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Sammanfattning	
	

Syftet med denna studie är att undersöka företag inom den offentliga sektorn och hur de 
kontrollerar och bedömer risker med hjälp av styrkort inom olika bygg- och 
anläggningsprojekt samt att få en uppfattning om hur riskhanteringen skiljer sig åt beroende 
på projektets storlek och komplexitet. Uppsatsen är av den kvalitativa metodansatsen och 
data har samlats in via halvstrukturerade intervjuer med sju olika respondenter inom den 
offentliga sektorn. 
 
För att identifiera risker som uppstår i verksamheten kan företag använda sig av balanserat 
styrkort. I studien förklaras hur användningen av det balanserade styrkortet tillämpas i de två 
undersökta företagen samt hur styrkortet kan användas för att uppmärksamma risker. En 
inriktning på processperspektivet gjordes som är en del av det balanserade styrkortet, då den 
tillämpas mest inom den offentliga sektorn. Processperspektivets syfte är att identifiera de 
processer som är nödvändiga för att uppnå de finansiella mål samt kundmål som påträffas i 
styrkortet. 
 
För att projektmål ska uppnås är riskhanteringsarbetet en viktig del att utföra. 
Riskhanteringen består av olika steg, första steget är identifiering av risker, andra steget 
analysering av risker och sista steget är att upprätta en åtgärdsplan för riskerna. I uppsatsen 
studeras hur storlek samt komplexitet av ett projekt påverkar riskhanteringsarbetet på två 
företag inom den offentliga sektorn. 
 
Resultatet visar att det balanserade styrkortet främst tillämpas som ett kompletterande 
verktyg och att tillämpningen av styrkortet i vissa fall inte sprids nedåt i organisationen till 
anställda med lägre befattning. Resultatet visar även att den tillämpning som sker av det 
balanserade styrkortet trots att det är ett kompletterande uppföljningsverktyg fungerar 
effektivt. 
 
Slutsatsen visar att vid de större och komplexa projekten blir riskhanteringsarbetet mer 
omfattande och uppföljningsarbetet utförs mer kontinuerligt. Komplexiteten ökar ju fler 
aktörer som är inblandade i projekten eftersom att det ofta leder till ÄTA-arbeten och 
tidsförskjutningar. 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate companies in the public sector and how they 
control and estimate the risks by using scorecards in various construction projects and also to 
get an idea of how risk management differs depending on the project size and complexity. 
The essay is of the qualitative methodology and data has been collected through semi-
structured interviews with seven different respondents in the public sector.  
 
To identify the risks that emerge in the business, companies can use balanced scorecard. The 
study explains how the use of Balanced Scorecard can be applied in the two companies we 
investigate and how the scorecard can be used to draw attention to risks. A focus on the 
processperspective was made in due to its use in the public sector. The purpose of the 
processperspective is to identify the processes that is necessary to achieve the financial goals 
and customer goals found in the scorecard.  
 
In order to achieve the project goals it is important to work with risk management. Risk 
management consists of different steps, the first step is the identification of risks, the second 
step is to analyzing the risks and the final step is to establish a plan for the risks. The study 
examines how size and complexity of a project affects the risk management work of the two 
investigated companies in the public sector. 
 
The results shows that the balanced scorecard mainly is applied as an additional tool and that 
the application of the scorecard in some cases does not go all the way down within the 
companies. The results also shows that the application of the scorecard, although is a 
complementary monitoring tool, works efficiently.  
 
The conclusion shows that in the larger and complex projects the risk management-work is 
more extensive and the follow-up work is carried out more continuously. The complexity 
increases by the number of stakeholders involved in the projects because it often leads to 
ÄTA-work and time-offsets. 
 
Keywords: Public sector, balanced scorecard, risk management, complexity 
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1. Bakgrund 

Riskhantering listas som ett av nio viktiga kompetensområden som finns inom projektledning 
och är en utav de viktigare funktionerna i ledningen inom anläggningsprojekt (Raz och 
Michael 2001). (PMI 2004) Riskhantering kan delas upp i tre principiella steg som består av 
att: identifiera de risker och möjligheter som finns, bedöma riskerna utifrån betydelsen de har 
för projektet och att sedan slutligen reagera och bemöta riskerna som anses ha störst 
påverkan/betydelse för projektet (Jansson m. fl. 2004,).  Det finns flera risker vid bygg och 
anläggningsprojekt och styrning av dessa, trots flera risker är det viktigt att poängtera att det 
även finns möjligheter, vilket Chapman och Ward (2003) tydliggör. Riskerna och 
möjligheterna har ofta ett samband trots att de hanteras separat, finns det en möjlighet att de 
potentiella hoten kan minska genom att associera möjligheterna, kan detta leda till att 
resultaten förbättras, enligt Chapman och Ward (2003). Därför är riskanalysen att anse som 
ett avgörande verktyg för en projektledare då detta ger en möjlighet att kunna förutse hot 
samtidigt som möjligheter kan behandlas. (Jansson et alt 2004). Projektets komplexitet kan 
bero på många olika faktorer, exempel på faktorer är hur stor förändring som projektet 
medför, om det är många intressenter inblandade och om det finns många önskemål och 
åsikter i projektet. Den avgörande faktorn för komplexiteten i ett projekt är svårighetsgrad, 
vilken lösning som har valts för att utföra arbetet samt den avsatta tiden för projektet. Andra 
element som kan påverka är vilken mängd resurser som finns, hur projektet är organiserat och 
den geografiska spridningen mellan projektdeltagarna (Tonnquist 2014). 
 

1.1 Problemdiskussion  

Vad är ett projekt? Enligt Turner (1992) är ett projekt:  “ en strävan där mänskliga, 
materiella och ekonomiska resurser är organiserat på ett nytt sätt, för att genomföra en unik 
omfattande arbetsspecifikation, inom begränsningar av kostnad och tid, för att uppnå 
enhetlig, fördelaktig förändring, genom leverans av kvantifierade och kvalitativa mål." 
  
I projekt kan det alltid förekomma risker, därför är det viktigt innan en verksamhet påbörjar 
ett projekt, att identifiera och analysera vilka risker som kan uppstå. Den offentliga sektorn 
blir hårt granskade och måste redovisa alla resultat till skillnad från den privata sektorn. 
  
“Risk - En osäker händelse eller omständigheter som, om det skulle inträffa, kommer att 
ha effekt på uppnåendet av projektets mål – (APM 1997)” 
  
För att identifiera de risker som kan uppstå kan verksamheter använda sig av balanserade 
styrkort (BSC)- Balanced Scorecard. BSC har fyra olika perspektiv, vilka är: Finansiellt-, 
Kund-, Process-  och tillväxtperspektivet. BSC är ett prestationsmätningssystem med 
finansiella och icke finansiella mått, styrkortet ska balansera de olika mått som finns och 
målen i de olika perspektiven. Med hjälp av styrkortet får verksamheten en tydlig strategisk 
inriktning. Enligt Robert S. Kaplan och David P. Norton är det fyra egenskaper som gör 
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styrkortet speciellt; 1. Det är en top-down reflektion av företagets uppdrag och strategi. 2. Det 
är framåtblickande. 3. Den integrerar externa och interna åtgärder. 4. Det hjälper dig att 
fokusera. 
  
Enligt Ward och Chapman (1991) förekommer vissa generella problem med riskhantering 
som innebär att företag misstror att en riskanalys skulle kunna förutse verkliga riskhändelser 
som kan uppkomma, projektledaren har en tanke om att någon annan bär ansvaret för 
riskerna eller att det potentiella värde en riskhantering innebär misstros på grund av att den 
anses onödig. Då projektledare medvetet förbiser riskhanteringen på grund utav att 
produktiviteten av metoderna inte går att bevisa/fastslå/konstatera är fortsatta studier inom 
ämnet intressanta. 
 
Ju mer tekniskt komplext ett projekt är samt storleken på projektet, desto större behov och 
värde finns av riskhantering, (Shenhar m.fl 1995). Kutsch och Hall (2010) påpekar att en stor 
del av den forskning som föreligger inom ämnet riskhantering riktar in sig på de metoder som 
finns och hur de realiseras snarare än att analysera resultatet av de metoder som praktiseras. 
Ward och Chapman (1991) konstaterar att behovet av riskhantering är särskilt viktig då flera 
aktörer eller organisationer är inblandade. 
 
Bygg- och anläggningsprojekt utövas ofta i en dynamisk och instabil miljö och branschen har 
i flera delar ett dåligt rykte gällande riskhantering. Det finns flera exempel på projekt som har 
misslyckats med att fastställa tid- och kostnadsmål, trots det faktum att projekten många 
gånger utsätts för risker som kan vara svår påverkade, hanteras de genom ett påslag på den 
beräknade tiden eller kostnaden. Eftersom bygg- och anläggningsprojekt är en komplicerad 
verksamhet räcker dock oftast inte sådana angreppssätt utan konsekvenserna blir att många 
projekt leder till förseningar och därmed kostnadsöverskridanden. Genom bedrivandet av ett 
målinriktat riskarbete kan de effektivare möta dessa problem (Mills, 2001). Bygg- och 
anläggningsprojekt avser att producera anläggningar som exempelvis: Bostäder, fabriker, 
vägar och broar. Då bygg-och anläggningsprojekt är den typen av projekt som förväntas ha 
ett långvarigt resultat och kunna bestå, skiljer sig dessa typer av projekt från andra 
projekttyper. En annan typisk egenskap hos bygg-och anläggningsprojekt är att det ofta är ett 
flertal aktörer involverade i projektverksamheten, därför är det extra viktigt med en hög grad 
av samarbete och koordinering aktörerna emellan (Nordberg. 2002).  
 
Riskarbeten kan vara relativt ostrukturerade och bygger i grunden på erfarenhet, 
omdömesförmåga och ett sunt förnuft. (Chapman&Ward,1997). Riskarbetet bidrar med att 
bryta ner projektet till mindre delar och analysera grunderna för varför risken uppstod. 
Genom detta kan även projektdeltagare få en realistisk syn och bild av projektet och dess 
hinder och möjligheter som kan komma att påverka projektets utfall. Enligt Chapman och 
Cooper (1987) består alla projekt av risker och ett fullkomligt riskfritt projekt är med största 
sannolikhet inte lönsamt att genomföra. En del av risken måste accepteras, men det innebär 
samtidigt krav på att projektresultatet väger upp till den accepterade risken. 
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BSC är ett styrinstrument inom ekonomistyrningen som har utvecklats av Robert S. Kaplan 
och David P. Det balanserade styrkortet innefattar fyra perspektiv som är: finansiellt 
perspektiv, kundperspektiv, processperspektiv och lärandeperspektivet. Utvecklingen av ett 
balanserat styrkort har sin startpunkt i företagets eller affärsenhetens övergripande mål och 
strategi. Det är utifrån strategin som härledningen av mått sker, sedan sätts ett mål för 
respektive mått i varje perspektiv. Dessa förs sedan samman och ger som resultat företagets 
eller affärsenhetens integrerade strategi. Måtten är väl valda och ska kommunicera den 
strategiska inriktningen.   
  
BSC syftar i grunden till att förbättra de ekonomiska resultaten i ett företag. På en 
kommersiell marknad kan det balanserade styrkortet fungera som en konkurrensfördel genom 
att skapa ett mervärde i någon form för kunderna, efterfrågeaktörerna. De mest påtagliga är 
givetvis de unika konkurrensfördelarna och flexibilitet. BSC skiljer sig väsentligt åt i fråga 
om struktur från de mer formella och byråkratiska ledningssystem som avser t.ex. kvalitets- 
och miljöstyrning. Dessa kan dock integreras i BSC, som är flexibelt. BSC ger en möjlighet 
att vända bort blicken från den kortsiktiga ekonomiska rapporteringen i en organisation till 
flera olika perspektiv. Därav kommer benämningen ”balanserad”. Organisationen tar fram 
och mäter parametrarna som avspeglar de valda mål som hänger ihop med de valda 
utvecklingslinjerna. Strategierna är medel i relation till målen, framgångsfaktorer. Kaplan & 
Norton  (1992). 
 
(Olve et al. 1997) påpekar att BSC fungerar utmärkt inom offentlig verksamhet då det finns 
betydelsefulla element som inte alltid påträffas i de finansiella måtten. Fördelen med 
styrkortet är att det finns utrymme för andra perspektiv än det finansiella, vilket resulterar i 
ett långsiktigt perspektiv utöver eller istället för det kortsiktiga perspektivet som de 
finansiella måtten erbjuder. Det är en fördel långsiktigt då det inom offentlig verksamhet 
finns ett styrbehov. Enligt Johanson et al. (2006) anser sig flera offentliga verksamheter 
använda sig av det balanserade styrkortet, men i själva verket använder de endast BSC som 
en typ av styrmedel. Det traditionella balanserade styrkortet kan inte tillämpas rakt av utan är 
beroende av anpassning för att vara lämplig inom offentlig verksamhet (Kaplan & Norton, 
1996). Enligt den traditionella hierarkiordningen av BSC ligger det finansiella perspektivet 
högst upp, en konsekvens är att den ordningen vanligtvis inte överensstämmer med de 
offentliga verksamheternas syften (Northcott & Taulapapa 2012). De fyra perspektiven bör 
omplaceras med kundperspektivet högst upp enligt Kaplan och Norton (2001), som påstår att 
det är själva avsikten med tillämpningen av BSC till offentlig verksamhet. Det innebär att det 
finansiella perspektivets tyngd bör dämpas inom offentlig verksamhet och kundperspektivet 
ska uppta en större plats (Atkinson & Epstein 2000). För att understryka att förvaltning av 
offentliga tillgångar är ett prioriterat syfte inom offentlig verksamhet kan det finansiella 
perspektivet även placeras horisontellt med kundperspektivet.  Eftersom offentliga 
verksamheter till stor del har icke-finansiella mål kan anpassningen av resultatbaserad 
styrning till viss del vara komplicerad (Kaplan & Norton 1996). 	Enligt en studie av Changs 
(2007) syftar anpassningen av BSC till offentlig verksamhet till att påvisa resultat och 
rapportering till omgivningen samt resultat.  
  	



4	
	

1.2 Frågeställningar 

Utifrån problemdiskussion blir vår följande frågeställning: 
  
● Hur tillämpas riskhantering inom bygg- och anläggningsprojekt beroende på 

projektets storlek samt komplexitet?	
● Hur kan användningen av balanserat styrkort uppmärksamma risker i projekt?	

	

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie har varit att undersöka företag inom offentlig sektor och de kan 
kontrollera samt bedöma risker med hjälp av styrkort inom olika bygg- och 
anläggningsprojekt. Samt att få en uppfattning om hur riskhanteringen skiljer sig åt beroende 
på projektets storlek och komplexitet.  
 

1.4 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till processperspektivet eftersom vi anser att arbetet är för litet att 
ha med alla fyra perspektiv i det balanserade styrkortet. Processperspektivet är det perspektiv 
som är mest intressant att undersöka inom offentlig sektor då perspektivet består av flera 
interna processer.   
 

2 Metod 

I det följande kapitlet redovisas hur insamling och bearbetning av data har gått till, vi 
presenterar studiens metodval och urvalet av respondenter. Kapitlet avslutas med studiens 
reliabilitet och validitet. 
 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Det finns två sorters metodval som kan används, dessa är kvalitativ- och kvantitativ metod.  
Den kvalitativa metoden består av öppna intervjuer och observationer på få enheter. Den 
kvantitativa metoden består av enkäter och statiska analyser på många enheter. (Jacobsen 
2007.) 
 
I denna studie använder vi den kvalitativa metoden. Med hjälp av intervjuer har vi kunnat 
svara på frågeställningarna. Den kvalitativa metoden är mest passande för studien då vi vill få 
en djupare förståelse inom ämnet, fördelen med den kvalitativa metoden är att mängden 
information är omfattande vilket gör det lättare att analysera ämnet och det ger en bredare 
kunskap(Jacobsen  2007). Sju personer har intervjuats i denna studie vilket har lett till en 
djupare förståelse och har skapat ett mer trovärdigt resultat. 
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Insamling av teori och empirin har varit baserad utifrån frågeställningarna och vara 
fortlöpande under uppsatsens gång. Den kvalitativa metoden är flexibel vilket gör att vi 
lättare kan ändra frågeställningarna under studiens gång. (Jacobsen, 2007) 
 

2.1.2 Induktiv och deduktiv datainsamling 

Det induktiva förhållningssättet till datainsamling hör ihop med den kvalitativa metoden. Den 
kvantitativa metoden använder sig främst av den deduktiva ansatsen. Enligt Jacobsen (2007) 
ska insamlingen av induktiv data ske på ett så öppet sätt som möjligt och styra den data som 
samlas in så lite som möjligt. Att skapa sig en bestämd uppfattning av undersökningsområdet 
ska undvikas. Till största del i denna studie tillämpas den deduktiva ansatsen, deduktion 
studeras empirin utifrån den teoretiska referensramen. I studien har valt att använda den 
kvalitativa metoden i arbetet kommer vi främst tillämpa den deduktiva ansatsen, vi kommer 
även ta hjälp av den induktiva ansatsen när den anses vara användbar.  

2.2.1 Primärdata 

I den empiriska delen kommer informationen från intervjuobjekt som arbetar inom olika 
sorters projekt inom den offentliga sektorn, ett samarbete med konsultbolaget Karlanders har 
genomförts för att komma i kontakt med intervjupersonerna. Karlanders är ett konsultbolag 
som tillhandahåller konsulttjänster inom projekt till framförallt den offentliga sektorn.  
 
Intervjuerna som genomförts har främst varit genom individuella besöksintervjuer. 
Komplettering till besöksintervjuerna har skett via mail- och telefonkontakt. Datainsamlingen 
under intervjuerna har gjorts via anteckningar men främst via inspelning för att undvika 
problematik och för att få ordagranna citat.  
 
I denna studie har vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer. Dessa halvstrukturerade 
intervjuer har gett oss möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. Det som 
kännetecknar halvstrukturerade intervjuer är: 
 
● Samma frågor ställs till samtliga deltagare 
● Intervjutiden är ungefär lika lång för alla deltagare. 
● Utformningen av frågor genomgår en process för att säkerställa ämnets fokus. 
● Öppna och sonderande frågor ställs. (Gillham 2008) 

 
Utformningen av intervjufrågorna är baserade på studiens teoretiska kapitel samt 
frågeställningarna. För att undvika missuppfattningar har vi skickat ut intervjufrågorna till 
respondenterna innan intervjun hölls. 
 

2.2.2 Sekundärdata 

Vi har valt att använda oss av tidigare forskning inom ämnesområdet, med hjälp av den 
insamlade sekundärdatan ska vi få en bredare kunskap och större inblick i hur olika metoder 
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fungerar i praktiken. Sekundärdata är den vanligaste insamlingsmetoden som används. Den 
insamlade sekundärdatan kommer vara grunden inför empiri och analysdelen i denna studie. 
 
Den sekundärdata som har använts består av vetenskapliga artiklar, böcker och kurslitteratur. 
De vetenskapliga artiklarna ha hämtats från Halmstads högskolas databas OneSearch, DIVA 
–Digitala vetenskapliga arkivet, ABI/INFORM och Google scholar. 
För att hitta relevanta artiklar inom området har vi främst använt oss av sökorden: 
● Risk management 
● Public sector 
● Balanced scorecard 
● Project risk management 

 
Den teoretiska referensramen som har valts ut är till för att kunna besvara frågeställningarna 
till högsta möjliga grad, till största del kommer den tillhandahålla riskhantering. 
 

2.3 Analysmetod 

För att studien ska uppnå ett bra resultat har mycket tid lagts på den empiriska delen, denna 
del består främst av besöksintervjuer som pågått ca 30- 60 minuter. Intervjuerna har spelats in 
för att undvika missuppfattningar. Andra åtgärder som har använts är telefonintervjuer och 
mailkontakt, dessa metoder användes för att ställa följdfrågor/lösa problem som uppstod efter 
intervjutillfället. Efter intervjuerna har materialet transkriberats och antecknats ner för att få 
fram en sammanfattning. Det viktiga med transkriberingen är att de ska göras så fort som 
möjligt efter intervjun, detta är för att lärdomar ska kunna dras från en intervju till den nästa 
(Gillham 2008). Efter sammanställningen av alla intervjuer har det jämförts med varandra i 
analysen, här kopplas den teoretiska referensramen in för att hitta likheter och skillnader 
mellan företagens arbetsmetoder för riskhantering. Sammankoppling av teorin och empirin 
skapar en grund till analysen. 
	

2.4 Urval 

Urvalet av respondenter består av personer med olika befattningar inom den offentliga 
sektorns projektverksamhet. Intervjuerna har genomförts med projektchefer, controllers, 
projektekonomer och projektledare. Valet av just dessa respondenter gjordes för att 
undersöka synen på riskhantering i olika positioner samt olika projekt beroende på 
komplexitet. Intervjuer har gjorts med två företag för att se om det finns likheter eller 
skillnader i hur företag inom den offentliga sektorn hanterar risker. Vi valde att intervjua flera 
personer med olika befattningar inom företagen för att få flera olika perspektiv på hur just de 
arbetar med riskhanteringen. För att göra valet av respondenter fick vi hjälp av företaget 
Karlanders. Genom Karlanders fick vi kontakt med erfarna personer som jobbar inom den 
offentliga sektorn. Vi har begränsat urvalet till två företag (Västfastigheter och Trafikverket) 
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för att kunna erhålla en djupgående analys om hur företagen uppmärksammar risker i olika 
sorters projekt. 
 

2.4.1 Respondenter 

Namn       Position        Företag 
Robert Helgesson       Projektekonom      Karlanders/Västfastigheter 
Therese Tullock     Controller    Västfastigheter 
Anna Rick        Projektchef   Västfastigheter 
Johan Roger       Projektledare      Västfastigheter 
Peter Hansson       Projektledare     Karlanders/Trafikverket 
Malin Larsson       Projektingenjör      Karlanders/Trafikverket 
Kristin Blomqvist       Projektenhetschef      Trafikverket 
 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Ett centralt begrepp vid kvalitativa studier är validitet. Validitet kan beskrivas som ett 
mätinstrument på hur noga författaren mäter det som ska mätas i studie, exempel om vi vill 
mäta effektivitet så ska studien ge svar på det. Validiteten ses även som ett mått på hur 
empirin är grundad på teorin. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, Gillham 2008) 
 
För att en så hög validitet som möjligt ska uppnås så har vi hämtat den teoretiska 
referensramen från flera olika relevanta källor. Uppsatsen ska grunda intervjufrågorna på 
teorin samt utforma frågor utifrån rapportens syfte för att besvara frågeställningarna. 
Uppsatsens validitet har även stärkts genom emottagande av kritisk respons från samtliga 
opponentgrupper. Att hitta lämpliga respondenter är viktigt för en stark validitet.  
 
Reliabilitet beräknar graden av tillförlitlighet på en mätning, i detta fall inom studiens 
resultat/mätningar. Resultatet ska alltid bli detsamma oavsett vem som utför testet/studien, 
detta kallas för interbedömarreliabilitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) 
Innebörden med det är att samma resultat skall kunna uppnås flera gånger av andra forskare. 
Men eftersom människor tolkar och analyserar frågor på olika sätt är det inte säkert att de kan 
uppnå ett exakt likadant resultat. Bedömningen som görs om författarna har uppnått en hög 
tillförlitlighet eller ej är om studien pekar åt samma håll som andra studier inom samma 
område. Förutsatt att dessa utförts på samma sätt med liknande frågeställning. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014) 
 
För att vi ska uppnå en hög tillförlitlighet valde vi att intervjua sju respondenter , vi har valt 
att använda oss av den halvstrukturerade intervjumetoden, då ställs samma frågor till samtliga 
respondenter. På så vis fick vi en god bild av hur hantering av risker behandlades på de olika 
offentliga företagen. Efter sammanställningen av intervjuerna kommer de  att jämföras med 
varandra för att hitta likheter och skillnader. Om en utomstående part skulle göra om 
analysen ska den kunna redovisa samma resultat i så stor utsträckning som möjligt. 
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Respondenterna vi har intervjuat har varit projektchef, projektekonom, controller eller 
projektledare. Med hjälp av en kontaktperson som är kunnig inom bygg- och 
anläggningsprojekt tilldelades vi lämpliga intervjupersoner för vår studie. 
 
 
2.5 Metodkritik  
Den finns några nackdelar med att använda sig av den kvalitativa metoden, en av dessa 
nackdelar är att intervjuer tar lång tid och är resurskrävande (Jacobsen, 2007). Därför har vi  
valt att använda oss av den halvstrukturerade intervjumetoden för att underlätta för oss och 
genom att det går snabbare att utforma intervjuerna.  Det som är besvärligt med många 
intervjuer är att det kan vara svårt att bearbeta all information och det kan vara svårt att hinna 
med. För att undvika det har vi valt att spela in alla intervjuerna förutsatt att respondenten 
tillåtit det. Vi har även valt att begränsa oss till sju respondenter att intervjua, detta val gjorde 
vi för att uppnå en hög trovärdighet samt för att få en bredare förståelse för ämnet. Det som 
ska undvikas i studien är att för få respondenter intervjuas, då är risken att generalisering av 
problemet uppstår. (Jacobsen 2007) 
 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	

3.Teori 

Bygg och-anläggningsprojekt består i stor utsträckning av flera projektkomponenter vilket 
gör att sambanden mellan projekten har en stor påverkan på projektet. Varje specifikt projekt 
är en del av en större helhet, vilket ställer krav på väl fungerande riskanalyser och hantering 
av dessa i både det specifika projektet som det (överordnade) systemet av projektet. 
(Chapman & Ward, 1997). De verksamheter som då kan hantera och bedöma risker hittar 



9	
	

även möjligheter i de projekt som andra kan finna "för riskfyllda". Detta medför att förståelse 
för risker kan utgöra en kärnkompetens i verksamheten.  
 

3.1 Balanserat styrkort 

Tills nyligen har riskverksamhet i regel setts som ett komplement och inte som en integrerad 
del av projektledningen. Verksamheter som kan hantera risker undviker inte endast oväntade 
problem eller hinder, utan skapar även en möjlighet att frigöra resurser genom reducerade 
behov av reserver och säkerhetsmarginaler. (Chapman & Cooper, 1987).  
 

3.1.1 Processperspektivet 

Processperspektivets syfte är att identifiera de processer som är nödvändiga för att uppnå de 
finansiella mål samt kund-mål som påträffas i styrkortet. För att processerna ska 
överensstämma med de styrtal och mål som satts upp, formuleras dessa utifrån det finansiella 
perspektivet och kundperspektivet för att uppnå bästa effekt. Ett vanligt förekommande under 
arbetets gång är att nya processer upptäcks som är nödvändiga att genomföra för att nå sitt 
resultat. Detta är ett exempel på hur BSC skiljer sig från den traditionella ekonomistyrningen, 
genom att ta hänsyn till mål och styrtal. De interna processerna har två viktiga strategiska 
uppgifter. Det första är värdeerbjudandet, dvs att producera och leverera vad företaget 
erbjuder kunderna. Det andra är att förbättra processer och minska kostnader som är 
relaterade till produktivitetsmedlet. (Kaplan & Norton 1999) 
 
Innovationsprocessen 
I innovationsprocessen identifieras marknaden och produkter i förhållande till kundens 
efterfråga.  En betydelsefull fördel med styrkortet är att respektive affärsenhet i verksamheten 
kan använda sig av sin egen utformning av styrkortet och skräddarsy till respektive enhet. 
Anställda på företaget kan få en bra överblick över verksamheten och de kan arbeta 
tillsammans mot de övergripande målen som verksamheten har istället för att endast lägga 
fokus på sin egen enhet (Olve Nils- Göran, Roy Jan, Wetter Magnus 1999). 
 
Produktionsprocessen 
Följande steg i ledet blir att tillverka samt leverera produkterna i produktionsprocessen.  
Historiskt sett har produktionsprocessen varit ett stort fokus för företag. Det är viktigt att 
företagen ställer sig frågan: Vilken typ av kompetens och vilka processer behöver vi vara 
framgångsrika inom och hur ska vi mäta det? För att verksamheten ska kunna uppfylla målen 
som är uppsatta för kostnader, produktivitet och kvalitet är det nödvändigt att ledningen 
skapar mått som är påverkade av de anställdas prestationer. Måtten ska kunna nedbrytas till 
en lokal nivå så att det finns en koppling mellan strategiska mål i den interna processen samt 
tydliga målsättningar på operativ nivå att kunna arbeta efter. (Kaplan & Norton 1992) 
 
Serviceprocessen 
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Det sista steget innebär att företaget ska kunna leverera en viss servicenivå till kunden och 
uppfylla kundens behov. Perspektivet ska reflektera företagets interna verksamhet och de 
processer som är avgörande för att verksamheten ska skapa ett värde för kunder och ägare 
(Ibid). Exempel på mått och nyckeltal som kan finnas inom perspektivet är: leveranstid, 
väntetid, produktivitet och kvalitet.  (Gascho Lipe Marlys, Salterio Steven E. (2000)  
 

 
Figur 1: Den interna processen (Kaplan & Norton, 1996) 
 
Förutom de nämnda måtten och nyckeltalen kan det också vara ett sätt att skapa nya 
processer på då företaget kan finna att vissa processer de använder sig av inte fungerar som 
tänkt. Eftersom den operationella verksamheten försiggår längre ner i företaget behöver 
ledningen plocka fram mått som på något sätt har en inverkan på de anställdas prestation. Det 
är viktigt att informationen kommuniceras nedåt i verksamheten för att ge de anställda tydliga 
mål att kunna grunda sina beslut på. (Kaplan & Norton 1992).  

3.2 Projektlivscykeln 

Ett projekt går vanligtvis igenom fyra faser. Tillsammans består dessa utav projektets 
livscykel och syftar till tiden innan projektinledningen, tiden då projektet försigår och tiden 
efter att projektet genomförts. (Chapman & Ward, (1997). Enligt Macheridis (2001) består de 
fyra faserna utav; definitionsfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och reflektionsfasen.  
 
Definitionsfasen syftar på tiden innan projektet påbörjats och innan kontrakt görs upp mellan 
beställaren och uppdragsgivaren. Syftet med definitionsfasen är huvudsakligen att fastslå vad 
som ska åstadkommas i projektet. Här analyseras också syfte, mål och förutsättningar för 
projektet. (Tonnquist, 2014). 
 
Planeringsfasen syftar till att fastslå hur resultatet ska nås som företagen strävar efter. 
 
 I Genomförandefasen följer de upp och kontrollerar de utarbetade planerna. I den här fasen 
förbrukas överlag mest resurser och det är därför ytterst viktigt att kostnader, resultat och 
tidplanen  analyseras och uppdateras. Detta bidrar till att fastslå hur mycket arbete som 
återstår att göra i projektet samt att projektet fortskrider i rätt riktning. I genomförandefasen 
tydliggörs kommunikationen både inom projektgruppen och delaktiga intressenter. Det blir 
tydligt hur väl kvaliteten på det tidigare planeringsarbetet har varit. (Tonnquist, 2014).  
 
I det sista skedet, reflektionsfasen, lämnas projektet över till beställaren. Reflektionsdelen 
kan även fortgå efter färdigställandet av projektet, exempelvis genom att projektet och 
prestationer utvärderas, samt dokumentation av resultat. (Tonnquist, 2014).  
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Figur 2 Projektlivscykeln (Macheridis, 2001) 
 

3.2.1 Projektlivscykeln för bygg- och anläggningsprojekt 

Enligt PMI (1996) kan bygg- och anläggningsprojekt dela in i fyra steg; förstudie, planering 
och utformning, produktion samt överlämnande och igångsättning. Detta redogörs i figur 3 
nedan. Förstudien består av projektformulering, strategiutformning och studier av projektets 
resterande förutsättningar. I slutfasen tas beslut om projektet ska fortgå eller avslutas. 
Planering- och utformningsfasen innebär att en utformning görs av kontraktsvillkor och 
offerter samt tid- och kostnadsplanering. Produktionsfasen utgörs av tillverkning, leverans, 
installation och utprovning. I slutfasen fullbordas produkten. Överlämnande och 
igångsättning slutgör processen genom slutliga kontroller och underhåll. När fasen avslutas 
är produkten, exempelvis byggnaden, i ett totalt operationellt skick. (PMI 1996)  
	

	
Figur	3:	Projektlivscykeln	för	bygg-	och	anläggningsprojekt,(PMI	1996)	

3.3	Projektplanering	
Varje enskilt projekt är unikt, detta medför att aktiviteter och åtgärder inte tidigare har 
genomförts på exakt samma sätt. I bygg- och anläggningsprojekt kan två byggnader vara 
utformade på samma sätt men ha olika intressenter inblandade, genomförts på en annan plats 
och exponerats för olika risker och komplikationer. Det medför att varje projekt är unikt i sitt 
slag.  På grund av att varje projekt är unikt bör varje produkts egenskaper genomarbetas med 
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stor respekt.  Egenskaperna har ofta en svag definition i projektets inledning och specificeras 
därefter mer noggrant av projektmedarbetarnas ökade kunskap och förståelse. (PMI, 1996). 
  

3.4	Riskens	grunddrag	
Det finns vissa grunddrag som karaktäriserar en risk. Till att börja med bör det 
uppmärksammas att det finns en sannolikhet att en risk ska inträffa. I ett flertal modeller är 
sannolikheten indelad i flera steg, från "mycket låg risk" till "mycket hög risk", det är därför 
av stor vikt att detta vägs in i riskfrekvensen. Med riskfrekvens menas hur många gånger 
påföljderna av en risk kan inträffa. (Kliem&Lundin, 1997) 
	

	
Figur 4: Riskens grunddrag (Kliem & Ludin, 1997)  
	
Riskens effekter och dess konsekvenser fullgör en stor del av riskens grunddrag. Det är av 
stor vikt att följderna av olika risker undersöks för att ta reda på hur de skulle kunna påverka 
verksamheten. Den specifika riskens inverkan i relation till andra risker är också viktigt att 
bedöma eftersom att alla risker inte är lika nödvändiga att bearbeta. Bedömandet av vilka 
risker och risktyper som är viktigare än andra bedöms efter det enskilda projektets 
förutsättningar. Avslutningsvis är projektets utsatthet och känslighet för olika risker av hög 
vikt att beakta. Hur utsatt ett specifikt projekt är för en risk kan beräknas genom att 
multiplicera den bedömda konsekvensen av riskens resultat med sannolikheten att risken 
inträffar.  (Kliem&Lundin, 1997). 
	

	
Figur 5: Riskexponering (Kliem & Ludin, 1997)  
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3.5 Projekttriangeln 

Projekttriangeln består av tre faktorer som är: tid, ekonomi och kvalitet. Tillsammans utgör 
dessa ett samband som sedan kommer att bestämma resultatet och sätta gränser för hur 
projektet ska utföras. För att vägleda projektet är det viktigt att projektbeställaren gör en 
bestämd prioritering mellan dessa olika parametrar. Projektledare kan även ha stor 
användning av projekttriangeln genom att kunna lyfta fram problem och se vilka parametrar 
som kan ha en påverkan för projektets resultat. Väljer de exempelvis att prioritera tid högst, 
kommer ekonomi och kvalitet bli mer utsatta då det oftast inte går att tillfredsställa alla 
parametrar på en gång. (Ottosson 2009). 
 

 
Figur 6- Projekttriangeln (vd-blogg.se) 
 

3.5.1 Tid 

Inom projektstyrning är tidplanen ett viktigt och användbart verktyg då det är ett relativt 
okomplicerat sätt att kunna jämföra planerat och faktiskt utfört jobb. I många projekt finns 
det inte extra tid tillgänglig utan kan endast bli ersatt med resurser som innebär ökade 
kostnader. Om avvikelser uppkommer är det av stor betydelse att registrera dessa och även 
analysera varför avvikelserna har uppkommit, exempelvis pga en oberäknad risk. 
Konsekvenser av att tidplanen inte följts kan bli en kostsam historia. Konsekvenser kan vara 
att viten från beställaren uppkommer då projektet inte följt avtalet om tidplanen. En annan 
konsekvens skulle kunna vara tjänstemännens löner, material osv. (Nordstrand 2002.) 
 

3.5.2 Ekonomi 

Det är vanligt att ett projekt har en lång tidplan, detta innebär även att omfattande resurser 
krävs. För att budgeten inte ska överskridas är det därför av stor betydelse att vara medveten 
om vad det är som produceras och hur mycket det kostar. Ekonomin kan också vara av stor 



14	
	

betydelse för ett mindre projekt då det ofta är en stor omsättning av resurser på kortare tid. 
Oavsett storlek på projekt är det av stor vikt då möjligheterna att göra nödvändiga justeringar 
för resultatet minskar ju längre tid projektet fortskrider. (Nordstrand 2002). 
 

3.5.3 Kvalitet    

Det är viktigt under projektets fortgång att tillförsäkra sig om att det som beställaren 
efterfrågat stämmer överens med det som produceras. Konsekvensen kan annars bli att det 
uppstår kostnader i slutskedet av projektet för att fel behöver åtgärdas eller kvalitetsbrister. 
Registreras inte dessa kan de inte uppskatta vad exempelvis framtida besiktning åtgärderna  
kommer att kosta, vilket är av stor vikt för prognosen. Genom att vara medveten om arbetet 
som utförs kan de åtgärda fel direkt istället för att behöva rätta till felet i efterhand. (Ottosson 
2009). 
 

3.6 Prognos 

Prognos är en framtidsbedömning, en framtidssyn om den kommande ekonomiska 
utvecklingen för projektet. (Nationalencyklopedin 2017) En prognos är en del av den 
ekonomiska projektstyrningen, styrningen ligger till grund för en prognos. En prognos läser 
av trender som kan uppstå i ett projekt, med hjälp av konstanta uppföljningar och 
avstämningar kan negativa trenderna motverkas. För att en prognos ska kunna genomföras 
måste den gå igenom vissa steg för säkra att prognosen blir så reliabel som möjligt. Stegen 
uppföljning, avstämning och prognos som bör genomföras ingår i prognosprocessen, 
Prognosprocessen påverkar villkoren för slutprodukten: prognosen (Nordstrand 2002)  
 
Uppföljning i ett projekt är grunden till all styrning. Uppföljning definieras som registrering 
och sammanställning av de faktiska kostnaderna och intäkterna i ett projekt (Révai, 2012) 
Syftet med att göra uppföljningar i arbetet är att analysera hur långt de har kommit i projektet 
i förhållandet till den tidsplanen som har lagt upp. Två följande punkter studeras under 
uppföljningen, den förväntade projektstatusen vid avstämningen och den verkliga 
projektstatusen. (Eliasson & Norelid 2005) Avstämning ska göras från sammanställningen av 
de uppföljda värdena och jämföras med det förväntade resultatet i projektet. Avstämningarna 
görs under hela projektets gång för att kontrollera utfallet och vidtar åtgärder om det har 
uppstått några problem, styrning av projektet mot målets riktning. (Révai, 2012) 
Avstämningar redovisar hur projektet ligger till i dagsläget, när projektet ska gå vidare skapar 
platschefen en prognos utifrån dagsläget för att göra en uppskattning om hur projektet 
kommer att fortlöpa. Prognosen ska innehålla de resterande risker och kostnader. (Nordstrand 
2002)   
 
Under projektets gång finns det olika delar som ska stämmas av, dessa är: 
● Aktivitetsuppföljning- En avstämning i projektet hur lång projektet har kommit i 

förhållande till tidsplanen och det planerade aktiviteterna. 
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● Resursuppföljning- Här kollar de på hur mycket resurser som har förbrukats i 
ställning till den planerade resursförbrukningen. Här gäller det att göra rätta 
jämförelser. 

● Intäktsuppföljning- Uppföljningen undersöker hur stora intäkter som är skapade i 
jämförelse till de bedömda intäkterna.(Eliasson & Norelid 2005) 

 
Projektuppföljningen kan ofta överses, det två huvudsakliga anledningarna är: 

1. Det kan kännas som ett resursslöseri om projektet har gått bra, varför ska företagen 
utvärdera något som de redan vet har gått bra. 

2. Om projektet har gått dåligt har de ingen större vilja att redovisa resultatet.  
 
Om uppföljningen väljs bort tar företagen miste att utnyttja erfarenheter till framtida projekt. 
När de börjar på nästkommande projekt får företagen praktiskt taget börja om på ruta ett för 
ingen föregående respons kan tillämpas. Sannolikheten att ha framgång i det nya projektet är 
därför detsamma som det föregående projektet. Detta försvårar även den lärande 
verksamheten som hela tiden vill blir bättre. Påföljder som kan inträffa vid brist av 
uppföljning är risken av att samma fel inträffa igen, ökar även risken för dubbelarbete för 
tidigare resurser inte återanvänds. (Eliasson & Norelid 2005) 

3.7 Riskhantering 

Riskhanteringsarbetet är en del som görs under hela projektets livslängd. Identifiering och 
analysering av risker ska utföras successivt eftersom kunskapen om projektet ökar hela tiden. 
Riskhantering fungerar som ett redskap för projektledaren, den är till för att underlätta de 
beslut som företaget måste ta. Ska risken eliminera, förebygga eller begränsas? Efter risken 
har blivit identifierad, analyserad, förstådd och hanterad kan riskhantering bidra till ökade 
förmåner. Arbetet handlar därför inte enbart om att undvika risken. (Tonnquist 2014) 
 
Några exempel på när riskhanteringsprocessen bör genomföras: Förstudien, inför 
upphandlingen, vid produktionsstart, vid val av bygg- och installationsmetoder och material, 
när situationer som kan påverka projektet inträffar.  
 
Riskhanteringsarbetet utförs av alla projektmedlemmar och projektledaren är den som 
bestämmer när och vilka områden riskhanteringen ska genomföras. (Ottosson 2015)   
 
Informell och formell riskhantering  
Det vanligaste sättet att använda riskhantering inom företag är informell riskhantering. Den 
informell riskhantering är en subjektiv metod och företagen utför riskhanteringsprocessen 
utan att det själva inser det. Exempel är att de anställda tar hjälp av sina kollegor eller andra 
experter med liknande projekt och drar lärdomar för att sedan tillämpa i sitt eget projekt. 
(Chalmers 2015) 
 
Vid formell riskhantering använder företagen sig av ett bestämt tillvägagångssätt för att 
hantera risker. Här ska projektledaren följa riktlinjer för att få struktur i riskhanteringen. Alla 
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företag kan inte arbeta med samma modell eller tillvägagångssätt, därför väljer företagen 
själva hur riskhanteringen ska var uppbyggd och justerar ramarna för att få en mer individuell 
teknik för företaget. Den formella ger en mer objektiv syn på riskhantering till skillnad från 
den informella. (Chalmers 2015) 
 

3.7.1 Identifiering 

Riskidentifiering i riskhanteringen görs för att hitta tänkbara riskhändelser. För att få fram det 
tänkbara händelserna är brainstorming en bra metod att använda sig av. Riskhändelser är 
enskilda händelser som kan påverka projektet negativt. Det är projektgruppen som tar fram de 
olika riskhändelserna i projektet under projektledarens vägledning. (Tonnquist 2014) 
 
Riskidentifieringen anses vara en interaktiv process. Under förberedelsearbetet kan 
nulägesanalysen betraktas som den första riskidentifieringen. Det identifierade hoten och 
svagheterna bör hanteras genom en smart planering som eliminerar eller minimerar inverkan 
av riskerna. Att eliminera eller minimera en risk kan handla om att välja en mindre riskfylld 
lösning eller så kan det handla om kompetensbrist i projektgruppen, då gäller det att utbilda 
projektmedlemmarna för att eliminera denna risk. En del svagheter och hot i ett projekt kan 
inte åtgärdas, dessa risker ska förs in i riskhändelselistan. (Tonnquist 2014) 
 
Nästa steg i riskhanteringen är att värdera det olika riskerna som har identifierats, när de 
värderar riskerna kan olika metoder användas ex en riskanalys. En riskanalys skiljer sig från 
en nulägesanalys. Riskanalysen är en bedömning vad som kan ske i framtiden medans en 
nulägesanalys analyserar nuläget i projektet. (Tonnquist 2014) 
	

3.7.2 Riskanalys 

En riskanalys går ut på att identifiera eventuella risker och möjligheter som kan påverka 
projektet i framtiden. När riskanalysen genomförs har de en större chans att förbereda en bra 
hantering av risken eller helt enkelt förebygga att risken uppstår. När ett projekt startas upp 
bör riskanalysen genomföras så tidigt som möjligt för att förbereda projektet på oförutsedda 
händelser. Under projektet gången kan det utvecklas nya risker och de äldre riskerna kan få 
en mindre betydelse och vissa kan försvinna helt. Därför är det då viktigt att alla risker som 
uppstår i projektet dokumenteras och att ständigt uppdatera projektet så fort det sker en 
förändring som kan påverkar projektet.(Eliasson & Norelid 2005) 
 
Starten av riskanalysen börjar med en så kallad “brainstorming” här kombinerar de sina 
erfarenheter och kunskap för att få fram så många tänkbara möjliga händelser och risker för 
fortsatt analys. Detta arbetssätt ska leda till en så komplett och bred undersökning av 
osäkerheter som möjligt.(Eliasson & Norelid 2005) 
 
 Riskanalysen består av följande steg: 
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Steg ett. Identifiera interna och externa risker: Efter inledningen av analysen där det 
övergripande riskerna tas fram, görs en fördjupning. Här läggs en tidsplan upp över det olika 
stegen i riskanalysen. De olika riskerna listas för vidare analysering. (Eliasson & Norelid 
2005) 
 
Steg två. Uppskatta sannolikheter och konsekvenser: Nu finns en lista över olika risker, 
här ska riskernas analyseras för att få reda på hur stor inverkan det har på projektet. Det görs 
för att får reda på två aspekter: 1.Hur stor är sannolikheten att risken inträffar?  
2. Vad blir konsekvensen om risken inträffar? (Eliasson & Norelid 2005) 
 

 

 
Figur 7: Egen illustration  
 
Svaret värderas från högt till lågt eller med en tiogradig skala. Den lättaste modellen att 
använda sig av för att uppskatta riskerna är att utgå från sannolikhet (hög/låg) och 
konsekvenser (liten/stor). Desto större sannolikhet och/eller hur stor konsekvens är ju 
viktigare är det att hitta åtgärder för att hantera risken. (Eliasson & Norelid 2005) 
 
Steg tre. Ta fram möjliga åtgärder och dess kostnader: Efter värdering av risken är det tid 
att försöka vända riskerna till möjligheter eller hitta åtgärder för att förhindra att risken 
inträffar. För en bättre hantering och för att kunna skapa åtgärder för att minska riskerna ska 
de gradvis bryta ner osäkerhetsfaktorerna. Den högsta risken ska prioriteras först. En lösning 
kan innebära en kostnad och därför bör även denna anges. (Eliasson & Norelid 2005) 
 
Steg fyra. Styr och följ upp utveckling: Riskanalysen är ett nödvändigt och viktigt 
styrinstrument. Genom att styra projektet med hänsyn till det risker som kan inträffa och vara 
vaksam under hela projektets gång, kan du hålla risken nere. Ju mer planering av att en risk 
kan inträffa, desto större trolighet är det att du kan motverkar skadlig inverkan. Riskanalysen 
är viktig för projektutvärderingen samt för framtida riskanalyser i andra projekt. När 
riskanalysen är klar bör den värderas för att få en bättre förståelse över projektets händelser, 
detta för att de ska bli lättare att styra projektet samt att de värsta risker kommer kunna 
undvikas genom en bättre riskanalys. (Eliasson & Norelid 2005).  
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3.7.3 Möjlighetsanalys 

Möjlighetsanalys är som en "omvänd" riskanalys. En möjlighet är det som kan säkra att 
projektet levererar "systemet" eller att systemet kommer gå över förväntningarna. En 
möjlighetsanalys består av fyra steg (ension 2018-05-28): 
 
Steg ett. Identifiera möjligheter: Samma tänkesätt som med riskanalys fast "omvänt" 
genom att använda sig av möjligheter istället för risker. Frågor att ställa är exempelvis: Vilka 
är förutsättningarna för att kunna lyckas? Vilka framgångsfaktorer är möjliga? Hur kan jag 
framkalla de? 
 
Steg två. Värdera möjligheter: Det finns två olika sätt att värdera villkor på: Sannolikheten 
att möjligheten inträffar samt konsekvensen av att möjligheten inträffar. Genom att skapa en 
skala på 1-5 för sannolikheten på varje risk. Sedan beskrivs sannolikhetens innebörd i ord och 
ett värde 1-5 för konsekvenserna. Genom att multiplicera dessa två blir resultatet en värdering 
av möjligheten. 
 
Steg tre. Öka sannolikheten att möjligheten inträffar: Börja med de möjligheter som fick 
högst värde i möjlighetsbedömningen och fundera över vad som kan göras för att öka att de 
möjligheterna sker. 
 
Steg fyra. Framkalla effekterna av en möjlighet: Ifall möjligheterna inträffar underlättar 
det att ha funderat över lösningar för att ta till vara på dessa. (ension 2018-05-28) 
  

3.7.4 Åtgärdsplanering 

När riskerna/möjligheterna är identifierade i riskanalysen/möjlighetanalysen ska en 
åtgärdsplanering upprättas, det ska göras en för hot och en för möjligheter. Det kommer 
aldrig finnas tid eller pengar för att göra åtgärdsplaner för alla risker, därför måste riskerna 
prioriteras. Projektledaren bestämmer vilka risker som ska åtgärdsplaneras och vad som ska 
bevakas extra noga. I ett projekt måste vissa risker accepteras, när en risk accepteras avsätts 
resurser i form av tid, pengar och kapacitet, så om risken inträffar ska den kunna hanteras 
med hjälp av resurserna. Handlingsplanen ska ta fram flera olika åtgärder hos en risk, detta 
görs för att kunna säkra arbetets framgång om det potentiella hotet inträffar.  (Ottosson 2015)  
 
Det finns det olika hot strategier som är möjliga att anpassas om en risk inträffar: 
 
Undvika hot: När kontraktsskrivning sker kan riskaktiviteterna skrivas bort eller så kan de 
förtydliga och formulera den så att risken försvinner helt. 
Överföra hot: Här överförs risken till någon annan, alltså låter någon annan bära ansvaret av 
riskerna. Konsekvensen av risken flyttas ut ur projektet. Om en risk ska överföras till en 
annan part i projektet ex entreprenören ska hen alltid få en ersättning. 
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Reducera hot: Efter identifiering och analysering av risken kan de finnas tillvägagångssätt 
för att reducera hotet. Vid reducering av hot minskas sannolikheten, konsekvenserna eller 
båda variablerna så att riskexponeringen kommer ner till ett acceptabelt läge. Det vanligaste 
är att använda reducering av hot för små ändringar i projektet. 
Acceptera hot:  Även om risker reduceras eller överförs finns kvarstående risker. Eftersom 
alla risker inte kan elimineras från ett arbete kan det vara så att vissa risker måste accepteras 
om det inträffar. Vid passiv acceptering görs inga åtgärder och smällen tas när och om den 
kommer. Alternativ två är att acceptera risken aktivt, det betyder att åtgärder görs om risken 
inträffar. Det vanligaste då är att tar reserver från projektet, dessa reserver kan vara tid, 
pengar eller resurser. Beredskapsreserver är till för identifierade hot och managementreserver 
är för oidentifierade hot. (Tonnquist 2014) 
 
Om möjligheter uppstår i ett projekt finns även här olika sätt att hantera dessa: 
 
Utnyttja möjligheten: Här utnyttjas möjligheten, det kan eventuellt bidra till att arbetet 
utförs på kortare tid eller att arbetet utförs billigare. 
Dela möjligheten: Genom att samarbeta med samriskpartnern och exempelvis köper in en 
maskin tillsammans kan de utföra arbetet billigare. Här dels investeringskostnaderna och 
besparingen delas med samriskpartnern.  
Bearbeta/öka möjligheten: Här påverkas sannolikheten för att möjligheten ska inträffa 
och/eller så förbättras konsekvensen vilket kan leda bättre projektresultat. 
Ignorera (acceptera) möjligheten: Här görs inget åt möjligheten, fast den kan ändå inträffa. 
(Tonnquist 2014) 
 
Med hjälp av åtgärdsplanen kan projektledaren vara beredd när en risk inträffar. En av det 
viktigaste uppgifterna för en projektledare är att ständig följa upp riskanalysen. Det bör görs 
för att säkerställa att riskerna lyfts fram i projektet och så att projektgruppen är beredda på 
vilka risker som kan inträffa, och därefter kan de upprätta en åtgärdsplan för riskerna. 
(Tonnquist 2014) 
 

3.8 ÄTA-Arbeten 

ÄTA är en förkortning för - Ändringar, tillägg, Avgående arbeten. Dessa arbeten är inte 
upptecknade vid projektets start men är ändringar som kan uppstå under projektets livslängd. 
Dessa arbeten kan uppstå pga, förutsättningarna förändras eller så kan det bero på att 
projektets omfattning har inte blivit som den först planerade. Det är inte ovanligt att ÄTA-
arbeten uppstår i ett projekt, dessa tillägg kan vara oförutsedda. Oförutsedda tillägg uppstår 
vanligtvis efter en dålig planering/grundarbete inför projektet. Entreprenören kan även vara 
förberedd, då läggs ett äta-arbete in som ett tillägg i planeringen inför projektet. Det händer 
ofta att beställaren av projektet gör en tilläggsbeställning under arbetsgången. ÄTA-arbeten 
ger extra arbete åt entreprenören vilket innebär en ökad kostnad för beställaren. (Rotpartner) 
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4. Empiri 

	
I detta kapitel presenterar vi den insamlade informationen från de utvalda respondenterna. 
Inledningsvis på varje nytt avsnitt finns en kort 
presentation om företagen samt respondenterna.   
 
 
 

4.1 Västfastigheter   

Västfastigheter är en av Västra Götalandsregionens mest framstående fastighetsförvaltare och 
har ca 500 anställda. Västfastigheter styrs politiskt av Fastighetsnämnden. Västfastigheter 
bygger och äger många fastigheter, framförallt inom hälso- och sjukvård men också 
byggnader som exempelvis museer, folkhögskolor samt Göteborgs botaniska trädgård. De har 
en årlig investeringsnivå på omkring 2,2 miljarder kr. 
 

4.1.1 Robert Helgesson 

Robert Helgesson jobbar som projektekonom på konsultbolaget Karlanders och är inhyrd 
konsult på västfastigheter, Helgesson pratar utifrån sina erfarenheter på västfastigheter under 
denna intervju. Helgesson säger att han mest befinner sig där risken inträffar, han följer upp 
och ser till att entreprenörer aktivt arbetar med risker och möjligheter. Helgesson säger: “Jag 
är som "en nagel i ögat" genom att vara på de och stämma av samt hantera de risker som 
eventuellt inträffat genom att ta fram underlag till varför de inträffade.” 
 
Befintliga risker 
De risker som främst återfinns i verksamheten är svårigheter att veta hur mycket pengar de 
ska göra av med under ett år. Detta innebär att om det blir lite fel i många projekt blir 
konsekvensen att slutsumman blir desto större. En stor risk är att pengar inte arbetas upp pga 
att ett projekt exempelvis står stilla. Ibland tas nya beslut och regler som gör att projektet blir 
dyrare och kan behöva pausas, kostnaderna uppkommer då istället senare. De ekonomiska 
riskerna som finns på projektnivå är olika saker som inte finns med i projektbeställningen, 
såsom ändringar eller tillägg (ÄTA). Därför är det viktigt att det blir rätt i det tidiga skedet för 
att undvika dyrare kostnader i slutändan pga olika moment i projektet måste ändras. 
 
För att förebygga att en risk ska inträffa finns ofta möjligheten att se dokumentation på 
tidigare projekt och prata med projektledaren för tidigare projekt för att få riktlinjer. 
Projektledaren kan även gå igenom gamla dokument och dra lärdomar från dem. Skulle en 
risk inträffa har de förhoppningsvis lagt undan pengar i förebyggande syfte, om detta inte är 
gjort måste det rapporteras. Ett beslut tas då högre upp i projektgruppen om det är möjligt att 
få extra pengar eller inte. 
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En stor fördel med att ha riksverksamhet enligt Helgesson är att entreprenörerna faktiskt får 
vara med och arbeta med riskerna och att de samtidigt får visa att beställaren ställer krav på 
entreprenören. De visar också att de ställer krav på projektverksamheten att verkligen arbeta 
med risker och försöka identifiera de i ett tidigt skede. 
 
Riskhantering i verksamheten 
Den som bär ansvaret för riskhanteringen är vanligtvis projektledaren. Risker som 
entreprenörer stöter på kan de ofta lägga undan pengar för, sedan kollar projektledaren på 
byggherrekostnader och kostnader som kan uppkomma utöver entreprenadkostnaden såsom 
projekteringskostnad, konsultkostnad mm. Är beställningen väl bearbetad brukar oftast 
projektet gå bra. 
 
Risker som nämns som svårbedömda är de politiska riskerna. En politisk risk kan vara en ny 
regering i regionen eller att de politiska beslut som tas påverkar de pengar som har lagts 
undan till projektet som då kanske inte kan genomföras. 
 
Enligt Helgesson hanteras icke-påverka risker väldigt olika beroende på upphandlingsform. 
En del projekt läggs över på entreprenören med vissa incitament, ett incitament kan vara att 
de ska arbeta extra tydligt med hänsyn till risker och att de får ta konsekvensen för risken. I 
gengäld får de extra pengarna(betalt) för att täcka vissa av de kostnaderna. Det är ett sätt att 
"köpa sig fri" från riskerna och lägga arbetet på någon annan. Avstämning för projektet görs 
ca en gång i månaden med enhetschefer och andra inblandade personer i projektet. Om en 
risk inträffar kollar de på hur mycket pengar som arbetats upp jämfört med budgeten som har 
lagts undan för risken. Behövs mer pengar för projektet, ska projektet fortgå eller ska 
projektet avslutas. Det är därför viktigt med en successiv avstämning. Riskhanteringen görs 
delvis pga att det är offentlig verksamhet och de arbetar med skattebetalarnas pengar och blir 
därmed granskade. Skulle en risk inträffa och de blir granskade av media måste de kunna 
förklara varför risken inträffat.  
 
Projektens storlek och komplexitet 
Enligt Helgesson görs främst riskanalys och möjlighetsanalys i större projekt då det inte 
anses vara värt att genomföra i mindre projekt pga kostnaden skulle bli högre än vad de får ut 
från analysen. Robert Helgesson nämner att riskhanteringen ser annorlunda ut beroende på 
projektets storlek och komplexitet. Västfastigheter har nyligen börjat med nya rutiner, dessa 
innebär att de vid stora projekt är mer noggranna med att följa upp prognoserna och göra 
avstämningar, ju mer kostsamt ett projekt är desto fler avstämningar görs. Ett projekt kan bli 
komplext pga ekonomiska risker. Finns det många ekonomiska delar i ett projekt som 
beställaren behöver ta hänsyn till desto noggrannare öga över respektive del krävs, det blir 
speciellt komplext i de stora projekten där många aktörer är inblandade. De viktigaste 
faktorerna för en fungerande riskhantering är att lägga ner tiden och uppmärksamma olika 
risker, att de inblandande parterna pratar ihop sig så att ingen behöver gå över huvudet på 
någon annan. Sammankoppling är också väldigt betydelsefullt samt att avsätta tid till 
entreprenören. Helgesson anser att riskhanteringen är värd att genomföra i de större projekten 
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för att kunna säkerhetsställa att projektmålen nås men inte i de mindre då det skulle uppta för 
mycket administrativt arbete som troligtvis skulle ge motsatt effekt.  
 
Balanserat styrkort 
Helgesson använder sig inte av balanserat styrkort personligen och det är inte någon 
information som Helgesson anser har spridits nedåt i projektorganisationen, dock tror han att 
det finns vissa styrkort de arbetar med, exempelvis mer fokus på risker, men inget han har 
blivit uppmärksammad om. 
 
Prognoser 
Prognoser är något de använder konstant. De använder sig av prognoser med entreprenörer 
som sedan lämnas in på olika poster och stämmer månadsvis av tidsplanen så att den följs och 
så att inte kostnaderna överstiger från planen. De försöker ständigt att förbättra sig på denna 
punkt. 
 
Strategier 
Om Helgesson ska välja en strategi de använder sig av i företaget skulle det vara att redan i 
beställningen uppmärksamma vad de vill med projektet. I sitt arbete nämner Helgesson att de 
ofta använder sig av "projekttriangeln", även fast de inte använder benämningen för modellen 
specifikt. De tar då hänsyn till vilka av de tre delarna som är mest prioriterat för det specifika 
projektet. Hur ofta ett oförutsägbart problem inträffar i projektprocessen varierar mycket från 
projekt till projekt. Ett projekt går däremot sällan exakt som det är tänkt och det inträffar ofta 
att produkten förändras. För att identifiera risker försöker de framförallt i ett tidigt skede att 
utvärdera vilka risker som finns med respektive aktörer inom projektet. 
 

4.1.2 Johan Roger 

Johan Roger är en projektledare på västfastigheter, han har hand om många projekt. Roger 
har även tidigare jobbat som PU samordnare (underhållsansvarig för sjukhusen) på 
västfastigheter. Som projektledare har Johan ansvar att identifiera de olika riskerna som kan 
uppstå i ett projekt. 
 
Befintliga risker 
Rogen nämner att Västfastigheter har börjat med en ny arbetsprocess, här uppstår det i 
dagsläget många risker. Roger berättar att det är en omogen process och det kommer ta några 
månader innan de anställda har vant sig vid den nya omställningen.   
 
Riskhantering i verksamheten 
Riskhanteringen i verksamheten ser olika ut beroende på projektets storlek samt beroende på 
vilka resurser som finns att använda. Vid projektets kalkylskede görs alltid någon typ av 
bedömning om det finns någon osäkerhet i projektet. Riskanalyser, möjlighetsanalyser och 
Swot-analys används vid stora projekt. Västfastigheter har många projekt under ett år och 
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därför är det viktigt att samplanera projekt inom företaget så att de kan utnyttjas varandras 
resurser.  
 
Västfastigheter använder sig sällan av modeller detta beror på att det är juridiskt styrt. 
“Modellerna tillämpas självklart i praktiken bara det att vi inte använder oss av några 
mallar.” Inom företaget tar de hjälp av varandra och tar del av gammal kunskap från tidigare 
projekt. 
 
Oförutsägbara risker inträffar ofta i projekt. I tidigt skede i projekten är det viktigt att lägga 
mycket tid på projekteringen. Roger förklarar hur de oförutsägbara riskerna inträffar: “man 
har för bråttom att sätta igång och lägger för lite tid på att analyserar/förebygger 
problemen.“ 
 
Roger berättar när riskerna har inträffat är det viktigt att uppskatta risken till en viss procent. 
Alla identifierade risker listas och sen sätts de på ett påslag utöver de som förhoppningsvis 
täcka kostnadsmässigt de andra riskerna.  
 
Om en risk väl har inträffat går de igenom dessa efter projektets avslut, “lessons learn”  här 
analyserar de riskerna utifrån frågorna; vad var det som hände och varför hände det. Om det 
är något allvarligt/större risk som har inträffat är det ett lag som följer upp det noga. 
 
Projektens storlek och komplexitet 
Vid ett projekt med hög komplexitet måste mer tid och pengar läggas för att kunna uppnå 
projektmålen. Roger säger att vid stora och komplexa projekt går mer resurser åt för att utföra 
tätare prognoser och olika sorters analyser ex, riskanalys, Swot-analys, möjlighetsanalys mm. 
Vid mindre projekt är resurserna mer begränsade och då är det oftast inte lönsamt att utföra 
olika analyser då det inte är värt mot den kostnaden som läggs på att utföra arbetet. 
 
“Riskanalyser görs för stora projekt, sällan på små och medelstora projekt detta beror på en 
begränsad budget, vi har varken tid och pengar att göra en riskanalys i de små projekten.”- 
Johan Roger 
 
Roger anser att ett projekt blir mer komplext ju mer intressenter det är som är inblandade  
samt om det finns stor osäkerhet och flertal olika risker i projektet. När många intressenter är 
inblandade är det svårt att få samtliga partners nöjda, detta leder ofta till ÄTA-arbeten och att 
projektet inte utförs i tid. 
 
Balanserat styrkort 
På Västfastigheter används programmet Canea. Canea är en effektiv portfölj- och 
programhantering som hjälper projektgruppen att lyckas med sina projekt. Canea är en typ av 
balanserat styrkort som säkerhetsställer att resultaten bidrar till den övergripande strategin 
och visionen för verksamheten, samt att kraft och energi fördelas och läggs på rätt saker. 
Roger nämner dock att han inte brukar ta del av detta arbetsinstrument.  
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Prognoser 
Prognoser är en väldigt viktigt del för västfastigheter. Ju större ett projekt är desto flitigare är 
projektledaren med att uppföra en bra prognos. Vid de större och komplexa projekten görs 
uppföljningarna och avstämningarna månadsvis. Vid mindre projekt är det oftast mindre 
risker och då används prognosen inte lika tätt. 
 
Strategier 
Roger tycker att det är viktig att alltid identifiera de olika rollerna i projektet, Vem är 
beställaren, vem är byggherren osv, för att kunna få en bra koll på alla som är inblandade i 
projektet. Även att följa sin magkänsla, “nyckeln är att vara ärlig mot sig själv, har jag koll 
på vad som kan gå fel? ”  
 
Inom företaget har Västfastigheter projekt samverkansdagar, där ägnas två dagar åt att 
diskuterar vad företaget håller på med samt vad kan västfastigheter göra bättre. Under dessa 
dagar pratas mycket om olika strategier, dock är detta inte tillämpat till individuella 
avdelningar. Finns styrgrupper som sitter med det.  
 

4.1.3 Therese Tullock 

Tullock har arbetat som controller i fyra år på västfastigheter. Verksamheten inriktar sig 
främst i investeringsprojekt, underhållsprojekt samt administrativa projekt. 
	
Befintliga risker 
Risker som förekommer i verksamheten är långa ledtider för politiska beslut. Marknaden kan 
ha förändrats från att de gjort förstudien och kalkylen fram tills att de får ett beslut vilket kan 
leda till att projekten blir dyrare. Denna risk är därför en av de mest svårbedömda då de inte 
vet när de får ett beslut.  
 
Riskhantering i verksamheten 
Syftet med riskhanteringen är att ta reda på vilken peng det handlar om samt att få extra 
pengar. Riskhanteringen anses vara värd att genomföra för att kunna nå projektmålen. De har 
en "ram" av pengar de får varje år från staten att förhålla sig till. En stor del av pengarna kan 
ofta vara öronmärkta till andra projekt i verksamheten, exempelvis underhållskostnader.  För 
att riskhanteringen ska fungera är det viktigt att kartlägga riskerna och när i byggskedet de 
skulle kunna inträffa.  
 
Prognoser 
Budgeten är styrande enligt Tullock. De lägger en årsbudget och följer upp budgeten med 
prognoser fem gånger per år och i stora projekt som rör sig om ca 50 miljoner kronor per år 
följs upp månadsvis.  
	
 
Balanserat styrkort 
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De använder sig inte av BSC i projekten men de har driftkostnader som varje enhetschef 
följer upp där det finns olika mål. De använder ett särskilt projektuppföljningsverktyg som 
kallas Canea. Färgen för "pilarna" är ekonomi, tid och innehåll. Pilarna består av olika färger 
som är röd, gul eller grön. Grön färg innebär att de följer plan, gul pil innebär en varning och 
röd pil att de avviker från planen.  
 
Projektets storlek och komplexitet 
Metoder som används beroende på projektets storlek och komplexitet är att de går in på 
djupet mer i större projekt då tidsfaktorn alltid är längre i större projekt. Projekten anses vara 
komplexa då det rör sig om stora fastigheter, vissa projekt kan ligga på omkring 2 miljarder 
kronor. Exempelvis ett projekt som pågår i Östra Sjukhuset med att tillföra en ny 
barnavdelning. Att något oförutsägbart inträffar i projektet händer emellanåt, exempelvis vid 
markundersökningar där de kan stöta på något oförutsägbart om de skulle bygga ett nytt hus. 
	
Strategier	
Tullock förklarar att hon som controller inte personligen sitter med några strategier i sitt 
dagliga arbete, hon fortsätter och berättar att Västfastigheter har många strategier inom 
många olika arbetsområden.  
 

4.1.4 Anna Rick 

Anna Rick arbetar som projektchef på Västfastigheter. Hon berättar att västfastigheter 
hanterar många nybyggnader samt ombyggnadsprojekt av Västra Götalandsregionens 
fastigheter. Hennes ansvarsområde är de fastigheter av dessa som Västfastigheter äger. Rick 
har arbetat på Västfastigheter i två år men har tidigare varit projektchef på Trafikverket, där 
hon arbetade i 5 år. I bagaget har Rick även flera års erfarenhet som projektledare. 
	
Befintliga risker 
I projektverksamheten förklarar Rick att det finns en starkt ökad investeringstakt och att 
västfastigheter bygger för ca 1,5 miljarder kronor om året på hennes enhet. Den ökade 
Investeringstakten beror på att Göteborg består av mycket äldre byggnader och att de system 
och ventilation som finns i nuläget inte klarar av vad de är satta att göra i relation till den 
moderna teknik som finns.  En utmaning är därför att få med sig kringfunktioner som 
exempelvis ekonomi och teknik. Rick förklarar också att det finns en stor risk med 
högkonjunktur, detta har inneburit ökade priser och att det blir en hård konkurrens om att få 
arbeta med de bästa entreprenörerna. En annan risk är politiska risker, speciellt vid valår då 
de inte vet hur den nya regeringen tänker kring ekonomi och det kan hända att de inte vill 
satsa lika mycket på byggprojekt, vilket gör att de får en minskad budget. Långa ledtider är 
en vanlig risk som de stöter på främst vid långsiktiga projekt. Det inträffar oförutsägbara 
komplikationer väldigt ofta i projektprocesser av större eller mindre karaktär. 
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Riskhantering i verksamheten  
Icke påverkbara risker hanteras genom att de antingen räknas med i kalkylen eller så finns 
möjligheten att chansa på att en risk inte kommer att inträffa och väljer att inte lägga undan 
en lika stor peng. Genom att göra en riskanalys i projekten kollar de på vilka risker som finns 
och hur de kan minimeras, genom att göra en riskanalys förklarar Rick att det också kan 
innebära en möjlighet då de identifierat en risk och lättare kan se den komma om den skulle 
inträffa. Genom att ha riskhanterings-sittningar där de går igenom vilka risker som finns och 
hur stor höjd som behöver tas i pengar förebygger de att en risk ska inträffa. Genom att sedan 
arbeta kontinuerligt med riskerna samt släcka de risker som är förbi och jobba med de som är 
aktuella. Syftet med riskhantering är att identifiera risker och genom att sätta ett pris på 
respektive risk väga in kostnaden i projektkostnaden. 	
	
Balanserat styrkort 
Rick säger att de sätter styrkortsmål högt upp i verksamheten på ledningsnivå men att hon 
upplever att målen stannar där och att anställda längre ner i organisationen antagligen inte 
känner till dessa. De använder sig inte av målsättningar längre ner i organisationen men hon 
säger att hon tror att de hade behövt ett mätbart system för att kunna följa budgeten bättre. 
Rick berättar att hon önska att de arbetade mer med styrkortsmål, hon berättar följande: 
	
 “Det hade varit en fördel om vi hade exempelvis en budget där vi bestämmer att den inte får 
avvika mer än 10%. Då hade vi kunnat följa upp varje projektledares budget så att budgeten 
garanterat inte avviker mer, och skulle den göra det undersöker vi grundligt varför inte målet 
gick att uppnå. “  
 
Strategier 
De vanligaste strategierna som används inom Västfastigheter är upphandlingsstrategier för 
hur deras upphandling ska tillämpas och strategi för partnering som är en typ av öppet 
samarbete där de försöker vara så ärliga och öppna mot varandra i projektprocessen som 
möjligt. En annan strategi som tillämpas är en projektprocess-strategi där de ritar upp hur 
projektet ska genomföras del för del och vad respektive del ska innebära. En strategi som 
sitter i ryggmärgen på projektledarna är projekttriangeln förklarar Rick, dvs tid, kostnad och 
innehåll. 
 
Prognoser 
Prognoser görs fyra gånger per år där bland annat controller, beställare och andra aktörer är 
delaktiga. På mötet går de igenom ekonomin och andra faktorer som kan ha en påverkan på 
projektet. 
	
Riskhantering vid stora och komplexa projekt 
Riskhanteringen hanteras olika beroende på storlek, är projektet av större karaktär kräver en 
mer omfattande riskhantering medan det oftast räcker med en mer översiktlig genomgång i 
mindre projekt. Ett projekt kan vara byggnadsmässigt komplext men också komplext på så 
sätt att det finns många intressenter inblandade där alla vill ha en åsikt i projektet. Rick säger 
att ett projekt också kan vara politiskt projekt genom att exempelvis kommunen anser att ett 
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nytt växthus i Botaniska trädgården är väldigt viktigt medan det inte är högt prioriterat hos 
Västfastigheter. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Trafikverket 

Trafikverkets huvudsakliga uppdrag är att garantera den långsiktiga infrastrukturplaneringen 
för järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart. Trafikverkets fastigheter finns utspridda över 
Sverige, främst i anslutning till järnväg. Det finns cirka 800 byggnader på fastigheterna. 
Byggnaderna är nödvändiga för driften av järnvägar och vägar. Trafikverket väst är hela 
distriktet värmland, västra götaland och halland. Därför har de delat upp dessa i sju olika 
enheter för att göra verksamheten mer hanterbar. Enhetsindelnignen är geografisk.  
 

4.2.1 Peter Hansson 

Peter Hansson är anställd på Kalenders som projektledare och arbetar heltid på uppdrag av 
trafikverket som projektledare inom investeringsenheten. Hansson har arbetat på trafikverket 
sedan 2012 och har ansvar för många mindre projekt på omkring 40-50 miljoner kr. Hansson 
är involverad i riskhanteringen genom att han arbetar som projektledare och hålls ansvarig för 
hela projektet, där riskvärderingen inkluderas. 
 
Prognoser 
Prognoser görs varje månad i företaget för att säkra upp verksamheten och det ekonomiska 
flödet av kostnader. I större projekt tillämpas tre dagars "frysning" för att kunna lägga nya 
prognoser. Varje kvartal sker en sittning med chefen där ekonomin och detaljer kring 
projekten diskuteras. Enligt Hansson arbetar de med prognoser lite väl frekvent. 
 
Strategier 
Strategier som tillämpas i företaget är vissa rutiner de är ålagda att arbeta efter, Hansson 
säger att det sker rätt byråkratiskt i företaget.   
 
Balanserat styrkort 
Det balanserade styrkortet säger Hansson tillämpades mer förr i verksamheten, han tyckte att 
det var ett konkret och bra sätt att arbeta på där de kunde plocka ut ett par målsättningar som 
sedan var mätbara. Det finns inte samma krav inom organisationen idag. I nuläget arbetar de 
efter att klara de krav som riksdag och regering har på verksamheten. Modeller/matriser de 
använder sig av är i störst utsträckning systemprogrammet Exonaout där riskerna värderas 
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systematiskt och där olika riskbedömningar läggs in. Efter att riskbedömningar har gjorts 
fyller de i orsak och påverkan på respektive risk, exempelvis ett förfrågningsunderlag. De 
sitter i större projekt en heldag med olika representanter, som exempelvis projektören och 
specialister inom olika områden på trafikverket. På mötet får alla tala ut om de olika riskerna 
och de identifieras och läggs in i Exonaout. Risker som läggs in kan vara exempelvis: 
tidspåverkan eller ekonomisk påverkan. Därefter arbetar de kontinuerligt med riskerna under 
projektet. 
 
Styrkortsmålen påverkar Hanssons praktiska arbete på så sätt att de jobbar med 
kontrollprogram genom att lista de kontroller som skall göras och bevakas. Månadsvis bockar 
de av hur långt gågna de är i projektet.  
 
Projektets storlek och komplexitet 
Hansson säger att riskhantering i allra högsta grad ser annorlunda ut beroende på projektets 
storlek och komplexitet. Han nämner att det alltid finns rutiner som de följer men att de oftast 
är mer komplexa risker i större projekt. Ett komplext projekt är oftast kopplat till geoteknik, 
hur mycket tid de har att förhålla sig till samt trafiksituation. 
 
Riskhantering i verksamheten 
Hansson nämner att riskerna kategoriseras skedesvis. De arbetar med vägplan skede, 
förfrågnings förlag och produktion. Inom respektive teknikområde kan det vara allt från 
vägformning, vägteknik, arkiologi, miljörisker eller trafikerade risker. Trots att en icke 
påverkbar risk kan inträffa, exempelvis ett ras, säger Hansson att det inte är möjligt att säkra 
upp ekonomiska medel för att en eventuellt osannolik risk skulle inträffa. De skulle binda 
stora kapital som sedan inte utnyttjas och eftersom det handlar om skattepengar vill de nyttja 
pengarna till annat. Om en risk skulle inträffa arbetar trafikverket enligt strikta rutiner. Oftast 
är en risk kopplad till ekonomiska medel och dessa hanteras i systemprogrammet Exonaout 
och risken som utfallit bockas i. I verksamheten fokuserar de främst på risker och fokuserar 
inte på möjligheter på samma sätt då de antar att ett projekt drivs i tron om att det optimala 
görs. För att förebygga att en risk inträffar identifierar de risker som skall genomsyra det 
skedet projektet är i, exempelvis en vägplan. Projektören för vägplanen ska då hantera de 
uppkomna riskerna samt försöka förebygga de.  Fördelar med att ha riskhantering är att de 
säkrar sin tidplan kopplat till riskerna och de ekonomiska medlen. De viktigaste faktorerna 
för en fungerande riskhantering är kontinuitet. Det är otillräckligt att endast identifiera 
riskerna utan riskerna måste följas upp och reflekteras över. 
 
Befintliga risker 
Enligt Hansson är en stor risk att de tar mer mark i anspråk än vad som finns. Detta leder till 
att en vägplan behöver upprättas och det kan innebära en lång juridisk process på omkring ett 
halvår upp till ett och ett halvt år. Ytterligare en risk är risker som berör tredje man. Tredje 
man kan vara exempelvis boende i närheten eller fastighetsägaren. Skulle det ske en 
överklagan kan konsekvensen bli att byggprojektet behöver pausas. De risker som anses vara 
mest svårbedömda är miljörisker samt produktionsrisker. Produktionsrisker är 
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kostnadsdrivande och de blir tvungna att ta höjd för eventuella merkostnader. Miljörisker kan 
vara exempelvis markgrund.   
 
Syftet med riskhanteringen är att hantera skattepengarna effektivt och försöka följa tidplanen 
så att budgeten också följs. Enligt Hansson är riskhanteringen värd att genomföra för att 
kunna säkerhetsställa att projektmålen nås. Det är inte ofta något totalt oförutsägbart problem 
inträffar i ett projekt, de flesta kan bedömas tidigt. 
 

4.2.2 Kristin Blomqvist 

Kristin Blomqvist jobbar som projektenhetschef på trafikverket, hon sitter idag på enhet 3 
som har sina kontor i Vänersborg. Tidigare har Blomqvist jobbat som projektledare på 
trafikverket, då arbetade hon aktivt med sitt projekt. Idag har hon en mer stöttande roll inom 
projekten, hon hanterar uppföljningar och ser till så att trafikverket levererar så som är 
planerat och överenskommet. Blomqvist kliver in som ombud om det uppstår tvister med 
leverantörer. 
 
Befintliga risker 
Trafikverkets risker är vanligast kopplat till tid, kostnad eller innehållet, exempelvis har det 
en leverantörsmarknad som påverkar kostnaderna, vid markarbeten kan markägare överklaga 
vilket påverkar tiden för vägplanerna, dessa är stora risker som oftare återfinns i projekten. 
 
En annan risk som Blomqvist tror kommer bli allt mer frekvent i företaget är överklagan av 
tilldelningsbeslut när trafikverket handlar upp sina leverantörer. När trafikverket utvärderat 
de inkomna anbuden, så gör trafikverket ett tilldelningsbeslut "Om vi förkastar något anbud 
kommer då kanske enhet 2 bli tilldelad istället, då riskerar vi få en överklagan på de 
tilldelningsbeslutet."- Kristin Blomqvist 
 
Blomqvist anser att riskverksamheten ska genomföras så att trafikverket kan leverera det som 
har lovats, samt för att ta hand om skattemedlet på bästa möjliga sätt. Riskhanteringen medför 
att riskerna lättare kan undvikas och att arbetarna kan planera sina drag så att de slipper 
hamna i tidsförskjutningar och kostnadsökningar. "planera ordentligt och driva projektet, 
samt undvika.” 
 
Riskhantering i verksamheten 
På Trafikverket försöker de alltid kategorisera alla risker så att de är kopplade till tid, kostnad 
eller innehåll. Blomqvist säger att trafikverket arbetar tidigt i projekten med att identifiera 
riskerna. Genom att identifiera riskerna i tidigt skede ökar möjligheten att göra korrigerande 
åtgärder för att undvika risken och då kan de också göra utökade utredningar i tidiga skeden. 
 
På trafikverket har de en väldigt traditionell projektstyrning som är finjusterad för att anpassa 
verksamheten. En modell företaget använder sig av är projektlivscykeln samt  
livscykelkostnaden. Blomqvist berättar följande: 
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 "Vi är ju anslagsfinansierade vilket betyder att all vår verksamhet kommer från skattemedel. 
Det innebär ju också att vi måste vara väldigt noga med att göra rätt investeringar och att vi 
använder pengarna på  bästa sätt. Dels tittar man på samhällsnyttan innan ett projekt blir 
verklighet. Får vi igen pengarna? vad kostar det samhället?  Kollar vi på livscykelkostnaden 
väljer man det som är mest ekonomiskt hållbart men även klimatmässigt. Vi följer upp vår 
klimatpåverkan. Trafikverket har ständiga krav på sig att bygget går att drifta med 
ekonomiskt försvarbara metoder." 
 
Blomqvist förklarar att de icke påverkbara riskerna alltid ska försöka identifieras, därefter 
planeras de in i tidsplanen för att inte blir så stort påverkade om riskerna faller ut. För att 
förebygga att en risk inträffar är det alltid viktigt att identifiera och ligga steget före. Det 
viktigaste faktorerna vid riskhanteringen säger Blomqvist är att de tar sig tiden till att sätta sig 
ner med en grupp med olika kompetenser så att de fångar hela bilden av projektet. Att 
projektmedlemmarna aktivt arbetar med det och inte låter det ligga. 
 
Om en risk inträffar används olika åtgärder på trafikverket. Blomqvist förklarar följande. 
"Det är oftast kopplat till pengar och att man lägger en summa för att hantera risken men det 
är även viktigt att ha en plan B. Vad händer om denna risk infaller? Hur agerar vi då? Om 
en risk inträffar måste alla veta vad som gäller och samarbeta, så att man inte blir tagna på 
sängen och inte kan agera. Tanken är ju då att vi kan minimera konsekvensen av risken." 
 
Balanserat styrkort 
Trafikverket använder sig av mått och målstyrning som är en typ av balanserat styrkort. Här 
sätter de delmål i projekten som ska vara klara inom en viss tid, de mäter vilka av delmålen 
som har klarats av och om arbetet går enligt plan. Det mäts även på prognossäkerheten (tid, 
kostnad, innehåll) och hur budgeten som har satts för året som ska arbeta upp. Enligt 
Blomqvist är det balanserade styrkortet till för att ser vad som behövs läggas fokus på. Det är 
ett verktyg för att korrigera åtgärder. 
 
För att identifiera risker med hjälp av balanserat styrkort kan projektgruppen arbeta med det i 
workshops liknande möten just för att få hela spektrat för projektet, för att identifiera risker. 
Efter sådan workshop exempelvis får de välja ut det största och viktigaste riskerna för 
projektet om det faller ut, sannolikhet och konsekvens 
 
Projektets storlek och komplexitet 
Enligt Blomqvist utförs riskhanteringen på samma sätt inom alla projekt, dock blir den ju 
olika omfattande beroende på projektets storlek. Trafikverket har många olika faktorer som 
kan göra ett projekt komplext, Blomqvist nämner två faktorer. Den fysiska miljön och 
beroendesamband. 
  
"Dels kan de vara att det är många risker inblandade som har beroende sambanden. Det kan 
även vara att du har ett lågt tak, frihetsgraden och utrymmet för de geografiska fysiska 
områdena kan vara väldigt lågt, det kan vara en väldigt lätt åtgärd som bli komplex på grund 
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av denna situation. Exempel, det kan bli komplext att hantera en åtgärd på plats ute i 
trafiken." 
 
Prognoser 
Trafikverket lägger månadsvisa  prognoser för de större projekten, det mindre projekten utför 
prognoser var tredje månad. Eftersom trafikverket drivs av skattemedel är det viktigt att veta 
hur mycket pengar som används per år så att de kan upparbeta alla tilldelade pengar. Därför 
lägger trafikverket prognoser för projekt för att tala om vilka medel som behövs i projekten 
per år, samt att det lägger prognoser ett år i förväg för att redovisa hur pengarna ska 
användas. 
 
Strategier 
Inom trafikverket finns det många rutiner och strategier som ska följas, det finns olika rutiner 
och strategier beroende på vilken arbetsposition de har. Blomqvist jobbar aktivt med den så 
kallade affärsstrategin i sin vardag. Affärsstrategin innehåller hur trafikverket ska handla upp 
sina leverantörer, konsulter och entreprenörer. Vilken typ av upphandling och ersättning som 
ska tillämpas. Upphandlingen och ersättningen påverkar på vilket sätt trafikverket kan driva 
projektet framöver. 
 

4.2.3 Malin Larsson 

Malin Larsson är anställd som projektingenjör på Karlanders med inriktning ekonomi. 
Larsson sitter idag på enhet fyra inne på Trafikverket och jobbar  med projektet 
Varbergstunneln. Malin tog över projektet i Januari 2017. Larsson är den som har ansvar för 
den ekonomiska rapporteringen som görs månadsvis. Larsson arbetar även med 
riskrapportering samt hur projektet ligger till likviditets mässigt jämfört med den prognos 
som har lagts upp. 
 
Riskhantering i verksamheten 
För att förebygga att en risk inträffar sitter Larsson med kontinuerlig avrapportering, Larsson 
behöver en kontinuerlig dialog med delprojektledare, hon måste få den information för att 
veta vad som är pågång i projektet. Ligger de i fas med tidsplanen och kommer företaget 
förbruka den budget som lagts upp i prognosen? 
 
De har avstämningsmöten varje månad samt större möten när en ny prognos ska läggas för 
det kommande kvartalet, detta eftersom det är prognoserna projektet mäts mot. Viktigt att 
försöka hålla den budgeten som har satts. Trafikverket har åtgärdshantering för många olika 
sorters risker. De sitter i tidigt skede i projektet och försöker identifiera så många risker som 
möjligt inför projektet. 
  
Enligt Larsson är det viktigaste att följa upp riskerna för att få en fungerande riskhantering. 
Men att kontinuerligt följa upp och stämma av i projektet är den största utmaningen, Larsson 
säger att det är lättare att rapportera in och skriva in de risker som finns men att det inte läggs 
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någon vikt på uppföljningen. Genom en bra uppföljning kan de i vissa fall eliminera en risk. 
Riskverksamheten medför även en medvetenhet till alla inblandade i projektet om vilka risker 
som faktiskt finns och att de måste jobba aktivt med riskerna. För att projektmålen ska 
uppnås ska en bra riskhantering genomföras. 
 
Enligt Larsson är syftet med riskhantering på trafikverket är arbetsmiljön. Larsson förklarar 
följande " Att säkra och säkra upp både för de som inblandade i projektet och det som är ute 
i fältet samt tredje man. Vi får absolut inte ha dödsolyckor eller allvarliga olyckor, vi ska 
kunna visa att man har gjort allt för att förhindra detta. Trafikverket följer regelverket. 
Trafikverket har även mycket krav på sig inom området arbetsmiljö, vi har väldigt strikt 
riskrapportering." 
 
Befintliga risker 
Den största risken som trafikverket har med projektet Varbergstunneln nu i det tidiga skedet 
av projektet är upphandlingsarbetet. Larsson sitter nu med andel utvärdering, den största 
risken som kan uppstå är att entreprenören blir överklagad, om det inträffar är det mycket 
som förskjuts och en stor mängd pengar måste betalas ut. 
 
Larsson nämner att eftersom projektet är i ett tidigt skede och inte har fått in den stora 
entreprenören ännu så är det mycket som är osäkert i projektet. Det blir väldigt svårt att lägga 
rimliga prognoser för projektet eftersom mycket är antaganden de går på. Risken som 
inträffar då är att projektet får avvikelser i prognosen. Exempel på de ekonomiska 
avvikelserna är att de har lagt en för liten budget för prognosen och då måste de be om mer 
pengar, om de har lagt en för stor summa och inte kan arbeta upp alla pengar under året måste 
pengarna lämnas tillbaka till statskassan. De upparbetare pengarna får trafikverket mer kritik 
över eftersom dessa pengar kunde gått till andra ändamål i landet. 
 
Prognoser 
Prognoser används flitigt under hela projektet, detta görs för att kunna göra uppföljningar och 
avstämningar så att de ser om projekt följs. Eftersom trafikverket får sina betalningsmedel 
från skattemedel är det viktigt att göra korrekta prognoser inför det kommande månaderna, 
trafikverket är hårt bevakade och får mycket kritik om det inte följer riktlinjerna. 
 
Larsson förklarar följande " Vi lägger prognoser över hur mycket pengar vi kommer behöva 
under de kommande månaderna, dessa prognosen förändras och det avvikelser som inträffar  
måste vi rapportera och förklara varför vi inte arbetat upp alla pengar, samt hur vi ska 
förhindra att avvikelser inträffar igen." 
 
Balanserat styrkort 
Larsson nämner att hon inte använder sig av balanserat styrkort i sin vardag men att 
Trafikverket applicerar balanserat styrkort genom mått och målstyrning i projekten.  
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Projektets storlek och komplexitet 
Larsson anser inte att riskhanteringen skiljer sig åt från projektets storlek eller komplexitet. 
Larsson förklarar följande " Hanteringen av risker har trafikverket samma krav på sig att 
följa upp, vi rapporterar i samma system så det ser likadant ut beroende på hur stor budgeten 
är. " 
 
Det som gör Varbergstunneln till ett komplext projekt är arbetet sker mitt i stan och det är 
många parter att ta hänsyn till, det är flera tredjemän som behöver hanteras samt att 
trafiksäkerheten måste hanteras. Det finns även många tekniska utmaningar för att projektet 
ska bli så effektivt som möjligt.  Larsson förklarar att de komplexa projekten innefattar flera 
aktörer vilket bidrar till en ökad komplexitet. 
 
Strategier 
Enligt Larsson finns det många strategier och rutiner på trafikverket men det är inte något 
hon tar del av i sitt arbete. 
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5. Analys 

I följande kapitel analyserar vi det insamlade materialet från intervjuerna och koppla det till 
den teoretiska referensramen för att kunna besvara de följande frågeställningarna. 

5.1 Processperspektivet 

I enighet med vad  (Johanson et al, 2006) sagt verkar de offentliga verksamheterna som har 
undersökts i uppsatsen endast tillämpa BSC som en typ av styrmedel och tillämpar inte hela 
BSC med finansiella samt icke-finansiella mått.  BSC blir istället en typ av styrmedel för att 
uppnå prestationsmål.  
 
Västfastigheter tillämpar en portfölj-och hanteringsprogram som heter Canea som ett verktyg 
i projektgrupper. Canea säkerhetsställer att den befintliga strategin i företaget 
överensstämmer med resultaten och visionen för verksamheten, även att planen för projekten 
följs. 
  
Hansson på Trafikverket säger att BSC tillämpades i verksamheten mer förr och var ett 
effektivt sätt att kunna mäta mål på medan Blomqvist säger att de använder sig av BSC 
genom “mått-och målstyrning”, där de mäter vilka delmål som är avklarade och ifall de har 
genomförts enligt plan. Detta är ett tydligt exempel på att informationen inte går ända ner i 
verksamheten. 
  
Även Trafikverket använder BSC som en typ av korrigerande åtgärdsverktyg genom att se 
vad det är verksamheten behöver lägga sitt fokus på. Detta görs genom mått och målstyrning 
där vissa delmål i projektet ska vara nådda efter en viss tid. För att identifiera risker med 
hjälp av BSC tillämpar Trafikverket "workshops" där de identifierar riskerna samt 
sannolikhet och konsekvens för att en specifik risk faller ut. Enligt Kaplan & Norton (1999) 
har den interna processen inom processperspektivet två huvudsakliga uppgifter, vilka är 
värdeerbjudandet som innebär att producera och leverera det företaget erbjuder kunderna. På 
trafikverket kan detta vara exempelvis en tunnel såsom Varbergstunneln och på 
västfastigheter kan det vara att bygga ett nytt sjukhus.  
 
Det andra är att effektivisera processer och minska kostnader (Kaplan&Norton,1999). Inom 
den offentliga sektorn arbetar de inte med att minska kostnaderna, dock är det viktigt att den 
prognosen som läggs för varje projekt efterföljs. Då Trafikverket och västfastigheter är en 
offentlig verksamhet innebär detta att deras pengar kommer från skattemedel. 
 
Nästa steg i processperspektivet är produktionsprocessen, enligt Kaplan & Norton (1992) 
här tillverkas och levereras produkterna. För att processerna ska vara framgångsrika måste 
företagen ha en bra upphandling av entreprenörer samt en hög kompetens på alla medarbetare 



36	
	

inom projektet. För att uppnå målen gällande kostnader, produktivitet och kvalitet är det 
viktigt att de finns mått som är påverkade av de anställdas prestationer. Anna Ricks på 
västfastigheter förklarar för att kunna följa budgeten bättre skulle de behöva ett mätbart 
system längre ner i verksamheten 
 
“Det hade varit en fördel om vi hade exempelvis en budget där vi bestämmer att den inte får 
avvika mer än 10%. Då hade vi kunnat följa upp varje projektledares budget så att budgeten 
garanterat inte avviker mer, och skulle den göra det undersöker vi grundligt varför inte målet 
gick att uppnå. “  
 
Detta kan kopplas till Kaplan & Norton (1992) som säger att måtten ska kunna brytas ner till 
en lokal nivå för att kunna en koppla de strategiska målen i den interna processen samt 
tydliga målsättningar på operativ nivå att kunna arbeta efter.  
 
Serviceprocessen som är det sista steget i processperspektivet ska kundens behov vara 
uppfyllt, dvs produkten ska vara levererad och av hög kvalitet (Ibid). Enligt Gascho Lipe 
Marlys & Salterio Steven E. (2000) är nyckeltalen i perspektivet leveranstid, väntetid, 
produktivitet och kvalitet. Företagen tillämpar dessa nyckeltal genom att ta hänsyn till 
leveranstid, att produkten ska vara färdig i tid, (vilket det sällan är i anläggningsprojekt), 
exempelvis en tunnel. Väntetid genom att försöka undvika långa ledtider som de intervjuade 
nämner är en risk som ofta inträffar och är svår att påverka. Produktivitet genom att utföra en 
ordentlig riskanalys för att förebygga att risker som kan påverka produktiviteten i projekten 
inträffar. Kvalitet är ytterst viktigt då projekten som utförs inom bygg/anläggningsprojekt ska 
vara hållbara över en lång tid.  

5.2 Prognos 

En prognos är en ekonomisk framtidsbedömning, prognosen läggs för att se vilka kommande 
kostnader som kommer att uppstå i projektet, kostnaderna är ej fasta och kan ändras under 
projektets gång, prognosen läser av de positiva och negativa trenderna. (Nordstrand 2002.) 
 
På Västfastigheter används prognoser till alla projekt, vid de större och komplexa projekten 
görs uppföljningarna och avstämningarna månadsvis, den stäms av mot tidsplanen så att den 
följs upp och så att inte kostnaderna överstiger från planen. Med hjälp av regelbunden 
uppföljning och avstämning i prognosen har de större koll på projektet och det är lättare att  
vidta åtgärder om det har uppstått några problem (Révai, 2012) .  Vid mindre projekt 
använder västfastigheter inte prognoser lika ofta då riskerna inte anses vara lika höga. 
Tullock på västfastigheter nämner att en årsbudget läggs för hela företaget då det får sina 
pengar från skattemedel, denna budget har prognos avstämning fem gånger per år för att se 
till att d ligger i fas med budgeten. Enligt Eliasson & Norelid (2005) är det två punkter som 
studeras vid en avstämning,  dessa är den förväntade projektstatusen vid avstämningen och 
den verkliga projektstatusen. 
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Trafikverket har en liknande prognosuppföljning som västfastigheter. Liksom Västfastigheter 
lägger trafikverket månadsvisa prognoser för de större projekten, avstämningarna styr 
projekten mot målets riktning Révai (2012). Vid de mindre projekten utförs prognoser var 
tredje månad. Det som skiljer Trafikverket och Västfastigheter åt är att prognoser görs varje 
månad på Trafikverket för att säkra upp verksamheten och det ekonomiska flödet av 
kostnader, enligt Eliasson & Norelid (2005) är detta en så kallad intäktsuppföljning, där de 
ser över hur mycket pengar som har förbrukats mot den bedömda budgeten. 

5.3 Projektlivscykeln 

Macheridis (2001) nämner att de fyra faserna i projektlivscykeln består av, definitionsfasen, 
planeringsfasen, genomförandefasen och reflektionsfasen. Blomqvist för Trafikverket 
förklarar att det är ytterst viktigt att de gör rätt investeringar eftersom att pengarna kommer 
från skattemedel, detta innebär att de undersöker samhällsnyttan i definitionsfasen innan 
projektet blir till verklighet. De tar hänsyn till livscykelkostnaden för att kunna välja det mest 
ekonomiskt hållbara och klimatmässigt hållbara för samhället. 
 
 Enligt Tonnquist (2014) är syftet i planeringsfasen att bestämma hur tillvägagångssättet ska 
se ut för att nå det resultat som strävas efter att uppnå. I västfastigheter använder de sig utav 
prognoser med entreprenörer samt att tidplanen månadsvis stäms av så att den följs. Ju större 
projekt desto mer noggranna prognoser. De lägger även en årsbudget som följs upp med hjälp 
av prognoser ca fyra gånger per år. Vid prognoserna närvarar exempelvis controller, 
beställare eller andra delaktiga aktörer. På Trafikverket görs prognoser varje månad för att 
kunna säkra det ekonomiska flödet av kostnader och i de större projekten tillämpar 
Trafikverket tre dagars “frysning” där nya prognoser görs. Genom mått och målstyrning sätts 
delmål i projekten som ska vara klara inom en viss tid. 
 
I genomförandefasen följs planerna upp och mycket resurser förbrukas, det är viktigt med en 
bra kommunikation mellan projektgruppen och de delaktiga intressenterna i denna fas. I 
genomförandefasen fortsätter företagen att följa upp tidplaner samt prognoser som satts i 
definitionsfasen för att säkerhetsställa att projektplanen följs. Skulle en ÄTA uppkomma i 
projektet behöver de arbeta med de och se över vad som eventuellt behöver ändras eller 
läggas till i projektet. I denna fas utförs själva bygget och mycket resurser används. 
(Tonnquist 2014) 
 
I reflektionsfasen överlämnas projektet till beställaren och resultatet dokumenteras och 
prestationer utvärderas. I reflektionsfasen utvärderas projektet och eventuella risker som 
uppstått under projektets gång. (Tonnquist 2014) 

5.4 Riskhantering 

Riskhanteringen ska utföras kontinuerligt under hela projektets gång, det handlar om att ta 
fram och analysera alla risker i arbetet, samt att kunna förstå riskerna så  att de kan hanteras 
på bästa möjliga sätt. (Tonnquist 2014) 
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Det finns två olika former av riskhantering, antingen kan företagen använda informell 
riskhantering, här tar hjälp av kollegor eller andra experter med liknande projekt och drar 
lärdomar utifrån dom. Formell riskhantering innebär att projektledaren ska följa riktlinjer för 
att få struktur i riskhanteringen.(Chalmers 2015). 
 
Trafikverket förklarade att de använder mycket rutiner i företaget, de har många rutiner de 
måste följa, detta stämmer bra överens med den formella riskhanteringen. Ett program de 
använder sig av är Exonaout, här följer projektledarna riktlinjer för att nå projektmålen.  
 
Västfastigheter skiljer sig från trafikverket, de använder sig inte av några rutiner. 
Västfastigheter har en blandning mellan informell och formell riskhantering, de har ett krav 
att alltid utföra någon form av riskhantering med dem har ingen bestämd mall hur den ska 
utföras.  Roger förklara följande i sin intervju “Modellerna tillämpas självklart i praktiken 
bara det att vi inte använder oss av några mallar.” Roger säger att detta beror på att det är 
juridiskt styrt. Enligt Roger är det även vanligt att företaget tar hjälp av varandra och tar del 
av gammal kunskap från tidigare projekt, vilket stämmer bra överens med den informella 
riskhanteringen. 
 
Identifiering av riskerna som är första steget i riskhanterings arbete görs för att hitta tänkbara 
riskhändelser i projektet.Tonnquist (2014). Enligt Tonnquist är brinstorming en bra metod att 
använda, brainstorming är att verksamheten kombinerar sina erfarenheter och kunskap för att 
få fram så många möjliga händelser och risker för fortsatt analys.  
 
För båda företagen var det viktigt att identifiera riskerna i tidigt skede i projekten, detta för att 
kunna mäta osäkerheten i projektet och kunna lägga en passande prognos för kommande 
period.  Ricks på Västfastigheter nämner att efter risken lättare kan upptäckas om den har 
identifierats tidigare. Trafikverket använder sig av brainstorming metoden för att identifiera 
företagets risker. Enligt Eliasson & Norelid (2005) ska detta arbetssätt leda till en komplett 
och bred undersökning av osäkerheter i projektet. 
 
Nästa steg i riskhanteringsprocessen är att göra en riskanalys, efter identifieringen av riskerna 
ska det listas hur stor inverkan de har på projektet. Detta görs utifrån hur stor sannolikheten 
är att risken inträffar och hur stor blir konsekvensen blir om risken inträffar. (Eliasson & 
Norelid 2005) 
 
Riks på västfastigheter förklarar att de gör riskanalyser i projekten för att se vilka risker det 
finns och hur de kan minimeras. Genom att ha riskhanterings-sittningar där de går igenom 
vilka risker som finns och hur stor höjd som behöver tas i pengar förebygger de att en risk ska 
inträffa. Roger nämner att de främst använder sig av analyser i de större och komplexa 
projekten, i det mindre projekten har de begränsade resurser och då inte lönsamt att utföra 
analyserna.  
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Enligt Eliasson & Norelid (2005) är det viktigt att alla risker som uppstår i projektet 
dokumenteras, samt att följa upp riskerna och uppdatera projektet så fort det sker en 
förändring som kan påverkar projektet. Larsson på trafikverket nämner att den viktigaste 
faktorn för att få en fungerande riskhantering är att följa upp riskerna, genom en bra 
uppföljning kan de i vissa fall eliminera en risk. 
 
Efter det att risken är identifierad och bedömd ska en åtgärdsplan upprättas. I projekten finns 
det aldrig tid eller resurser att utföra en åtgärdsplan för alla risker, därför måste riskerna 
prioriteras. Projektledaren bestämmer vilka risker som är viktigast att bevakas.  (Ottosson 
2015)  Med hjälp av åtgärdsplanen kan projektgruppen vara beredd när en risk inträffar. En 
av de viktigaste uppgifterna i projektet är att kontinuerlig göra en uppföljning på 
riskanalysen. Uppföljningen säkerställer att riskerna lyfts fram i projektet och att 
projektgruppen är medvetna om vilka risker som kan inträffa, och utifrån det kan de upprätta 
en åtgärdsplan för riskerna. (Tonnquist 2014) 
 
Enligt båda företagen är det viktigt med en kontinuerlig uppföljning.  Det är otillräckligt att 
endast identifiera riskerna. Riskerna måste följas upp och reflekteras över för att en 
riskhantering ska funka. 
 
Enligt Tonnquist (2014) finns det olika strategier som kan användas om en risk inträffar, 
dessa är undvika risken, överföra risken, reducera risken och acceptera risken.  
 
På västfastigheter hanteras risker olika beroende på upphandlingsform. En del projekt 
överföra risken på entreprenören med vissa incitament, ett incitament kan vara att de ska 
arbeta extra tydligt med hänsyn till risker och att de får ta konsekvensen för risken. I gengäld 
får de extra betalt för att täcka vissa av de kostnaderna. Ett annat sätt är att undvika risken 
"köpa sig fri" från riskerna och lägga arbetet på någon annan. Avstämning för projektet görs 
ca en gång i månaden med enhetschefer och andra inblandade personer i projektet. Om en 
risk inträffar kollar de på hur mycket pengar som arbetats upp jämfört med budgeten som har 
lagts undan för risken. Reducering av risken görs via ett bra riskhanteringsarbete. 
Acceptering av risken lägger västfastigheter undan en summa pengar för att hantera risken 
om den inträffar. 
 
Till skillnad från Västfastigheter kan Trafikverket inte säkra upp ekonomiska medel för att en 
eventuellt osannolik risk skulle inträffa. De skulle binda stora kapital som sedan inte utnyttjas 
och eftersom det handlar om skattepengar vill de nyttja pengarna till annat. Om en risk skulle 
inträffa arbetar Trafikverket med strikta rutiner.  
 
Riskhanteringen kan påverkas av projektets komplexitet. Ett komplext projekt kan bero på 
många olika faktorer såsom hur stor förändring projektet medför, om det är många 
intressenter inblandade och om det finns många önskemål och åsikter i projektet vilket kan 
skapa ÄTA-arbeten. Det som avgör för komplexiteten i ett projekt är svårighetsgrad, vilken 
lösning som har valts för att utföra arbetet samt den avsatta tiden för projektet (Tonnquist 
2014). 
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Enligt Helgesson på västfastigheter görs främst riskanalys och möjlighetsanalys i större 
projekt då det inte anses vara värt att genomföra i mindre projekt pga kostnaden skulle bli 
högre än vad de får ut från analysen. Västfastigheter har rutiner, dessa innebär att de vid stora 
projekt är mer noggranna med att följa upp prognoserna och göra avstämningar, ju mer 
kostsamt ett projekt är desto fler avstämningar görs. Roger på Västfastigheter anser att ett 
projekt blir mer komplext ju mer intressenter det är som är inblandade samt om det finns stor 
osäkerhet och flertal olika risker i projektet. När många intressenter är inblandade är det svårt 
att få samtliga partners nöjda, detta leder ofta till ÄTA-arbeten och att projektet inte utförs i 
tid.  
 
Till skillnad från Västfastigheter utför Trafikverket riskhanteringen på samma sätt inom alla 
projekt. Enligt Blomqvist och Larsson på Trafikverket blir  riskhanteringen mer omfattande 
beroende på projektets storlek. Trafikverket har många olika faktorer som kan göra ett projekt 
komplext Blomqvist nämner faktorerna fysiska miljön och beroende samband. 
 
En viktig metod att utgå ifrån när risker bedöms är projekttriangeln, projekttriangeln förhåller 
sig till: tid, ekonomi och kvalitet. Dessa tre faktorer bestämmer resultatet för hur projektet 
skall utföras. Det är projektbeställarens uppgift att göra en prioritering mellan dessa faktorer. 
Projektledaren har stor användning för projekttriangeln då den kan användas för att se vilka 
delar som kan ha störst påverkan på projektets resultat. Ottosson (2009) förklarar att det är 
svårt att uppfylla alla tre faktorer samtidigt, det är därför viktigt att projektledaren överväger 
vilken eller vilka faktorer som ska prioriteras.  
 
På Västfastigheter är projekttriangeln är en strategi som sitter i ryggmärgen på 
projektledarna.  Metoden anpassas i projekten, de tar stor hänsyn till vilka av de tre delarna; 
tid, kvalitet och kostnad som väljs att prioriteras då en del oftast väger tyngre beroende på det 
specifika projektet. Exempelvis bygget av ett nytt sjukhus, då är kvalitet mer prioriterad. 
Projekttriangeln är en strategi som sitter i ryggmärgen på projektledarna. På Trafikverkets är 
rikena i projekten kopplat till tid, kostnad eller innehåll, de försöker därför alltid att 
kategorisera riskerna så att de är kopplade till de olika faktorerna. Exempelvis kan 
leverantörsmarknaden påverka kostnaderna då markägare kan överklaga. Överklagandet kan i 
sin tur påverka tiden för vägplanerna som är en stor risk i projekten.  
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka företag inom offentlig sektor och de kan 
kontrollera samt bedöma risker med hjälp av styrkort inom olika bygg- och 
anläggningsprojekt. Samt att få en uppfattning om hur riskhanteringen skiljer sig åt beroende 
på projektets storlek och komplexitet.  
 
● Hur tillämpas riskhantering inom bygg- och anläggningsprojekt beroende på 

projektets storlek samt komplexitet?	
● Hur kan användningen av balanserat styrkort uppmärksamma risker i projekt? 

 
Inledningsvis börjar vi med att presentera hur komplexiteten påverkar företagens 
riskhanteringsarbete i projektprocessen. Slutligen besvarar vi frågeställningen om hur 
företagen tillämpar de balanserade styrkorten i verksamheten. 
 
Uppsatsens resultat visar att västfastigheters riskhantering påverkades av projektets storlek 
och komplexitet. Vid de komplexa projekten använder västfastigheter sig av fler analyser och 
tätare prognoser. Projektuppföljningen görs mer kontinuerligt för att bedöma de befintliga 
riskerna i projekten medan verksamheten på trafikverket använder samma rutiner för 
riskhanteringsarbetet för varje projekt. Dock ökar riskernas komplexitet vilket leder till fler 
projektmöten och tätare uppföljning i projekten. På västfastigheter anser de att 
riskhanteringen enbart är värd att genomföra i de större projekten då de mindre kräver mycket 
administrativt arbete som troligtvis skulle ge motsatt effekt. De större projekten har en längre 
projekttid och kan sträcka sig över flera års tid, då ökar risken för tidsförskjutningar. En 
faktor som påverkar båda företagen är de politiska besluten, dessa beslut kan innebära att nya 
lagar och regler har infallit samt att det kan uppstå ett regeringsbyte, detta skulle påverka 
projekten i hög grad eftersom att projekten kan stå stilla under en längre tid, vilket i sin tur 
leder till ökade kostnader för hela verksamheten. 
 
Företagen ansåg att ett det fanns flera olika faktorer som kunde påverka att ett projekt blev 
komplex. De vanligaste svaren under intervjuerna var att de berodde på stort antal 
aktörer/intressenter inblandade i projektet, då är de tvungna att förhålla sig till många olika 
åsikter vilket ofta leder till ÄTA-arbeten och tidsförskjutningar i projekten.  
 
Resultatet visar att användningen av balanserat styrkort främst tillämpas i högre befattningar i 
organisationen och att informationen om dess tillämpning inte går ända ner i verksamheten. 
Det balanserade styrkortet tillämpades inte i det omfång vi hade förväntade oss från början. 
Syftet med det balanserade styrkortet är att alla i organisationen ska arbeta mot samma mål. 
Västfastigheter använder sig av en effektiv portfölj och projektuppföljningsprogram som 
kallas Canea högre upp i företaget, denna typ av balanserat styrkort bidrar till att säkerställa 
projektens resultat och den övergripande strategin. Genom att tillämpa Canea kan de fördela 
arbetet och se till att energi och tid fördelas på rätt uppgifter. Canea som inkluderar 
parametrarna ekonomi, tid och innehåll, som också är de parametrar projekttriangeln består 
utav, innebär att de enklare kan uppmärksamma risker. Riskerna uppmärksammas genom att 
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utgå från vilken färg pilarna har för att se vilken eller vilka parametrar som avviker från 
projektplanen. På detta sätt kan riskerna kategoriseras lättare och korrigeras snabbare. Hade 
Västfastigheter använt sig av målsättningar längre ner i verksamheten hade chanserna ökat 
för att kunna hålla budgeten. 
 
 
Uppsatsens resultat har visat att Trafikverket tillämpar det balanserade styrkortet i hela 
organisationen. Trafikverket följer strikta rutiner då organisationen är byråkratiserad. En typ 
av balanserat styrkort de använder idag är systemprogrammet Exonaout, i programmet 
värderas riskerna och olika riskbedömningar läggs in. Efter att de bedömt och identifierat de 
risker som har störst sannolikhet för utfall kan de komplettera information med orsak till 
varför risken inträffade samt påverkan för risken. På liknande sätt som i Västfastigheters 
prrojektsuppföljningsprogram Canea fungerar även Exonaout på så sätt att de kan 
kategorisera riskerna med färger för att på ett effektivt sätt kunna följa upp risker och 
komplikationer i projektet. Vanliga risker som inträffar är tidspåverkan eller ekonomisk 
påverkan. Trafikverket använder sig också utav mått och målstyrning genom att tillämpa mått 
på prognossäkerhet som består av tid, ekonomi och kvalitet. Detta mätsystem matchar också 
projekttriangeln med dess parametrar tid, ekonomi och kvalitet. Genom detta system följer de 
enklare upp budgeten och ser vilka parametrar som eventuellt behöver korrigeras. 
 
 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
I denna rapport har vi enbart kollat på riskhanteringen i den offentliga sektorn, det hade varit 
intressant att kolla på riskhanteringsprocessen för den privata sektorn, samt jämföra de två 
olika sektorerna mot varandra, vilken skillnader eller likheter finns i riskhanteringen? 
Ett annat förslag till fortsatt forskning är att kolla på de olika projektfaserna och se hur 
riskhanteringen utformas från förstudie av ett projekt till projekt avslut.  
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Bilagor  

Intervjumall  
Inledning 
● Kort presentation, Namn, befattning  Vilken typ av projekt har du erfarenhet av, och 

vilken är din roll i projekten idag? 
 
-Vilka/vilken risker/risk återfinns främst i verksamheten?  
 
-Vilka risker är svårast att bedöma? Varför är de svårast att bedöma? 
 
-Kategoriseras riskerna i er verksamhet? och isåfall hur? 
 
-Hur hanteras ni de icke påverkbara risker? 
 
-Vidtas några åtgärder för att finna möjligheter i riskerna? 
 
-Vilka åtgärder används om en risk inträffas? 
 
-Vilka metoder/åtgärder utförs för att förebygga att en risk inträffas. 
 
-Vad anser du vara syftet/meningen med riskhantering? 
 
-Vad anser du att de viktigaste faktorerna för en fungerande riskhantering? 
 
-Tycker du att riskhantering är värd att genomföra för att säkerställa att projektmålen nås? 
 
-Vilka fördelar anser du att riskverksamheten medför i projekten? 
 
-Hur ofta inträffar ett oförutsägbart  problem i projektprocessen? Hur hanteras de? 
 
-Används strategier i företaget? isåfall vilka? 
 
-Någon fråga om våra “modeller”/matriser ex projektlivscykeln, projekttriangeln osv? 
 
-Använder ni er av prognoser? Isåfall i vilken utsträckning? 
 
-Är riskhanteringsverksamheten integrerad i den övriga projektverksamheten? 
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Komplexitet 
-Är riskhanteringen annorlunda beroende på projektets storlek samt komplexitet? 
 
-Vad avgör att ett projekt är komplext? 
 
Balanserat styrkort 
-Använder ni er av balanserat styrkort, isåfall på vilket sätt? 
 
-Vad har ni för tillvägagångssätt för att identifiera risker med hjälp av de balanserat styrkort? 
 
-Hur anpassas processperspektivet i verksamheten? 
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