
Riskhantering i byggprojekt
Metoder och tillvägagångsätt för att hantera risker

Syfte
Syftet med studien är att undersöka 
hur företag hanterar risker i projekt. 
Studien ska undersöka vilka metoder 
och processer företag använder sig av 
och hur de appliceras inom 
riskhanteringsarbetet. Studien ska 
dessutom ge ett perspektiv kring vilka 
risker som är vanlig förekommande i 
projekt samt om det finns lösningar 
för riskerna i dagsläget.

Frågeställning
• Vilka tillvägagångssätt och 

metoder använder företag i 
sin riskhanteringsprocess?

• Vilka utmaningar kan uppstå 
vid arbete med 
riskhantering?

Metod
Studien börjar med idén för arbetet. 
Därefter utformas syfte, mål, 
problemställning m.m. En 
litteraturstudie utförs och intervjuer 
genomförs innan dessa analyseras 
och sammanfattas. Frågeställningen 
besvaras i slutsatsen.

Litteraturstudie
Litteraturstudien i rapporten är 
baserad på böcker, artiklar, 
examinationsarbeten och 
webbplatser. Några källor är PMBOK 
Guide, Byggledning Projektering och 
Tio klassiska risker i projekt.

Intervjuer
Intervjuerna i rapporten är baserade 
på 28 frågor som besvaras av fyra 
respondenter med olika roller i 
byggbranschen. Alla har roller med 
koppling till 
riskahanteringsprocessen.

Teoretisk bakgrund
I rapporten redovisas fyra tolkningar av 
riskhanteringsprocessen från trovärdiga källor. ISO 31000:2018 
som är en standard i for av ett ramverk för riskhantering. Även 
Henrik Szentes, PMBOK Guides och Bengt Hanssons tolkningar 
redovisas.

Resultat
Resultaten som redovisa 
nedan är baserade på 
respondenternas svar om 
riskhanteringsprocessen.
• Samtliga företag arbetar 

kontinuerligt med 
riskhantering

• Brainstorming är den 
vanligaste 
identifieringsmetoden

• Endast en respondent 
arbetar enligt en Risk 
breakdown structure

• Större projekt utgår ofta från 
en Work breakdown 
structure (WBS) för att 
identifiera risker

• Kommunikation är en risk 
som ses som en utmaning 
att arbeta med

• Samtliga respondenterna 
utför återkoppling i sin 
riskhanteringsprocess

Slutsats
• Respondenternas riskhanteringsarbete 

följer till stora delar tolkningarna och 
standarderna som ISO 31000:2018, 
Szentes, PMBOK Guide och Hansson 
redovisar i sina litteraturer

• Det är en fördel att jobba med 
kontinuerlig riskhantering då det bidrar 
till att reducera risker i ett projekt

• Brainstorming är på grund av 
enkelheten och effektiviteten den 
bästa metoden för identifiering av 
risker

• Respondenterna jobbar likartat till en 
RBS men ej enligt strukturen av en RBS

• Risker angående fysiska moment eller 
arbetsmiljö graderas oftast med 
kvantitativa analysmetoder

• Risker som omfattar projektrisker eller 
organisatoriska risker utgår från 
kvalitativa analyseringsmetoder

• Kommunikationsrisker är de vanligaste 
och mest omfattande riskerna i projekt

En slutsats som kan dras efter studiens 
genomförande är att det hade behövts 
göras en större studie för att få ett 
resultat mer representativt för hela 
byggbranschen.


