar därefter omgående med hjälp av en riksledare som kontinuerligt jobbar mot risker 

inom projekt. Denna resurs fyller samma syfte som respondent 1 KMA-resurs där skillnaden är att 

ansvaret för riskhanteringen ligger på Platschefen/BAS-U under utförandeskedet. Då respondent 3 

jobbar med arbetsmiljörisker så utförs kontroller i from av egenkontroller. Respondent 4 nämnde 

både skyddsronder och egenkontroller som metoder för uppföljning, men även olika besiktningar 
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och arbetsplatsbesök av kontrollansvarig som viktiga verktyg. Till skillnad från respondent 1 och 

respondent 2 så har ej respondent 3 eller respondent 4 någon extra säkerhet i from av en extra 

resurs som endast jobbar med granskning och kontroller eller enbart risker, istället bollar man 

handlingar mellan kollegor. Då respondent 1 och respondent 4 bedriver sin verksamhet inom 

utförandeskedet så utför de regelbundna skyddsronder där skyddsrondernas frekvens varierar 

beroende på vilket stadie projektet befinner sig i. Detta stämmer överens med teorin från 

(Arbetsmiljöverket, 2020) där det nämnes att skyddsronderna skall ta plats minst varannan vecka. 

Under projekteringsskedet levererar respondent 3 en handlingsplan som lämnas över till 

entreprenören där risker skall vara åtgärdade. Detta stämmer överens med teorin som nämnes av 

Arbetsmiljöhandbok (2017).  
 

Utmaning med riskhanteringar  
Några utmaningar respondent 1 ser med arbetet med risker är att få alla på byggarbetsplatsen att 

förstå arbetet med risk och på så sätt arbeta för att inte sätta sig själv i farliga situationer. Även 

problem med logistik och planering då förutsättningar kan ändras snabbt och detta stämde överens 

med svaren från respondent 4. 

Det respondent 2 svarade att det som upplevdes som störst utmaning är nerställda krav från 

beställaren och att dessa förändras under projektet och att det är skadande för alla projekt och 

nämner denna typ av problem som ett stort hinder i arbetet. Även otydlighet i projekt kan vara 

belastande tillsammans med kommunikationen mellan aktörer. Respondent 3 tyckte också att 

kommunikation mellan olika roller i projekt och framför allt mängden information som ska hanteras 

då stora projekt är väldigt komplexa. 
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6. Slutsats & reflektioner 
Studien sammanfattas och frågeställningarna besvaras med underlaget i litteraturstudien och 

intervjuerna. Förslag på hur fortsatta studier kan genomföras redovisas. Frågorna som besvaras är: 

• Vilka tillvägagångssätt och metoder använder sig företag i sin riskhanteringsprocess?  

• Vilka utmaningar kan uppstå vid arbete med riskhantering? 

 

6.1 Slutsats 
Det som märks under intervjuerna som har tagit plats är att inget företag arbetar exakt likadant som 

ett annat, dessutom så är respondenterna som intervjuats delaktiga inom olika skeden inom 

byggprojekt vilket till stor del gör att tillvägångsätten skiljer sig åt. Exempelvis så jobbar två av 

respondenterna enligt standarden ISO 31000:2018. Något som alla respondenter jobbar med är ett 

kontinuerligt riskhanteringsarbete. Slutsatsen av att just jobba på detta sätt är enligt författarna att 

risker alltid uppstår under projektet och därmed är mest effektivt att jobba aktivt med risker. Något 

som märks mellan de olika företagen är att större företag har en större budget och därmed har fler 

resurser som bara arbetar med exempelvis risker eller uppföljning och därför blir deras 

riskhanteringsprocessen mer omfattande. 

 

Den metod som var vanligast inom identifiering av risker i studien var brainstorming. Författarnas 

hypotes till varför just denna metod används kan vara enkelheten, effektiviteten och 

erfarenhetsöverföring för att minimera risker. Andra metoder kan vara riskworkshop som fyller 

samma syfte att kunna tydligt förstå sig på risker. 

En trend som kan tydas är de kvantitativa analyseringsmetoderna som checklista använder 

respondenterna till större grad med risker som omfattar arbetsmiljö och fysiska arbetsmoment. Det 

författarna drar som slutsats till detta är faktumet att arbetsmiljörisker som exempelvis fallolyckor 

åtgärdas snabbt med montering av skyddsräcke. Då behöves ej någon gradering då dessa risker är så 

vanliga och lätt åtgärdade. Under planeringsstadiet använder respondenterna däremot mer 

kvalitativa riskmetoder som riskmatris. Författarnas hypotes angående detta är både att det i vissa 

sammanhang är krav, men också faktorn att dessa risker är mer komplexa då risker har större fokus 

på tid, ekonomi eller kvalitet. Det kan då vara svårt att bedöma endast i from av erfarenhet. En tydlig 

trend som kan övervakas av respondenterna är att de flesta risker behandlas på något sätt. Ytters få 

risker accepteras och de gör det endast till liten grad.  

Här vevas kommunikation in vilket alla respondenterna har utnämnt som en av de mest väsentliga 

utmaning inom ett projekt, denna faktor gör att alla respondenter jobbar med någon typ av WBS 

vilket kan tolkas som ett sätt att minimera kommunikationsfel och göra informationen så tydligt som 

möjligt.  

 

Alla företag använder sig av egenkontroller för att kontrollera arbeten. Ett par av respondenterna 

har resurser i företaget som endast arbetar med risker som hjälper till med uppföljning, här är det 

tydligt att större organisationer har resurser som mindre organisationer ej har tillgång till.  

De utmaningar med riskarbete som alla respondenter uppgett är kommunikation. I princip alla 

jobbar för att minska denna risk, antingen genom förståelse i from av en tydlig WBS men också 

tydliggörande genomgångar och avstämningar. Även omfattning av arbetet med risker kan göra att 

vissa negligeras för att de inte anses som allvarliga och att det ej tycks att man har tid att lösa de. 
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Även olika erfarenheter och kunskaper i byggbranschen kan göra arbetet med risker svårt då inte 

alla har samma syn på risker. 

  

Författarna anser att kommunikation inte värderas i samma grad som exempelvis allvarliga olyckor 

på en arbetsplats. Slutsatsen att dra är att problem med kommunikation kan exempelvis orsaka att 

dubbelarbete utförs vilket gör att tid förbrukas, men till skillnad från riskerna kring arbetsmiljö som 

ofta elimineras eller minimeras förbises risker kring kommunikation då de inte hindrar projekt lika 

märkbart. Detta gör att man inte arbetar mycket med risker som har med kommunikation att göra, 

respondenterna var överens om att de ofta accepteras. 

 

I framtiden tror författarna att fler kommer använda fler digitala verktyg som exempelvis de 

respondent 1 & 2 nämner för att involvera fler i riskhantering. Respondent 1 beskrev OTR, en app i 

telefonen där yrkesarbetare lägger in arbetsmiljörisker som de undanröjt. Respondent 2 beskrev 

ARM, ett program för riskhantering där risker förs in, graderas och man kan följa upp riskerna. 

Författarna tror dessutom att krav för liknande program kan bli vanligare i framtiden, precis som det 

var för respondent 2 i sitt nuvarande projekt. Det följer trenden likt ISO-certifieringar och 

miljöcertifieringar som är kravställda inom byggprojekt.  

 

6.2 Fortsatta studier 
Författarna anser att fortsatta studier i ämnet kan ske med en större enkät för att få en klarare bild 

av hur branschen arbetar med riskhantering. Då kan även jämförelser mellan olika företag och 

projekt göras för att se tydliga indikationer på vilket de mest effektiva sätten för en god 

riskhantering är. Man kan då ge en tydligare bild av hur arbetet ska utformas för att få projekt mer 

lönsamma och för att undvika risker så gott som det går. 
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Bilaga A 

Intervju: Respondent 1  
Datum för zoomintervju: 2021-04-28 
Medverkande 

• Respondent 1: Platschef på Peab Helsingborg 

• Simon Eriksson: Student 

• Marc Carlsson: Student  
 

Profilfrågor  
• Företag Peab, ansvarig över riskhantering och är utsedd BAS-U 

• Erfarenhet inom byggbranschen: 18 år 

• Erfarenhet inom riskhantering:  Ansvarig för riskhanteringen i 10 år men varit delaktig inom 

riskhantering i 18 år. 

 

Riskhantering 
1. Vilka handlingar utför ni i er riskhantering? 

Ett dokument som tas fram är Arbetsmiljöplanen som skall upprätthållas till varje projekt, under 

projekteringen är utförs riskbedömningen. När projekteringen är klar så lämnas detta över till BAS-U. 

Man har då ett möte där man går igenom de risker som kan beröra produktionsledet. Man har också 

en arbetsmiljöplan som består av 13 risker. Detta blir lite som ett övergripande dokument där man 

behandlar riskerna. Sen går man in i varje arbetsmoment för sig, man planerar angående vilka 

material man ska använda material vilka maskiner men också arbetsmiljö. Detta är både egna risker 

och för UE och elektriker. Detta sammanfattas sedan i ett dokument kring vilka risker som har hittats 

och sedan va man kan göra för att minimera eller eliminera dem. Hittar man en risk så kollar man på 

om man kan byta metod eller använda ett annat verktyg eliminera riskerna. Såklart så kan man ej 

eliminera alla risker.  

2. Vilka typer av riskkategorier hanterar ni under projektet?  

Främst Fall hög höjd (ställningar) provisorier, snubbel, dålig mark, och kemiska risker exempelvis 

relaterat till betong. 

3. Jobbar ni enligt ISO 31000 2018, hur påverkar det ert arbete med riskhantering? 

Vet ej. 

 

Riskidentifiering 
4. Vilka metoder använder ni för att identifiera risker? Är någon metod mer effektiv i att 

upptäcka risker och varför? 

Brainstorming planeringar i början där man träffas och kolla grovt på riskerna exempelvis kan detta 

vara fallskydd, takarbeteställning eller lift. Men dessutom förändras som sker hela tiden då vilket 

innebär nya risker hela tiden. Ett sätt vi upptäcker risker på är skyddsronder, beroende på var man 

befinner sig i processen så går man det oftare eller mer sällan exempelvis varannan vecka. 

Ställningar brukar vi dessutom ha riktade skyddsronder för. Samordningsmöten med 

underentreprenörer. Vi har också så kallade riskobservationer som skall rapportera stort som smått 

så alla risker kan åtgärdar. Ett exempel på dessa risker kan vara att hänga upp en kabel, alla på 

arbetsplatsen har tillgång till detta. Det ska funka som ett typ incitament för de som jobbar på 

arbetsplatsen då de måste utföra riskobservationer för att få ut rätt betalning 5 kr i timmen för att 
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tvinga in dem i det. Som mål har vi att utföra 25 000 riskobservationer per år, det fins alltid små 

risker att åtgärda. Det görs genom att ta ett foto och fyller i vilken typ av risk var det har hänt och 

hur det åtgärdas, detta utföras anonymt. systemet OTR “olycks- och tillbuds rapportering” är vårt 

system för att rapportera risker. Riskobservationernas påverkan kan ses på statistik att olyckor har 

minskat. Följd fråga kommer utvecklingen gå mot digitalt, svar ja det tro jag, man kan ju alltid vara 

motståndare men det kommer nog gå åt det hållet.  

5. Jobbar ni med RBS under riskidentifiering och hur effektivt är det? Utgår ni från WBS?  

RBS och WBS vet ej vad det betyder, sitter med i planeringsplan, jobbar med indirekt verkar det som, 

jobbar på det sättet använder ej de finna orden för det.  

6. Inom vilket fas börjar ni med er riskidentifiering? Varför? 

I början på projekt när man kollar grovt på det, och även på projekteringen. sen går man in i detalj i 

senare stadium.  

 

Riskanalys 
7. Hur gör ni när ni utvärderar risker? 

Man bryter ner kollar var man ha för risker inom respektive arbetsmoment och ser hur man hanterar 

dem, Men också tag hjälp av andra, man ska ej vara rädd för att fråga eller ta hjälp av andra. 

8. Vilka metoder använder ni för att analysera risker? (Maxi, Mini, Riskmatris m.m.) Varför 

använder ni denna metod? 

Använder sig av riskmatris, jag brukar inte själv använda den riskmatris, men jag veta några 

medarbetare som använder den. Jag utgår från mer erfarenhet och input från andra istället. Det 

brukar vara samma risker som framkommer i projekt på olika sätt såsom tunga luft, kran hanteringar 

eller trafik på bygget.  

9. Arbetar ni med digitala verktyg i er riskhantering? Hur hjälper det er i 

riskhanteringsarbetet? (t.ex. APD-plan i 3D) 

Mycket digitala verktyg både i riskhantering och produktion, 3D modeller gör det lätt att se hur saker 

och ting kommer att se ut. Ställningar ritas upp runt huset för att se hur det hela kommer att se ut. 

APD plan utför också digitalt med programmet bluebeam vilket ritar i PDF er. 3d modeller är ett 

väldigt bra komplement för det redan existerande arbetet. På byggarbetsplatsen är de lättare att 

använda sig av traditionella medel. Jag har svårt att se att en 2d ritning kommer att försvinna. 

Installatörerna däremot är väldigt nöjda med 3d programmen. Kort sagt så hjälper 3d ställningar i 

riskhanteringen då de blir bra placerade.  

 

Riskbemötande / Riskåtgärder 
10. Vilka typer av risker måste åtgärdas? 

Risker måste alltid hanteras. Annars är det främst risker som orsakar alvarlig skada och dödsfall, 

exempelvis fallolyckor på över 2 meter men även fall på 1 meter så ska det ändå finnas skydd. 

11. Vilka typer av risker kan minimeras? 

Minimera risker kring UE att man använder sig ofta om samma UE man helt enkelt vilka som 

fungerar. Vi kollar inte bara på priset utan väger in mycket om vem vi handlar av som exempelvis, 

kvalitet, arbetsmiljö, och hur de beter sig. Vi har exempelvis 2 stomentreprenör så det är lätt att 

hålla sig inom familjen, såklart så är vi inte häller rädda för att testa någon ny ifall det kännes rätt.  
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Det blir ofta så att vi har mycket utländsk arbetskraft på arbetsplatsen vilket kan göra det svårt att 

kommunicera. Därför har vi bestämt oss för att minst ska ha engelsktalande person som alltid finns 

på plats. Det funkar inte annars helt enkelt. Det kan vara något så simpelt varna någon.  

12. Vilka typer av risker kan elimineras? 

Fallrisker, samt risker som kan undvikas med rätt skyddsutrustning. 

13. Vilka typer av risker kan accepteras? 

Acceptera att alla inte kan engelska på arbetsplatsen. Det går ej att komma ifrån att det inte finns 

utländsk arbetskraft på byggen. Såklart så betyder detta ej att de är dåliga då det kan i många fall 

vara mycket bättre svenska firmor.  

14. Vilka typer av risker kan överföras? 

Beställningar stomme exempelvis. UE ska ha ansvar för sin utbildning, kranar förskärning och att de 

har ansvar över att alla har ansvar för sina material och tjänster.  

15. Vilka typer av risker burkar åtgärdas direkt och vilka resulterar oftast med en 

handlingsplan? 

Såna risker som man upptäcker är en fara för liv exempelvis ett hål som ej är täkt av ett bjälklag skall 

åtgärdas direkt. Om detta sker så spärra vi av eller ringa in faran då det måste åtgärdas direkt. 

Exempelvis så skede det 17 gånger att det saknades skyddsräcke på ställen i ett av våra projekt. Vi 

skickar också hem folk som ej sköter sig. Det blir en typ av konsekvenstrappa vi utgår efter.  

16. Vem upprättar handlingsplaner för framtida åtgärder av risker? 

Det ansvaret ligger på BAS-U vilket ofta är platschefen. Platschefen har ansvar över de anställda 

exempelvis så har platschefen inte ansvar över elektriker och om de har rätt grejer samma sak gäller 

UE. Bas-U har alltid ansvaret över arbetsmiljöriskerna. Varje företag skall följa arbetsmiljölagen för 

sina anställda, företaget ska ge förutsättningar för att man ska följa dessa regler exempelvis så ska 

företaget se till att hjälmen skall finnas på plats.  

17. Var härstammar kostnader för riskåtgärder ifrån och vem är ansvarig? 

Allting konstrar pengar, kostanden ska alltid finnas med i kalkyl i början, finns det med en ställning 

tar vi alltid med det i jobbet. Så klart så missas det där också. Kostanden ska man räkna med när man 

tar jobbet. Det ska finnas en marginal med avseende på risker. Såklart om det härstammar från ett 

projekt med mycket risk så ökar marginalen. Men man kan inge har för stor marginal häller för 

kanske man ej få jobbet. Det är helt enkelt ett risktagande där med. De flesta riskerna brukar man få 

men inom sin kalkyl. Jag som platschef brukar vara med och göra om kostnadskalkylen, den omfattar 

ställningar, bodar, kranar och allting sånt där. Platschefen brukar var med i tidplanen också.  

18. Hur gör ni för att uppmuntra säkrare arbetsmetoder? 

Dels genom att kräva rätt skyddsutrustning samt uppmuntrandet till att arbetare ska använda OTR 

för att undvika onödiga arbetsmiljörisker. 

 

Kontroller & uppföljning 
19. Hur följer ni upp risker som upptäckts? 

Se till att det man uppfört utfört, sen så har vi en person som med en tjänst som heter (KMA) 

Kvalitets, miljö & arbetsmiljösamordnare som är våran resurs som åker runt på byggarna och hjälper 

platscheferna. Varje under entreprenör ska ha en perm där de ska sina risker egenkontroller och 

personallista. Dessa ska vi kontroller att de är uppdatera och där hjälper ofta KMA resurser till med 

arbetet. Kan vara lätt att inte hinna med sådana arbeten så KMA resursen hjälper verkligen till med 

att förbättra den typ av risk. Om saker är stressiga så är det lätt att ej prestera bort den typen av 

arbete.  
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20. Vem är ansvarig för att följa upp riskerna?  

Det är Platschefen/BAS-U som är ansvarig för att riskhanteringen utförs.  

21. Hur kontrollerar ni att kvalitén på arbetena uppfyller kraven? (Både egna arbeten och 

arbeten utförda av UE) 

Generellt så är det egenkontroller så måste man fylla i att man har gjort det enligt handling och 

gällande regler. Ofta är det som ligger till grund vid besiktningar. Man går såklart runt på byggen och 

kollar men det går ej att kolla allt där. Det sparas digitalt och fysiskt. Ständiga kontroller av UE och 

avstämningar på möten.  

22. Hur ofta utvärderar ni den riskanalysen ni utfört? 

Ibland för sällan, handlar mycket om att man ej har mycket tid och att man ej hinner med. Det är 

ofta en fråga om prioriteringar och missar. Därför vi har den här KMA resursen.  

 

Utmaning med riskhantering 
23. Vilka utmaningar upptäcker ni när ni arbetar med riskhantering? 

Samordning är en svår grej, det kan vara 30 olika firmor och mycket folk på arbetsplatsen. Det kan 

vara svårt att få ihop det. Mycket kombination också man snackar och kommunicerar. Vi använder 

av något vi kallar WPP. Det är morgonmöten där man samlas varje morgon 5–10 minuter och går 

igenom var som ska göras. Det är ständigt planeringar inom, det kan vara ritat hur bra som helst och 

det kan vara leveransproblem så det är en ständig kamp att få det att flytta.  

24. Vilka brister brukar framgå inom projekt?  

Ofta uppfyller man hjulet flera gånger under ett projekt. Något jag kan tänka mig kan bli bättre på är 

själva erfarenhetsåterföringen. Att man ibland gör samma fel 2 gånger. En brist kan vara att det finns 

prestige, jag tycker dock att det har blivit mycket bättre på senare åren. Själva chargongen har 

förändrats för det bättre, även med säkerheten.  

25. Vilka positiva effekter ger erat riskhanteringsarbete? 

Att vi alla kommer hem säkra och hela, samt att det ska vara kul att komma till jobbet.  
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Bilaga B 

Intervju: Respondent 2 
Datum för zoomintervju: 2021-05-04 
Medverkande: 

• Respondent 2: Projekteringsledare på Tyréns AB i Malmö 

• Simon Eriksson: Student 

• Marc Carlsson: Student 
 

Profilfrågor  
• Företag Tyréns, Projekteringsledare och ansvarig för riskhantering 

• Erfarenhet inom byggbranschen: 10 år 

• Erfarenhet inom riskhantering:  Ansvarig för riskhanteringen i 1 år 

 

Riskhantering 
1. Vilka handlingar utför ni i er riskhantering? 

Riskhanterings börjar med en Workshop med brainstorming där samtliga inblandade i projektet 

skriver ner potentiella risker individuellt för att sedan ta de tillsammans och analysera de. 

Riskverktyg ARM (Active risk manager) används genom att föra in riskerna i verktyget och sedan följa 

upp de efter satta tidplaner. 

2. Vilka typer av riskkategorier hanterar ni under projektet?  

I ARM utgår man från följande kategorier: 

• Tid 

• Pengar 

• Person 

• Kvalité 

• Organisation 

• Lojalitet 

• Rykte 

3. Jobbar ni enligt ISO 31000 2018, hur påverkar det ert arbete med riskhantering? 

Riskledaren har ansvar för arbetet med riskhantering. Den riskanalys som vi utför är baserad på 

standarden ISO 31000:2018.  

 

Riskidentifiering 
4. Vilka metoder använder ni för att identifiera risker? Är någon metod mer effektiv i att 

upptäcka risker och varför? 

Workshop med brainstorming. Riksledare har en genomgång med samtliga projektledare varje 

måndag. Riksledare är med på projekteringsmöten. Viktigt att alla inblandade tänker själva i 

workshop så att alla risker kommer fram och på sätt få så omfattande riskhantering som möjligt. 

5. Jobbar ni med RBS under riskidentifiering och hur effektivt är det? Utgår ni från WBS?  

Vi Jobbar inte med RBS, men vi jobbar med WBS och letar potentiella risker i varje arbetspaket i 

WBS. Detta för att se alla potentiella risker i varje arbetsmoment. WBS används för att förstå 

varandra i projektet då man delat upp moment i små delar som gör det lättare för samtliga 

inblandade att veta precis vad varje moment består av. 

6. Inom vilket fas börjar ni med er riskidentifiering? Varför? 
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När projektet börjar så börjar arbetet med riskhantering, detta för att tänka på risker i ett tidigt 

skede för att undvika de i möjliga största mån. 

 

Riskanalys 
7. Hur gör ni när ni utvärderar risker? 

Risker utvärderas i sannolikhet och konsekvens. I ARM sätts ett värde för sannolikhet att risken 

händer (0–100%) och ett värde för hur stor konsekvensen blir om risken faller ut. Denna värdering är 

lite olika mellan de olika kategorierna men ofta på en skala mellan 1–5. Detta ger ett totalvärde som 

säger hur fort risken måste hanteras, oavsett om den ska elimineras eller minimeras. 

8. Vilka metoder använder ni för att analysera risker? (Maxi, Mini, Riskmatris m.m.) Varför 

använder ni denna metod? 

ARM används oftast i projekt men även riskmatris används i mindre projekt eller om man vill 

kontrollera om risker är värda att föra in i ARM, ges ett lågt värde i riskmatrisen kan man lägga in i 

ARM att risken inte behöver åtgärdas eller kanske inte ens är värda att föra in i ARM. 

9. Arbetar ni med digitala verktyg i er riskhantering? Hur hjälper det er i 

riskhanteringsarbetet? (t.ex. APD-plan i 3D) 

I detta projekt används ARM då region Skåne har det som krav. 

 

Riskbemötande/Riskåtgärdande 
10. Vilka typer av risker måste åtgärdas? 

Risker som är inom gränsdragningar och ansvarsfördelningar måste åtgärdas för att inblandade ska 

veta vem som är ansvarig för vad. Det finns även arbetsmiljörisker som enligt lag måste göras som 

BAS-P som också måste åtgärdas. 

11. Vilka typer av risker kan minimeras? 

Risker gällande produktionsflödet är viktigt att det är bra planerat för att i största möjliga mån 

undvika driftsstopp. 

12. Vilka typer av risker kan elimineras? 

Även här gäller risker gällande produktionsflödet som viktiga att det är bra planerat för att i största 

möjliga mån undvika driftsstopp, kan de elimineras är det bra. Stora osäkerheter i kostnadsplanering 

är viktiga att eliminera för att kunna sätta budget för projektet som inte har för stor spridning. 

13. Vilka typer av risker kan accepteras? 

Få typer av risker är acceptabla att acceptera men exempel på risker som kan accepteras är handlar 

om kommunikation mellan de inblandade i projektet. Detta då det oftast inte utgör stora 

konsekvenser. 

14. Vilka typer av risker kan överföras? 

Alla lösningar som handlar om tekniska lösningar och arbetsmiljörisker utefter dessa lösningar är 

risker som överförs till entreprenören. Genom att ge de möjlighet till att bestämma hur de ska bygga 

så är det upp till de att genomföra byggnationen på ett sätt för att t.ex. undvika montering av väldigt 

stora byggelement. 

15. Vilka typer av risker burkar åtgärdas direkt och vilka resulterar oftast med en 

handlingsplan? 

Risker angående arbetsmiljörisker beroende på val av tekniska lösningar entreprenörer gör är risker 

som resulterar i handlingsplan. I projekteringsskedet är det få risker som måste elimineras direkt 

utan har ofta som slutdatum tills det att projektet ska lämnas vidare. 
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16. Vem upprättar handlingsplaner för framtida åtgärder av risker? 

Projektledare med stöd av riksledare. 

17. Var härstammar kostnader för riskåtgärder ifrån och vem är ansvarig?  

Succesiv kalkylering, jobba med att få ner osäkerheter i kalkylering genom att specificera tekniska 

lösningar mer. 

18. Hur gör ni för att uppmuntra säkrare arbetsmetoder? 

30 min varje måndag som riksledare tas upp risker som är viktiga att hantera under veckan. Att ha en 

resurs som riskledaren gör att man visar att riskhanteringsarbetet är viktigt och måste utföras. 

 

Kontroller & uppföljning 
19. Hur följer ni upp risker som upptäckts? 

Uppföljs i ARM, riskerna granskats när handlingarna granskas. 

20. Vem är ansvarig för att följa upp riskerna?  

Den personen som är satt att utföra åtgärder är den som är ansvarig för att utföra de. 

Projekteringsledaren är ansvarig för hela arbetet med risker och således ansvarig för att följa upp att 

åtgärder är utförda. 

21. Hur kontrollerar ni att kvalitén på arbetena uppfyller kraven? (Både egna arbeten och 

arbeten utförda av UE) 

I nuvarande projekt finns granskningsgrupp som granskar handlingar för att de ska uppfattas lika av 

anbudslämnare och ge entreprenörer samma villkor inför anbudslämning. 

22. Hur ofta utvärderar ni den riskanalysen ni utfört? 

Arbetet med att utvärdera riskanalyser är ett löpande arbete där riskledaren har ansvar för att risker 

tas upp när åtgärder för de måste ske. 

 

Utmaning med riskhantering 
23. Vilka utmaningar upptäcker ni när ni arbetar med riskhantering? 

Arbetet med riskhantering är ofta svårt i lägen där beställare i sena skeden kommer med nya 

kravställningar då man kan få svårt att tänka på alla risker som kan uppstå med förändrad 

utformning. Grunden till det är ofta dålig kommunikation. 

24. Vilka brister brukar framgå inom projekt?  

Otydlighet är ofta hinder som gör att man kan förstå varandra fel och som kan leda till att brister 

uppkommer. 

25. Vilka positiva effekter ger erat riskhanteringsarbete? 

Det ger möjligheter att upptäcka och eliminera risker innan de uppstår och skapar problem. 
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Bilaga C 

Intervju: Respondent 3 
Datum för zoomintervju: 2021-05-14 
Medverkande: 

• Respondent 3: arbetar som Bas-P på WSP 

• Simon Eriksson: Student 

• Marc Carlsson: Student 
 

Profilfrågor  
• Företag WSP, BAS-P och ansvarig för arbetsmiljön 

• Erfarenhet inom byggbranschen: 10 år 

• Erfarenhet inom riskhantering:  Ansvarig för riskhanteringen i 4 år 

 

Riskhantering 
1. Vilka handlingar utför ni i er riskhantering? 

Först och främst är det en arbetsmiljöplan jag ska ta fram, förhåller sig till arbetsmiljölagen vilket jag 

arbetar emot. För att kunna framta detta arbetsmiljöplanen så är det en riskanalys som skall tas 

fram. Där man skall identifiera och hantera de riskerna på det ena eller andra sättet.  När jag skall ta 

fram den här arbetsmiljöplanen så har det framtagits en mall jag och andra personer jag skall jobba 

med. Det är mycket arbeta i början vid strukturering kring den här mallen.  Efter det använder vi oss 

av riskworkshop. Där man går ut med informationen till projektdeltagare och önskar hur de skall 

jobba med detta riskunderlag och hur det ska levereras till mig sedan.  

 

2. Vilka typer av riskkategorier hanterar ni under projektet?  

• Byggarbetsmiljörisker 

• Projekteringsrisker 

• Uppdragrisker 

Tid och kostnader är de faktorer som beaktas, ofta kan dessa risker ha med exempelvis beställare att 

göra.  Byggarbetsmiljöriskerna omfattar kommunikations delen och de risker som allmänt har en 

koppling till byggarbetsmiljöriskerna.  

So jag klargjorde innan så skiljer det sig mycket mellan att jobba med risk inom en industri och att 

jobba med  

3. Jobbar ni enligt ISO 31000 2018, hur påverkar det ert arbete med riskhantering? 

ISO certifieringarna använder vi oss på WSP. WSP i stort har rutiner att följas då man ska jobba inom 

risk som är baserade på de här ISO certifieringarna. Hela WSP rutiner och riktlinjer är uppbyggda 

kring de här ISO certifieringarna. Mitt arbete är inte kopplat till att man sitter och kollar på ISO 

standarder. Kort sagt är vår riskhanteringsprocess baserat på ISO 31000.  

 

Riskidentifiering 
4. Vilka metoder använder ni för att identifiera risker? Är någon metod mer effektiv i att 

upptäcka risker och varför? 

Vi använder också oss av brainstorming inom vårat riskidentifieringsarbete. Där vi kollar först och 

främst va det är vi ska anlägga. Då börjar det med brainstorming och sedan riskworkshop efter det 
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Då vi använder oss av riskworkshop vilket består av att de projekterar inom olika delar inom 

projektet identifierar risker, det är omöjligt för mig att vara expert på inom alla ämnen. Därmed så 

brukar vi koppla alla risker som har samband med deras projektering det som kan hända ute i 

produktion och det som kan hända i förvaltningen de som projekterar för dem. Det vill säga så blir 

alla projekterar utskickade den lister jag brukar använda mig av, därefter nedtecknar de risker som 

de har identifierat inom sitt arbete som jag sedan stämmer av med var och en av personerna.  För 

att veta va det är de har skrivit, jag kan inte vara sakkunnig inom alla områden. Därför gör man en 

avstämning med var och en för att sedan kunna utföra en arbetsmiljöplan. Kort sagt är riskworkshop 

då jag går ut med information om hur man skall jobba med de risker som har identifieras. Såklart så 

varierar det hur man utför en riskworkshop beroende vilket företag och sektor den utförs.  

Vi utför också en typ av kommunikationsplan om hur vi skall lägga upp exempelvis möten. Vi 

använder det i from av att tidsplanerna arbetet så att vi kan stämma av och utvärdera. 

5. Jobbar ni med RBS under riskidentifiering och hur effektivt är det? Utgår ni från WBS?  

De större projekten jag har jobbar med utgår alltid från en WBS. Och i sätt och viss så är mitt arbete 

en form av RBS. Den strukturen jag uträttar i tidigt skede och sedan laverar ut i from av 

informationen inom riskwokshopen då. Arbetet och upplägget och upplaget är en RBS i min värld.  

6. Inom vilket fas börjar ni med er riskidentifiering? Varför? 

Vi börjar i väldig tidigt skede. Sen så kommer inte BAS-P & U in för än byggherren nämner ut dem. 

Desto tidigare ett projekt börja arbete med risk desto mer bättre brukar riskhanteringsarbetet att bli 

då man har mycket bättre koll.  

 

Riskanalys 
7. Hur gör ni när ni utvärderar risker? 

När man jobbar med risker kan man jobba med dem på många olika sätt. Då skall alla risker som 

identifieras hanteras punkt. Vi behöver inte sätta någon en skall på hur sannolikhet en risk har att 

uppkomma. Sen när det kommer projektrisker och uppdragrisker är det med lämpligt att gradera 

riskerna i from av en skala. När det kommer till byggarbetsmiljörisker däremot så jobbar jag med att 

alla risker ska beaktas. Såklart går det inte att alltid att eliminera riskerna, utan det går att minimera i 

from av en arbetsmiljöplan eller rikslista.  

8. Vilka metoder använder ni för att analysera risker? (Maxi, Mini, Riskmatris m.m.) Varför 

använder ni denna metod? 

Som jag nämnde innan så strukturerar jag upp en lista, jag använder mig ej av någon max eller min 

metod för att utforma risker. Då jag analyserar vilken risk vi har att göra så att jag har ett avstämning 

möte för att veta va som skall skrivas inom arbetsmiljöplanen för att få ett grepp om hur alvarlig en 

risk är beaktas. Då det kommer till Uppdragsrisker och projekteringsrisker så använder vi oss 

däremot av en riskmatris.  

9. Arbetar ni med digitala verktyg i er riskhantering? Hur hjälper det er i 

riskhanteringsarbetet? (t.ex. APD-plan i 3D) 

Alla de digitala verktyg vi använder oss av att minimera risk. Exempelvis 3d modulering underlättar 

arbetet markant. Då det gör det klarare hur saker och ting kommer att se ut.  Hjälp med provisoriska 

installationer och ytor hjälper det mest med. Vilket hjälper oss att identifiera risker.  

 

Riskbemötande/Riskåtgärdande 
10. Vilka typer av risker måste åtgärdas? 
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Alla byggarbetsmiljörisker åtgärdas som jag nämnes innan. Såklart så skiller det sig mellan 

projekterings och produktionsrisker är olika saker.  Antingen ska man projektera bort dem eller 

komma fram till en åtgärd dvs handlingsplan där man berättar en lösning för entreprenören. Man 

kan också berätta att här har vi ingen risk som man inte kunnat göra så mycket åt i 

projekteringsskedet.  

11. Vilka typer av risker kan minimeras? 

Det som ej kan elimineras, exempelvis kombinations fel.  

12. Vilka typer av risker kan elimineras? 

Det är de risker som beaktas  

13. Vilka typer av risker kan accepteras? 

Den frågan tänker jag ej svara ja på. Men som vi sa innan så levererar vi handlingsplanen till 

entréporten. Men såklart ifall en risk beaktas för farlig så har ju BAS-P befogenhet att stoppa hela 

projekteringen. Risker som omfattar tid och kostnader är såklart risker som kan accepteras till viss 

del såklart. Då inget projekt är risklöst.  

14. Vilka typer av risker kan överföras? 

Överför risker som ej kan beaktas inom projekteringen. Man kan säga att alla överförs då jag inom 

mitt arbete resulterar i en handlingsplan för entreprenören.  

15. Vilka typer av risker burkar åtgärdas direkt och vilka resulterar oftast med en 

handlingsplan? 

De risker med tillgänglighet och platsbrist är alltid risker som kan projekteras bort. Risker som 

omfattar säkerhet med användning av stegar och räcken kan också vara risker som kan elimineras 

inom projekteringen. Sen finns det ju risker som där man ska schakta. Där kan man aldrig helt 

eliminera risker då man aldrig vet vad som kan finnas i marken. Detta är typiska handlingsplaner 

man laverar till entreprenören. Sen så jobbar ju entreprenören systematiskt med att hantera 

riskerna.  

16. Vem upprättar handlingsplaner för framtida åtgärder av risker? 

Det projektörerna som har till uppgift att ha till åtgärd till en handlingsplan. Detta är såklart kopplat 

till då riskerna överlappar ofta. Det är helt enkelt ett samarbete mellan mig och andra aktörer. Ibland 

tar man också in experter för att utreda riskerna.  

17. Var härstammar kostnader för riskåtgärder ifrån och vem är ansvarig?  

Man ska planera och kalkylera arbetet där riskhantering processen beaktas. Såklart som kommer det 

alltid till tillägg och det resulterar ofta i ett ÄTA-arbete. Ansvaret på byggarbetsmiljörisker ligger 

alltid på byggherren/beställer.  

18. Hur gör ni för att uppmuntra säkrare arbetsmetoder? 

I den stora helheten så använder sig WSP sig av ISO certifieringar för att just utföra ett säkrare 

arbete både i form av ISO 31000 men också exempelvis andra ISO certifieringar. Riskworkshop skulle 

jag säga. Alla möten jag sitter på har också en punkt i agendan.  

 

Kontroller & uppföljning 
19. Hur följer ni upp risker som upptäckts? 

Kontrollen och uppföljningen sker i from av egenkontroller i form av hjälp av kollegor samt att man 

alltid kollar igenom själv.  

20. Vem är ansvarig för att följa upp riskerna?  

Projektören som identifierat risken tillsammans med BAS-P.  
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21. Hur kontrollerar ni att kvalitén på arbetena uppfyller kraven? (Både egna arbeten och 

arbeten utförda av UE) 

Egenkontroller och kontrollplaner, BAS-Ps arbeten granskas av en annan BAS-P. 

Kvalitetsansvarig finns att tillgå vid stora projekt. 

22. Hur ofta utvärderar ni den riskanalysen ni utfört? 

Arbetet med att utvärdera riskanalyser är ett löpande arbete där riskledare har ansvar för att risker 

tas upp när åtgärder för de måste ske. 

 

Utmaning med riskhantering 
23. Vilka utmaningar upptäcker ni när ni arbetar med riskhantering? 

Kommunikation mellan alla aktörer. Det är ofta mycket informationer skall nå ut till. Sen så är det ju 

så att alla ej klickar med varandra. Så en av utmaningarna är att lösa all kommunikation mellan 

allihop. Sen när det är små projekt brukar denna punkt att bli rätt lätt men under stora blir det ofta 

ett hinder.  

24. Vilka brister brukar framgå inom projekt?  

En brist som jag vet är ju att kompentensen varierar ju tyvärr. De varierar mellan olika projekt. Detta 

är dessutom kopplat till kommunikationen då man ej kan prata med samma tekniks språk med alla 

inom vissa projekt.  

25. Vilka positiva effekter ger erat riskhanteringsarbete? 

All bidra till en säkrare och mindre riskfylld arbetsplats. Vi kanske räddar livet på en människa.  
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Bilaga D 

Intervju: Respondent 4 
Datum för intervju: 2021-05-21 
Medverkande: 

• Respondent 4: Platschef på LJ Bygg AB 

• Marc Carlsson: Student 
 

Profilfrågor  
• Arbetar som Platschef på LJ Bygg AB 

• Arbetat över 35 år i byggbranschen 

• Arbetat aktivt med riskhantering senaste 10 åren i rollen som platschef 

 

Riskhantering 
1. Vilka handlingar utför ni i er riskhantering? 

Vi använder mallar för riskhantering. 

2. Vilka typer av riskkategorier hanterar ni under projektet?  

Arbetsmiljörisker såklart men även risker som handlar om kyla och fukt. 

3. Jobbar ni enligt ISO 31000 2018, hur påverkar det ert arbete med riskhantering? 

Nej. 

 

Riskidentifiering 
4. Vilka metoder använder ni för att identifiera risker? Är någon metod mer effektiv i att 

upptäcka risker och varför? 

Arbetsberedningar görs inför varje arbetsmoment som ska utföra, där arbetsledningen diskuterar 

risker vid varje moment, en sorts brainstorming. Skyddsronden utförs minst var 14:e dag för att 

upptäcka nya risker under byggnationen. Jag brukar även gå en runda varje morgon och prata med 

alla yrkeskategorier och kolla om de stött på några problem. 

5. Jobbar ni med RBS under riskidentifiering och hur effektivt är det? Utgår ni från WBS?  

Nej, vi jobbar inte med RBS men vi jobbar med WBS när arbetsberedningar ska utföras innan 

moment. 

6. Inom vilket fas börjar ni med er riskidentifiering? Varför? 

Oftast börjar riskidentifiering redan under projekteringen, ibland är det krav till anbudslämningen. 

 

Riskanalys 
7. Hur gör ni när ni utvärderar risker? 

Med erfarenhet bedömer vi hur stor sannolikhet och konsekvens olika risker har. 

8. Vilka metoder använder ni för att analysera risker? (Maxi, Mini, Riskmatris m.m.) Varför 

använder ni denna metod? 

Vi använder oss av riskmatris för att analysera risker. 

9. Arbetar ni med digitala verktyg i er riskhantering? Hur hjälper det er i 

riskhanteringsarbetet? (t.ex. APD-plan i 3D) 

Nej 

 

Riskbemötande 



   
 

 62 

10. Vilka typer av risker måste åtgärdas? 

Alla risker som har med arbetsmiljö att göra. Fallskydd är något som vi är extra noga med och vi 

anlitar alltid företag som enbart bygger ställningar för att veta att de är rätt byggda. 

11. Vilka typer av risker kan minimeras? 

Genom att ha en ren arbetsplats är många risker minimerade eller till och med eliminerade. Det är 

lätt hänt att man trampar snett eller faller om det är mycket material överallt. 

12. Vilka typer av risker kan elimineras? 

Samma sak här, är arbetsplatsen i ordning så elimineras många risker gällande arbetsmiljö. 

13. Vilka typer av risker kan accepteras? 

 Inga risker gällande arbetsmiljö kan accepteras. Det är i såna fall andra sorters risker som t.ex. 

kommunikation mellan UE. 

14. Vilka typer av risker kan överföras? 

Alla UE får utföra egna riskanalyser på sina arbeten. Leverantörer får stå för materialkvalitén. 

 

 

Riskåtgärder 
15. Vilka typer av risker burkar åtgärdas direkt och vilka resulterar oftast med en 

handlingsplan? 

Alla risker som uppstår på arbetsplatsen gällande arbetsmiljö åtgärdas snarast. Vissa andra risker 

som  

16. Vem upprättar handlingsplaner för framtida åtgärder av risker? 

Platschef och arbetsledare 

17. Var härstammar kostnader för riskåtgärder ifrån och vem är ansvarig?  

Det tas höjd i budgeten för personlig skyddsutrustning som t.ex. livlina eller andningsskydd för att 

veta att det finns pengar till det i projekten. 

18. Hur gör ni för att uppmuntra säkrare arbetsmetoder? 

Genom att vara på och påminna arbetare om skyddsutrustning och att se till att det som saknas 

skaffas direkt för att hjälpa arbetarna utföra sina arbeten så säkert som möjligt. Genom att göra 

arbetsberedningar så kan de som ska utföra moment läsa om potentiella risker i momenten och vilka 

material som ska användas m.m. och göra de tillgängliga för arbetare. 

 

Kontroller & uppföljning 
19. Hur följer ni upp risker som upptäckts? 

Arbetsledningen tillsammans med skyddsombudet går skyddsronder minst var 14:e dag. 

20. Vem är ansvarig för att följa upp riskerna?  

Egenkontroller till samtliga moment som fyll i löpande. Egenkontroller gås sedan igenom med 

kontrollansvarig när denna är på arbetsplatsbesök. 

21. Hur kontrollerar ni att kvalitén på arbetena uppfyller kraven? (Både egna arbeten och 

arbeten utförda av UE) 

Egenkontroller för egna arbeten och även besiktningar. Möten med UE sker löpande för att utföra 

planering och se så att de inte stöter på problem och fel på arbetsplatsen. 

22. Hur ofta utvärderar ni den riskanalysen ni utfört? 

Varje gång skyddsronden har utförts, så oftast var 14:e dag. 
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Utmaning med riskhantering 
23. Vilka utmaningar upptäcker ni när ni arbetar med riskhantering? 

Att det måste arbetas med konstant och att man måste vara uppmärksam hela tiden på 

arbetsplatsen. Alla UE vill inte vara med på planeringsmöten och det kan skapa risker i form av 

logistikkrockar m.m. 

24. Vilka brister brukar framgå inom projekt?  

Ofta uppkommer samma eller likande problem. Jag förespråkar att man alltid ska ha ett slutmöte där 

man diskuterar vad som gått bra och vad som gått mindre bra och vilka arbetsmetoder man ska 

jobba vidare på och vilka man måste ändra på. 

25. Vilka positiva effekter ger erat riskhanteringsarbete? 

Genom att arbeta med det så minimerar man skaderisker om man utför riskanalyser noggrant. 
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Bilaga E 

Intervjufrågor som författarna utgår från 
Respondentens profil 

1. Vem är du och vilka arbetsuppgifter har du på företaget du jobbar på? 

2. Hur lång erfarenhet har du? 

3. Hur länge har du jobbat med riskhantering?  

Riskhantering 

4. Vilka handlingar utför ni i er riskhantering? 

5. Vilka typer av riskkategorier hanterar ni under projektet?  

6. Jobbar ni enligt ISO 31000 2018, hur påverkar det ert arbete med riskhantering? 

Riskidentifiering 

7. Vilka metoder använder ni för att identifiera risker? Är någon metod mer effektiv i att 

upptäcka risker och varför? 

8. Jobbar ni med RBS under riskidentifiering och hur effektivt är det? Utgår ni från WBS?  

9. Inom vilket fas börjar ni med er riskidentifiering? Varför? 

Riskanalys 

10. Hur gör ni när ni utvärderar risker? 

11. Vilka metoder använder ni för att analysera risker? (Maxi, Mini, Riskmatris m.m.) Varför 

använder ni denna metod? 

12. Arbetar ni med digitala verktyg i er riskhantering? Hur hjälper det er i riskhanteringsarbetet? 

(t.ex. APD-plan i 3D) 

Riskbemötande 

13. Vilka typer av risker måste åtgärdas? 

14. Vilka typer av risker kan minimeras? 

15. Vilka typer av risker kan elimineras? 

16. Vilka typer av risker kan accepteras? 

17. Vilka typer av risker kan överföras? 

Riskåtgärder 

18. Vilka typer av risker burkar åtgärdas direkt och vilka resulterar oftast med en handlingsplan? 

19. Vem upprättar handlingsplaner för framtida åtgärder av risker? 

20. Var härstammar kostnader för riskåtgärder ifrån och vem är ansvarig?  

21. Hur gör ni för att uppmuntra säkrare arbetsmetoder? 

Kontroller & uppföljning 

22. Hur följer ni upp risker som upptäckts? 

23. Vem är ansvarig för att följa upp riskerna?  

24. Hur kontrollerar ni att kvalitén på arbetena uppfyller kraven? (Både egna arbeten och 

arbeten utförda av UE) 

25. Hur ofta utvärderar ni den riskanalysen ni utfört? 

Utmaning med riskhantering 

26. Vilka utmaningar upptäcker ni när ni arbetar med riskhantering? 

27. Vilka brister brukar framgå inom projekt?  

28. Vilka positiva effekter ger ert riskhanteringsarbete? 


