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Sammanfattning
Riskbegreppet har i det moderna samhället fått allt större fokus. Tekniska och komplexa
system för med sig svårförutsedda risker som ställer höga krav på organisationen och dess
hantering av risker. Riskhantering är idag en del av många företags och myndigheters
verksamheter.
Den 1 april 2010 bildas det nya Trafikverket, som är en sammanslagning av Vägverket,
Banverket samt delar av Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Genom denna sammanslagning
finns det möjlighet att se över riskhanteringen och eventuellt genomföra förändringar. Ett
problem som Vägverket har identifierat är att riskhanteringen genomförs på olika sätt i olika
investeringsprojekt. Detta medför att möjligheten till uppföljning minskar drastiskt. Av den
anledningen har Vägverket som hypotes att en ökad systematik skulle bidra till att uppföljning
blir genomförbar och att riskhanteringen därigenom utvecklas.
Detta examensarbete syftar till att beskriva den befintliga riskhanteringen i investeringsprojekt
inom Vägverket och Banverket och dessutom ta fram ett modellförslag som ökar systematiken
och därigenom underlättar uppföljningen av den genomförda riskhanteringen.
Examensarbetet består av en studie av befintliga styrdokument och processer hos Vägverket
och Banverket. Två projekt har även undersökts, ett på Vägverket och ett på Banverket. Detta
för att illustrera hur riskhanteringen genomförs i ett investeringsprojekt inom de båda
organisationerna. För att vidare beskriva och analysera den befintliga riskhanteringen har
begrepp och teorier från tidigare forskning använts.
Resultatet av detta examensarbete består av ett modellförslag som dels åskådliggör risknivåer
i enskilda projekt och dels ger en bild av den sammanlagda risknivån. Genom detta kan
mönster identifieras och på så sätt peka på utvecklingsmöjligheter. Modellen bygger på en
standardiserad dokumentation av riskhanteringen och är en vidareutveckling av den befintliga
riskhanteringen.
Slutsatser som dras i detta examensarbete är att kommunikationen internt i en organisation är
en förutsättning för att riskhanteringen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. En del av
kommunikationen består av uppföljning och där kan modellförslaget vara till hjälp. En god
uppföljning bidrar till att organisationen kontinuerligt utvecklas och detta är grundtanken inom
riskhantering. Det är även viktigt att ledningen inom organisationen har projektledarnas
perspektiv i åtanke då nya metoder och verktyg tas fram. En blandning av standardiserade och
individuellt anpassade verktyg är att föredra i detta sammanhang. Förhoppningen är att det
framtida Trafikverket, med modellförslaget från detta examensarbete som utgångspunkt, kan
vidareutveckla sin riskhantering.
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1 Inledning
Riskhantering är inget nytt begrepp i sig men används i allt större utsträckning i dagens
samhälle. Ju mer tekniska och komplexa system som byggs upp i samhället, desto fler
svårförutsedda risker kommer upp till ytan. När en risk elimineras uppkommer en ny i dess
ställe. För att kunna hantera dessa nya risker krävs ett metodiskt och gediget
riskhanteringsarbete som genomförs kontinuerligt inom samtliga verksamhetsområden.
Vägverket och Banverket står inför en omorganisering där deras verksamheter tillsammans
med delar av Sjöfartsverket och Luftfartsverket ska slås samman till det nya Trafikverket.
Sammanslagningen genomförs 1 april 2010 men bakom kulisserna är arbetet med
omorganiseringen i full gång. I och med den nya organisationen finns det utrymme för andra
förändringar också. Ett sådant område är riskhantering där omorganiseringen kommer att
påverka arbetsprocesserna och där förändringar är genomförbara i och med övergången till
den nya organisationen.

1.1 Uppgiftsbeskrivning
Vägverket har som hypotes att det bör vara effektivt och möjligt att införa ökad systematik på
uppföljning av genomförd riskhantering. Den ökade systematiken med likartad
modelluppbyggnad avses att prövas på vägbyggnad.
För vägprojekt över femhundra miljoner kronor har Näringsdepartementet ställt särskilda krav
på uppföljning. Vägverket har dock beslutat att kraven ska tillämpas för vägprojekt över
etthundra miljoner kronor. En viktig komponent i uppföljningen är systematiken av
investeringsprojektens genomförda riskhantering. Med en ökad systematik i uppföljningen av
vägprojekten i dess olika skeden kan fel och brister lättare avhjälpas samt projektens mål, som
är indelade i tid, kostnad och funktion, nås med högre sannolikhet.
För att kunna ta fram modellförslag för en ökad systematik krävs att den befintliga
riskhanteringen undersöks och analyseras. Då Vägverket upphör den 1 april 2010 och övergår
till Trafikverket tillsammans med Banverket samt delar av Sjöfartsverket och Luftfartsverket, är
det även användbart att studera Banverkets riskhantering.

1.2 Syfte
Examensarbetet syftar till att beskriva den befintliga riskhanteringen i investeringsprojekt inom
Vägverket och Banverket samt att ta fram förslag till systematisk beskrivning av uppföljning av
denna riskhantering.

1.3 Avgränsning
Begreppet risk är stort och i många fall komplext. Olika personer inkluderar olika parametrar i
begreppet och det kan vara otydligt vad som i själva verket menas med risk. I denna rapport
finns en mängd begrepp som innehåller ordet risk och det är därför av stor betydelse att det
klart och tydligt framgår vad som menas med begreppet. Det har i denna rapport gjorts en
avgränsning till den begreppsram som återges i Tabell 1 i stycke 2.1 och det är viktigt att
läsaren är medveten om det.
Då Vägverket och Banverket har stora organisationer och många verksamhetsområden som
innefattar riskhantering är det omöjligt att inom ramen för detta arbete undersöka alla dessa
områden. Verksamhetsområdet Väg på Vägverket och Investeringsdivisionen inom Banverket
har valts ut på grund av att det finns en mängd konkreta risker när väg- och bansträckor byggs
och underhålls som i sammanhanget är möjliga att undersöka. Processen byggnation av vägoch bansträcka har valts för att vidare avgränsa. Denna rapport fokuserar alltså på
riskhanteringen vid byggnation av väg- och bansträcka och innefattar inte drift och underhåll.
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Då riskhanteringen är mer omfattande inom de stora projekten och har särskilt hårda krav
ställda på sig är det dessa projekt som står i fokus i denna rapport. Rapporten inriktar sig på
projekt med en kostnad på över ett hundra miljoner svenska kronor. Det finns speciella krav på
grundlig riskhantering inom denna typ av projekt, vilket beskrivs vidare i stycke 3.1.
Vidare avgränsas även rapporten till att studera Vägverket och Banverket och således inte
undersöka riskhanteringen på Sjöfartsverket och Luftfartsverket då dessa verk inte har lika
stora verksamhetsområden och därigenom inte är jämförbara med Vägverket och Banverket i
detta sammanhang. I rapporten har två projektexempel valts ut, ett från Vägverket och ett
från Banverket. Projektet från Vägverket valdes ut med anledning av att det fanns god
dokumentation att tillgå medan projektet från Banverket valdes på grund av att projektet är i
en lämplig fas. Anledningen till att det befinner sig i en lämplig fas är att den huvudsakliga
byggnationen just ska till att starta när projektet studerades i detta examensarbete.

1.4 Disposition
Efter den inledande delen presenteras den teoretiska utgångspunkten i kapitel 2 där de
centrala begreppen presenteras och förklaras. Även tidigare forskning som har varit relevant
och legat till grund för rapporten presenteras i detta kapitel. Sist i kapitel 2 redovisas metoden
som använts för att insamla information till rapporten.
Kapitel 3 innehåller en presentation av Vägverkets uppgift som förklarar Vägverkets roll i
samhället och vilka ansvarsområden som verket har. Detta följs sedan av en beskrivning av
Vägverkets organisation så att läsaren får en uppfattning av hur strukturen ser ut på
Vägverket. Sedan beskrivs investeringsprocessen när det gäller byggnation av vägsträcka och
efterföljande del behandlar riskhanteringen inom investeringsprocessen. Riskhanteringen
innefattar även så kallad successiv kalkylering. Sist i detta kapitel tas ett projektexempel upp
för att illustrera hur riskhanteringen går till i praktiken.
Kapitel 4 tar upp Banverkets uppgift och organisation. I detta kapitel presenteras även
Banverkets investeringsprocess och riskhantering. Även detta kapitel avslutas med ett
projektexempel för att påvisa hur riskhanteringen genomförs i verkligheten.
Det femte kapitlet innehåller en teoretisk analys som bland annat innehåller skillnader och
likheter mellan Vägverket och Banverket, när det gäller riskhantering. Här tas även ett
modellförslag upp och diskuteras. Det sjätte och avslutande kapitlet innehåller en diskussion
angående resultatet i kapitel 5 för att sedan presentera de slutsatser som dragits utifrån
analysen och modellförslaget.
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2 Teoretisk utgångspunkt
Då ämnesområdena risk och riskhantering är breda och har olika betydelse i olika
sammanhang, definieras i detta kapitel vad som menas med de olika begrepp som tas upp i
den här rapporten. De mest centrala begreppen återfinns i Tabell 1 medan tidigare forskning
som har legat till grund för detta examensarbete presenteras i stycke 2.2.

2.1 Begrepp
Tabell 1: Centrala begrepp

Begrepp

Definition

Risk

Att en oönskad händelse kan inträffa. Det
innefattar en sannolikhet och en konsekvens.
Oväntad positiv händelse eller en existerande
situation som kan förbättras.
Möjlig avvikelse från det förväntade, både positiv
och negativ.
En utifrån processen extern omständighet som
ger motgång i verksamheten – har negativ
konsekvens – om den faller ut.
Något som kan leda till en risk.
Identifiering och värdering av risker, se Figur 1
Identifiering och värdering av risker samt
verkställande åtgärder, se Figur 1
Något som har ett materiellt eller immateriellt
värde.
Den person som är ansvarig för den aktuella
risken.
Den ekonomiska buffert som varje projekt är
tilldelad.

Möjlighet
Osäkerhet
Hot

Riskfaktor
Riskanalys
Riskhantering
Tillgång
Riskägare
Riskreserv

Delmoment

• Inventering
• Beskrivning

•Grov skattning
•Rangordning
•Kalkylering

Steg

Riskidentifiering
Riskanalys

•Åtgärdsförslag

Riskvärdering

• Beslut
• Genomförande
• Uppföljning
• Utvärdering

Verkställande

R
i
s
k
Riskh
hantering
a
n
t
e
r
i
n
g

Figur 1: Riskhanteringsprocess (1)

Som visas i Figur 1 är riskanalys en del av riskhantering där det som skiljer begreppen åt är att
riskhantering även innefattar verkställande åtgärder och beslut. Riskhantering är alltså ett mer
heltäckande begrepp.
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2.2 Tidigare forskning
När det gäller den teoretiska utgångspunkten i denna rapport har tidigare forskning fungerat
som ett stöd och ett analysverktyg. Här kommer den teori och de teoretiska verktyg som
används i detta examensarbete att presenteras.

2.2.1 Risk ur ett systemteoretiskt perspektiv
Ett sätt att se på samhället eller en organisation är att se det som ett system. Inom den
samhällsvetenskapliga teorin grundar sig systemperspektivet i så kallad strukturell
funktionalism, vilket syftar på att det finns en struktur i allting i samhället och att varje del har
en funktion att fylla. Denna förklaringsmodell kan tillämpas inom många områden. Ett vanligt
exempel är människokroppen där alla olika organ har sin funktion. Då alla delar har en funktion
blir hela systemet beroende av sina delar och då systemet utsätts för risk eller en olycka kan
hela systemet påverkas avsevärt. I värsta fall kan hela systemet slås ut. Möjligheten finns dock
att systemet kan justeras eller hitta en annan lösning men det tar ofta tid. Trafiksystemet kan
exemplifiera detta då hela systemet skulle avstanna om oljan tog slut. Det kan dock tänkas att
andra drivmedel såsom el eller etanol skulle ta över men systemet skulle vara utslaget en viss
tid ändå. Samma tankesätt gäller även sociala system där individer utgör systemets delar.
Inom forskningsområdet social systemteori är sociologen Talcot Parsons ledande. Enligt
honom finns det fyra grundförutsättningar som ett socialt system måste uppfylla för att vara
just ett socialt system. Det måste finnas mål som systemet strävar mot samtidigt som det
måste vara adaptivt, det vill säga anpassa sig och interagera med omgivningen. Ett annat krav
är att systemet ska integrera delarna så att det fungerar som en enhet. Den sista
grundförutsättningen är att det måste finnas normer och kulturella mönster i systemet som
individerna inom systemet accepterar.
Den som först kopplade ihop systemteori med begreppet risk var sociologen Niklas Luhmann.
Han var kritisk mot Parsons synsätt då han tyckte det saknades dynamik och oförutsägbarhet. I
Luhmanns teori är begreppen kontingens och tillit centrala. Med kontingens menas ovisshet
om framtiden och tillit syftar till vilket förtroende de ingående delarna har för varandra.
Luhmann lyfter även fram kommunikationen som något som definierar ett socialt system. Det
måste enligt honom finnas meningsfull kommunikation. För att uppnå en sådan
kommunikation används ett mellanliggande medium och när det gäller risker är detta medium
tillit. Det kan till exempel handla om att individer är tvungna att lita på expertutlåtanden utan
att ha möjlighet att kontrollera uppgifterna. Kontingens är nära besläktat med sannolikhet
men kontingens är ett vidare begrepp som ser mer till osäkerheten än möjligheten att förutse
en olycka eller en risk. Ju mindre statistiska underlag som finns för en specifik risk ju högre
kontingens. (2)

2.2.2 Organisering av riskhantering
Begreppet governmentality fungerar som en utgångspunkt inom forskningen om riskhantering
och organisation. Begreppet behandlar den mentala inställningen till styrning och ledning.
Michel Foucault som etablerade begreppet menar att styrningen av en organisation inte bara
innefattar politik, reglering och makt utan även aspekter som mer indirekt styr individerna, så
kallade kontrolltekniker. Kontrollteknikerna kan variera och finns på många olika nivåer, allt
från individens egen kontroll över vardagen till globala miljöfrågor. Ett exempel som belyser
behovet av kontroll och hur det påverkar individerna är storstadsområden. Där behövs det
regler som styr infrastruktur och arkitektur. Det kan till exempel handla om vägar,
sophantering, elförsörjning eller gatubelysning. Utformningen av detta styr i viss mån
beteendet hos individerna som lever i detta område. De kör där det finns vägar, de kastar
sopor där det finns containrar eller soptunnor och de rör sig i huvudsak där det är upplyst.
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Governmentality handlar också om mer abstrakta styrningsmekanismer. Exempel på aspekter
som blir påverkade kan vara individers livsval eller tankegångar. Faktorer som indirekt styr
sådana saker kan vara ekonomiska medel eller politiska budskap via massmedia. Det faktum
att viss utbildning marknadsförs kan påverka individer att välja vissa yrken i samhället. Det kan
även handla om bidrag eller skattelättnader som påverkar individer i en viss riktning. Budskap
via massmedia, såsom att ungdomar bör ut och resa och få nya intryck, kan påverka vissa
individer när de gör sina val i livet. Begreppet governmentality kan sägas vara en länk mellan
övergripande styrning och den skilde individen och ovan nämnda exempel belyser bredden av
begreppet.
Det är många forskningsområden som har använts sig av begreppet governmentality. Den
inriktning som ligger till grund för denna rapport är studerandet av sättet organisationer tar sig
an riskproblem samt förändringen av relaterade ledningsstrategier. (2)
2.2.2.1

Maktberoende riskhantering

Då det är omöjligt att identifiera alla risker i ett system uppkommer frågan om vem som
bestämmer vilka risker som lyfts fram och åtgärdas. Vem har makten? Den modell som Ragnar
Löfstedt och Ortwin Renn har tagit fram i sin forskning utgår ifrån att olika grupper har olika
mycket inflytande när det gäller riskhantering och organiseringen av denna. De har identifierat
fyra idealtyper av grupper som har inflytande över riskhanteringen i en organisation eller ett
samhälle. Med idealtyper menas i detta fall renodlade typer, inte de bästa. Dessa idealtyper
speglar var maktens tyngdpunkt ligger. Detta är ett sätt att förenkla och förklara
maktsituationen inom riskhanteringen i samhället. Det som bestämmer vilken typ av styrning
som är dominerande är fyra grundfaktorer; effektivitet, kunskap/kompetens,
värderingar/rättvisa och legitimitet. De fyra idealtyper som identifierats är; ekonomisk-,
teknokratisk-, deltagande- och politisk styrning. Allt detta illustreras i Figur 2.

Ekonomisk
styrning

Effektivitet

Teknokratisk styrning

Kunskap/kompetens
Värderingar/rättvisa

Deltagande styrning

Legitimitet

Politisk styrning

Figur 2: Fyra idealtyper av riskhantering (bearbetad från Löfstedt 2005) (2)

Ekonomer har störst inflytande i den ekonomiska styrningen medan forskare och tekniker har
störst inflytande i den teknokratiska styrningen. Ekonomisk och teknokratisk styrning kopplas
ofta samman med effektivitet och kunskap/kompetens. Anledningen till detta är att mått på
effektivitet utformas genom ekonomiska styrmedel och beräkningar samt teknologiska
utveckling. Ett exempel på detta är miljöskatter och handel med utsläppsrätter.
Värderingar/rättvisa och legitimitet är mer kopplade till demokrati och ideologi, alltså till
deltagande och politisk styrning. Med deltagande styrning menas att allmänheten och berörda
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intressenter har mest att säga till om. Exempel på frågor där dessa faktorer får stort utrymme
är etiskt kontroversiella frågor såsom genteknik. (2)
2.2.2.2

Riskregimer

Ett annat synsätt när det gäller organisering av riskhantering är riskregimer. Utgångspunkten är
den aktuella risken och att den måste hanteras av olika parter inom en organisation. Vilka
parter som berörs är beroende på hur risken i fråga ser ut. Det är omöjligt för en enskild part
att hantera en risk på egen hand eftersom den påverkar flera samhällsområden och områden
inom organisationen parallellt. Enligt detta synsätt tas ingen hänsyn till vilken maktgrupp som
har störst inflytande utan organiseringen ser olika ut från fall till fall. Riskregim är ett begrepp
som innefattar denna flexibla organisering av riskhantering och beror på fyra faktorer:
Institutionell geografi
Lagar och regler
Idéspridning
Praktik/tillämpning
Med institutionell geografi menas hur utformningen ser ut omkring en risk. Det kan handla om
vilken expertis som behövs eller på vilken nivå risken ska behandlas. Exempel på nivåer kan
vara lokal, regional eller nationell nivå. Den institutionella geografin kan variera kraftigt
beroende på vilken risk som är aktuell. Vissa risker kräver stor expertis och ett samarbete
mellan olika delar i organisationen och även med externa organisationer medan andra risker
endast kräver allmän kunskap och färre personer involverade.
Lagar och regler påverkar organiseringen av riskhanteringen direkt då de skapar en
gränsdragning för vad som är tillåtet och inte. Denna gränsdragning kan vara konkret men kan
även i vissa fall vara mer abstrakt. Det kan till exempel handla om juridiska lagar som klart och
tydligt beskriver vad som får och inte får göras. Sedan kan det finnas informella regler som är
svårare att beskriva men som likväl påverkar organiseringen påtagligt. Även påföljder om inte
lagarna och reglerna följs kan variera kraftigt från fall till fall.
Det kan finnas faktiska hinder inom organisationen och dessa påverkar idéspridningen och det
praktiska genomförandet. Hinder som kan finnas i organisationen kan vara inställningen till
olika policydokument, kulturella faktorer, attityder till den aktuella risken med mera. (2)

2.2.3 Människa, teknik och organisation (MTO)
När det gäller säkerhet och riskhantering är människa, teknik och organisation (MTO)modellen etablerad. Fokus sätts i denna modell på samspelet mellan just människa, teknik och
organisation. Tidigare har det fokuserats mer på tekniken, det vill säga att broar håller för tung
trafik eller att vägnätet är upplyst på kvällar och nätter. Idag tas även människors sätt att agera
och organisation med i säkerhetsarbetet. Organisation innefattar sociala och kulturella
faktorer liksom den hierarkiska strukturen i företaget.
Carl Rollenhagen beskriver i sin bok ”MTO – en introduktion” viktiga faktorer för att uppnå
säkerhet inom en organisation eller ett företag. Säkerhet är ett komplext begrepp som är svårt
att mäta. Han säger bland annat att ”Ett vanligt misstag är att endast se frånvaro av olyckor
som ett mått på god säkerhet”. Det som är relevant i sammanhanget är informationsflödet i
organisationen och ”fel som kan uppstå i informationsflödet kan ofta hänföras till en
kombination av faktorer hos meddelandet och faktorer hos mottagaren”. Faktorer som är
viktiga för meddelandet/informationen är hög kvalitet, anpassad mängd av information och
tidsanpassning. För mottagaren är det viktigt att inte förvränga informationen och inte undvika
obehaglig information. Det gäller även att fokusera på ”rätt” objekt.
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Rollenhagen poängterar även relevansen i god uppföljning, där återkoppling är ett effektivt
verktyg för att öka säkerheten i ett system. Han säger bland annat att ”ett kännetecken för en
god säkerhetsorganisation är dess förmåga att vara lärande, det vill säga att ständigt lära sig av
sina misstag”. För att uppnå detta krävs god återkoppling. (3)

2.2.4 Teoretiska verktyg
Här presenteras de teoretiska verktyg som används eller ligger till grund för
riskhanteringsarbetet på Vägverket och Banverket. Detta är endast en teoretisk bakgrund och
riskhanteringsarbetet beskrivs mer ingående i kapitel 3 och 4.
2.2.4.1

SWOT

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) är en metod som är väl använd inom
företagsekonomiska kretsar. Den används främst för strategisk planering och för att förändra
verksamheter. Metoden går ut på att identifiera möjligheter och hot utifrån som sedan
kopplas till styrkor och svagheter inom företaget eller organisationen. Genom detta kan
företaget eller organisationen i fråga förbereda sig på ett bättre sätt. Metoden bygger givetvis
på att omvärldsanalysen är gjord på ett bra sätt och speglar verkligheten. Metoden kan
fungera som ett verktyg i en riskanalys hos ett företag eller organisation.
Vägverket har anammat denna metod men gjort en egen vidareutveckling av den. De kallar
den SVVOT+, där VV står för Vägverket och + står för att även en handlingsplan tas fram. Det
har alltså lagts till en åtgärdsdel som inte grundmetoden har. Tack vare detta blir metoden
användbar för riskhantering och Vägverket använder sig främst av metoden i processanalysen.
Hur metoden används finns beskrivet i stycket 3.4.2.
2.2.4.2

PHA (Preliminary Hazard Analysis)

De delar och komponenter som tillsammans bildar ett system kan var och en för sig vara i
princip helt säkra. När de kopplas samman och interagerar med varandra kan det dock
uppkomma komplikationer som är omöjliga att förutse då varje komponents säkerhet
analyseras separat. PHA är en metod där ett top-down arbetssätt tillämpas för att identifiera
funktioner som måste fungera för att systemet eller delsystemet ska fungerar. Det identifieras
även funktioner som inte får fungera, alltså vara aktiva för att systemet eller delsystemet ska
fungera funktionsenligt. När funktionerna är identifierade och definierade placeras de i
risknivåer. Detta görs genom att konsekvenserna och sannolikheterna uppskattas för varje
funktion. Det görs sedan en sammanställning av konsekvens och sannolikhet i en tabell. Denna
tabell kan till exempel se ut som i Tabell 2 nedan. (4)
Tabell 2: Index för systemrisker (4)

Severity
Levels

Likelihood of Occurrence
Likely

Probable

Possible

Unlikely

Improbable

Catastrophic

1

1

2

3

4

Critical

1

2

3

4

5

Moderate

2

3

4

5

6

Negligible

3

4

5

6

7

Siffrorna i Tabell 2 representerar risknivån och även vilken säkerhetsanalys som
rekommenderas. Risknivå 1 innebär att konsekvensen och sannolikheten är så stor att endast
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ett förbud kan vara aktuellt. Det är alltså oacceptabelt att en risk befinner sig på den nivån. För
risknivå 2 rekommenderas en fullskalig säkerhetsanalys medan det för nivå 3 anses tillräckligt
med begränsad säkerhetsanalys. För nivå 4 och 5 rekommenderas en minimal säkerhetsanalys
och för nivå 6 och 7 anses det inte behövas någon säkerhetsanalys alls. (4)
2.2.4.3

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)

Den här metoden togs fram med syftet att analysera och identifiera effekten av fel hos
enskilda komponenter inom ett system. För att kunna göra denna analys krävs först och främst
att ett system klart och tydligt definieras och avgränsas. Ett annat krav är att systemet bryts
ner till lämpligt antal komponenter. Hur stora och hur många komponenter beror på hur
systemet ser ut och vilken typ av resultat som efterfrågas. Angreppssättet för uppdelningen i
komponenter kan ske enligt bottom-up eller top-down. Det går även att kombinera dessa
angreppssätt. Det kan till exempel vara lämpligt att välja bottom-up då fokus ligger på
hårdvaran och dess delar medan ett angreppssättet top-down är att föredra då analysen är
funktionsfokuserat. För varje komponent inom det avgränsade systemet ställs frågorna; Hur
kan komponenten fela? Vad får det för effekt för systemet och dess omgivning om
komponenten i fråga felar? Denna analys kan sedan fungera som ett stöd vid beslut när det
gäller säkerhet för systemet i fråga.

2.3 Metod och arbetsgång
I den här delen redogörs det för hur arbetsgången har varit samt vilken metod som har valts
och motiveringen till det valet.

2.3.1 Arbetsgång
Arbetsgången under detta examensarbete visas nedan i Figur 3 genom en uppdelning i fyra
stycken block. Arbetet började dock med att kontakt togs med Vägverket och Johan Hansen,
som är Vägverkets risksamordnare. En uppgiftsbeskrivning med bakgrund, syfte, innehåll samt
preliminär tidsplan togs fram. Utifrån detta startades sedan arbetet.

Inläsning av
styrdokument
och manualer

Teoretiska
begrepp och
defintioner

Observationer

Design av
modell

Figur 3: Arbetsgång

Det första som krävdes var inläsning av styrdokument och manualer för att få en grundlig insyn
i hur risk och riskhantering ämnas utföras inom organisationen. Detta innefattas av
förordningskrav från Riksdag och Regering men även interna styrdokument från Vägverket.
Denna del av arbetet har ett mer kvantitativt perspektiv då de styrdokument och manualer
som finns tillgängliga är ämnade att styra och stödja alla projekt inom organisationen.
Utifrån de interna förutsättningarna togs sedan adekvata begrepp och definitioner fram som
sedan har legat till grund för det fortsatta arbetet. Dessa begrepp och definitioner är hämtade
från tidigare forskning och beskrivs närmare i kapitel 2.
För att sedan inhämta information om hur risker och riskhanteringen ser ut i specifika projekt
och därigenom bilda sig en uppfattning om hur väl styrdokument och teori stämmer överens
med verkligheten gjordes observationer på riskhanteringsmöten. En telefonintervju har även
genomförts med projektledaren för Partihallsförbindelsen i Göteborg. Detta gjordes för att
komplettera den dokumentation som fanns tillgänglig då ett besök inte var möjligt.
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2.3.2 Val av metod
För att på bästa möjliga sätt kunna fånga upp relevant information genomfördes observationer
på ett antal riskhanteringsmöten. Detta bedömdes vara det bästa angreppssättet av flera skäl.
Dels var det svårt att boka in intervjuer med berörda projektledare då tidspressen på dem är
stor och de då tvingas prioritera bort aktiviteter som inte har direkt påverkan på projektet.
Sedan är diskussionen under riskhanteringsmöten viktig att fånga upp då
projektmedlemmarnas tankar och åsikter i ämnet tas upp där och inte nödvändigtvis i
dokumentationen. De möten som har observerats listas nedan i Tabell 3.
Tabell 3: Observationer

Datum och plats

Företag

23/9, Borlänge

SSAB (Svenskt Stål AB)

7/10, Borlänge
14/10, Borlänge
2/11, Stockholm
17/11, Saltsjöbaden
18/11, Norrköping

Ämne

Diskussion med SSAB:s Risk
Manager om deras
riskhantering
Vägverket och Banverket
Riskhantering i det nya
Trafikverket
Vägverket
Krishantering
Vägverket, Banverket och 4C Trafikverkets ledningssystem
Strategies
för riskhantering
Banverket och 4C Strategies
Nynäsbanans riskhantering
Banverket
Projekt Östergötlands
successiva kalkylering

I telefonintervjun med projektledaren i Göteborg användes ett semistrukturerat angreppssätt
där de viktigaste frågorna skickades ut till intervjupersonen i förväg så att denne kunde
förbereda sig och därigenom på ett bättre sätt svara på frågorna. De frågor som skickades ut
finns i Bilag på sidan 47. Det semistrukturerade angreppssättet valdes för att intervjupersonen
skulle känna sig bekväm och förberedd men samtidigt skulle en diskussion i ämnet göras
möjlig. På så vis kunde relevant information insamlas på ett lätt och smidigt sätt.
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3 Vägverket
3.1 Uppgift i samhället
Vägverkets vision lyder; ”Vi gör den goda resan möjlig” och deras verksamhetsidé är ”Med
människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade
transporter för medborgare och näringsliv.” Detta utgör en grund för hela verksamheten och
är det som alla mål och uppgifter syftar till. (5) För att Vägverket ska uppfylla sin vision och
verksamhetsidé finns det tre huvuduppgifter; sektorsuppgifter, myndighetsutövning och statlig
väghållning.
Sektorsuppgifter innefattar samarbete med vägtransportsektorn aktörer, såsom myndigheter,
företag och organisationer. Till sektorsuppgifter hör också att vara initiativtagare till forskning
och utveckling inom vägtransportsystemet. Det ingår även ett övergripande ansvar för frågor
som rör vägtransportsystemet. Exempel på sådana frågor är trafiksäkerhet, miljöfrågor,
handikappsanpassning och kollektivtrafikens utveckling.
Den andra huvuduppgiften, myndighetsutövning, innebär att regler tas fram gällande
byggande av väg och även att se till att reglerna efterföljs. I myndighetsutövning ingår även
prövning av arbetsplaner i vägprojekt och prövning av ärenden rörande statsbidrag.
I den statliga väghållningen ingår planering, byggande, drift och underhåll av det statliga
vägnätet. Uppgiften är att utveckla och förvalta de statliga vägarna samt att utöva tillsyn över
kommunernas väghållning. (6)
Vägverkets uppgifter och ansvar beskrivs av regeringen i en instruktion och ett regleringsbrev.
Regeringen är Vägverkets uppdragsgivare och är den instans som ställer krav och upprättar
mål för hela verksamheten. I regleringsbrevet ingår de specifika mål som sätts upp varje
budgetår, utöver de långsiktiga målen som Vägverket har. Det ingår även ekonomiska riktlinjer
för verksamheten. Regleringsbrevet är Regeringens främsta verktyg för att styra Vägverkets
verksamhet. (6) Redovisning av väginvesteringar på över ett hundra miljoner kronor sker
separat och har strängare krav vad gäller omfattning och åtgärder kopplade till
riskhanteringen. (7) Det finns även två förordningar som har särskild relevans för just
riskhantering i statliga verk. Det är förordning 2007:603 om internstyrning och kontroll som
säger att Vägverket och andra myndigheter är skyldiga att utföra en riskanalys tillsammans
med kontrollåtgärder och uppföljning. Med kontrollåtgärder menas att de ska inom rimliga
gränser utföra åtgärder som minskar eller tar bort de risker som identifierats i riskanalysen. (8)
Den andra förordningen som är relevant i sammanhanget är förordning 2006:942 om
krisberedskap och höjd beredskap. Den säger bland annat att ”Varje myndighet ska i syfte att
stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet
eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan
försämra förmågan till verksamhet inom området.” Detta görs i en risk- och sårbarhetsanalys
som om inte annat bestäms av Regeringen redovisas tillsammans med årsredovisningen. (9)
Det har även tagits fram en nationell plan för vägtransportsystemet (NPVS) av Vägverkets
styrelse. Denna NPVS har sedan fastställts av regeringen och innefattar planeringsramar för
perioden 2004-2015. Det årliga anslaget från riksdagen avgör i vilken omfattning och takt som
planen genomförs. NPVS är ett gemensamt projekt för Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket
och Transportstyrelsen. (10)
Utifrån regleringsbrevet, NPVS, policydokument med mera har det tagits fram en strategisk
plan för Vägverket. Denna plan omfattar den långsiktiga inriktningen för Vägverket och
fungerar som ett internt styrdokument. Innehållet i planen är utmaningar, strategiska mål,
strategier, mått med mera. (11)
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3.2 Organisation
Vägverkets nuvarande organisation visas nedan i Figur 4 och beskrivs närmare i detta avsnitt. I
toppen sitter den styrelse som leder Vägverket och är utsedd av Regeringen. Denna styrelse
har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Under styrelsen sitter
generaldirektören, som fungerar som chef för Vägverket. Den nuvarande generaldirektören
heter Lena Erixon och har haft posten sedan juni 2009. Generaldirektören får direktiv direkt
ifrån styrelsen.
Huvudkontoret finns i Borlänge och fungerar som stöd i generaldirektörens arbete och är
indelat i två avdelningar och sex ledningsfunktioner. Avdelningarna är Framtid och omvärld
och Strategisk styrning. De sex ledningsfunktionerna är HR (Human Resource), Ekonomi och
finans, Kommunikation, IT, Juridik samt Huvudkontorssamordning och stöd. (12)

Figur 4: Schema över Vägverkets nuvarande organisation (12)

Internevisionen utgör en granskande funktion och har rätt att granska hela Vägverkets
verksamhet och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen. (12)
Under Vägverkets huvudkontor finns sju stycken verksamhetsområden, se Figur 4. Det finns
även ett bolag, SweRoad, vars uppgift är att utveckla internationella projekt och uppdrag.
Detta bolag är även det statligt ägt. (13)
Verksamhetsområdet Samhälle ansvarar för kommunikationen med kunderna, alltså
allmänheten, och Vägverkets samarbetspartners medan verksamhetsområdet Väg hanterar
investeringsverksamheten och upphandlingsfunktionen. Förarprov ansvarar för kunskaps- och
körproven för både privatpersoner och yrkesmän. Verksamhetsområdet Support bidrar med
just support, både IT-support och mer traditionell support till både huvudkontoret och de
övriga verksamhetsområdena. Färjerederiet upprätthåller alla de färjeförbindelser som binder
samman vägnätet i Sverige. Det är Sveriges största rederi och transporterar årligen ca 11
miljoner fordon. VUC utbildar, utvecklar och marknadsför utbildningar inom Vägverket och det
sista verksamhetsområdet, Utvecklingsorganisationen, arbetar med att utveckla och
effektivisera så att Vägverket på ett bättre sätt ska kunna bemöta framtidens
kompetensbehov. (12)
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3.3 Investeringsprocessen
Investeringsprocessen är uppdelad i sex stycken steg, se Figur 5, som börjar med upprättandet
av en förstudie. Nästa steg i processen är upprättandet av vägutredning, som sedan följs av en
arbetsplan. De tre sista stegen är upprättandet av bygghandling, byggandet och
överlämningen. (14)

Förstudie

Vägutredning

Arbetsplan

Bygghandling

Byggande

Överlämning

Figur 5: Investeringsprocessens steg

En viktig funktion som en förstudie uppfyller är att den utgör underlag för det fortsatta
arbetet. Det sker samråd med berörda parter, såsom Länsstyrelsen, som beslutar om vilken
miljöpåverkan som vägprojektet skulle kunna få. Väghållningsmyndigheten tar ställning till
fortsatt arbete. Det är även så att det i förstudien ska framgå om en vägutredning är
nödvändig samt visa vilken inriktning som det fortsatta arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen ska ta. Sammanfattningsvis ska förstudien ge en bild av
problem, förhållanden och viktiga värden i projektet. Det ska utarbetas mål och åtgärder samt
beräknas kostnader inom projektet. (15)
Vägutredningens primära syfte är att utreda genomförbarheten i det aktuella projektet. Det
tas fram mål, åtgärder och kostnader för projektet. Utredningen innefattar beskrivningar av
problem och alternativa angreppssätt. Det sker även en vidareutveckling av analysen som är
gjord i förstudien. En annan viktig del i detta steg är framtagandet av en
miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas av Länsstyrelsen. (16)
Arbetsplanen innefattar handlingar som ska ge tillräcklig information för att vägrätt ska
erhållas på aktuell mark. Det ska bland annat slutas avtal med markägare och upprättas
underlag för upphandling av entreprenör. Det skapas även underlag för en
kostnadsbedömning för projektet. (17)
I nästa steg, bygghandlingen, ska det tas fram handlingar som är av byggnadsteknisk karaktär.
Det handlar om att söka de tillstånd som behövs för byggnationsprocessen och ta fram
förslagshandlingar. Det kan till exempel vara avtal med kommun. Upphandling av entreprenör
genomförs i detta steg. (18)
Det är i nästa steg, byggandet, som de handlingar som har tagits fram i föregående steg utförs.
Detta sker med hjälp av upphandlad entreprenör. En projektplan tas fram som ständigt
revideras under byggandet. Förutsättningar kan förändras under byggnationens gång och då
uppdateras projektplanen. (19)
När byggandet av den aktuella vägsträckan är genomförd hålls ett slutmöte där överlämnandet
av ansvaret beskrivs. Det kan handla om en momentan eller stegvis överlämning. Det
genomförs även en garantibesiktning innan projektet avslutas. Överlämnandet är det sista
steget i investeringsprocessen. (20)
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3.4 Nuvarande tillämpning av riskhantering
Den nuvarande riskhanteringen i Vägverket utgår ifrån en modell av ett riskförlopp, se Figur 6.
Där finns en mängd riskfaktorer som tillsammans eller var och en för sig kan leda till en fara.
Denna fara kan sedan ha en negativ inverkan på en tillgång hos Vägverket. Denna tillgång kan
vara både materiell och immateriell. Om denna tillgång skadas får det konsekvenser av något
slag. Det kan vara allt ifrån en liten försening i projektet till att bro rasar samman.
Möjliga
skadeutfall

Riskfaktorer

Intresse/Tillgång

min
Fara
typ

max

orsaker
verkan (konsekvenser)

Figur 6: Riskförlopp (1)

Riskförloppet bryts ner till fyra stycken delar; riskfaktorer, faror, tillgångar och skadeutfall. För
att kunna utföra riskminskande åtgärder, som ingår i riskhanteringen, identifieras dessa olika
delar för att på bästa möjliga sätt analysera vad som ska göras. För att kunna göra
prioriteringar när det gäller risker och vilka risker som bör åtgärdas skattas sannolikheten och
konsekvensen för de olika riskerna. Det används då en fyragradig skala både när det gäller
sannolikhet och konsekvens. Gränsdragningen är dock individuell för varje projekt även om det
finns generella värden att utgå ifrån. När sannolikheten och konsekvensen är skattad får den
aktuella risken en riskklassificering som framgår i Figur 7.

18

Figur 7: Riskmatris (21)

Varje risk hamnar någonstans i denna riskmatris och får därigenom en beskrivning och en färg.
Detta görs för att lyfta fram de allvarligaste riskerna och därigenom underlätta prioriteringar.
Det finns även kriterier för hur värderingen av konsekvenser av förluster kopplade till
immateriella företeelser, egendom, person, finans och miljö kan göras.
I så kallade styrkort sammanställs de mål som varje del av organisationen har. Styrkort är även
framtagna för organisationen i stort och tas fram genom att identifiera kritiska
framgångsfaktorer som är kopplade till varje strategiskt mål, som i sin tur är kopplade till ett
eller flera resultatmått. Sedan finns det även resultatmål för varje resultatmått, vilket speglar
ambitionsnivån för det aktuella området. För att uppnå ett startegiskt mål finns alltså kritiska
framgångsfaktorer som anses vara avgörande för att nå målet. Resultatmått är hur man väljer
att mäta framgången i projektet och då är givetvis resultatmålet det som eftersträvas. (22)
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3.4.1 Statisk och dynamisk riskhantering
Den traditionella riskhantering som har bedrivits på Vägverket och även i andra sammanhang
har fokuserat på att förhindra skada på främst egendom, miljö och person. Denna
riskhantering har inte varit styrd från centralt håll utan har ofta sett olika ut i olika delar av
organisationen. Statisk riskhantering är en benämning på just denna typ av riskhantering då
den är bevarande och i princip oföränderlig.
Vägverket har övergått till ett nytt sätt att se på riskhantering där målen inom organisationen
ställs i centrum. Därifrån utgår arbetet sedan när riskhanteringsrutinerna tas fram. Utveckling
står i fokus och riskhanteringen får en mer central roll i organisationen. Grundtanken är att
hela tiden sträva efter att utveckla riskhanteringen efter behoven och förutsättningarna inom
organisationen. Detta synsätt kallas följaktligen för dynamisk riskhantering. Riskbegreppet
utvidgas och gäller inte bara negativa händelser utan även uteblivna positiva händelser och
immateriella skador. I Figur 8 åskådliggörs skillnader mellan de olika
riskhanteringsperspektiven. (23)

Figur 8: Statisk och dynamisk riskhantering (24)

Verkligheten är givetvis komplex och det är av den anledningen att föredra en kombination av
dessa två synsätt för att uppnå en så heltäckande riskhantering som möjligt. Det finns ingen
motsägelse mellan de båda synsätten utan de kan komplettera varandra på ett bra och
givande sätt. (23)

3.4.2 Huvudområden
Riskhanteringen är uppdelad i tre huvudområden för att underlätta arbetsgången. De tre
huvudområdena är styrkortsanalys, projektanalys och processanalys, se Figur 9.

Figur 9: Riskhanteringens huvudområden och stödjande delområden (25)
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Det finns även så kallade stödjande delområden som fungerar som gemensamma stödpunkter.
Dessa områden kan annars hamna i skymundan och är viktiga i hela organisationen. (25)
Styrkort är Vägverkets sätt att styra och leda det dagliga arbetet, där varje projekt och process
utövar riskhantering. Innehållet i styrkorten är strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer,
mått och resultatmål. Det utövas genom styrkortprocessen riskhantering då identifiering av
framgångsfaktorer innebär att risker identifieras och strategiska mål, resultatmål och mått är
relaterade till konsekvenser inom verksamheten.
Det andra huvudområdet, projektanalys, är den riskhantering som bedrivs i varje enskilt
projekt. Det finns en modell hur arbetsgången ser ut och den visas i Figur 10 nedan. Den
modellen fungerar som en mall för alla projekt men innehållet är givetvis specifikt för varje
enskilt projekt.Skiss arbetsschema Riskhantering av projekt
Proj best
godkännande

Projektmål

1

Kostnad Funktion
10%

50v

500kkr

25 v

100 kkr

5%

4v

10kkr

2%

Totalbedömning

2

Förutsättning
Allvarlig

3

Fara

4

Riskfaktorer

Avvikelse

Tid

100 %

Förutsättningar

dec 1000kkr
3131dec

5

Handlingsplan
för riskhantering

Kännbar
Lindrig

Sannolikheten..xx..%

Värderingsmatris
Värderingsmatris

6

Figur 10: Schema över riskhantering för projekt (26)

Steg 1 i modellen är att sätta upp målen med projektet. Dessa mål är specificerade till tid,
kostnad och funktion. Det kan till exempel vara så att projektmålen är att projektet ska vara
klart 31 december, att kostnaden inte ska överskrida en miljon kronor och att funktionen ska
vara hundra procent. Sedan blir steg 2 att identifiera vilka förutsättningarna är för att
projektmålen ska uppfyllas. Exempel på sådana förutsättningar kan vara att
tillståndsansökningar går igenom eller att leveranser fungerar som de ska. I steg 3 värderas hur
allvarligt det är om varje enskild förutsättning inte uppfylls. Sedan identifieras faror för
projektet i steg 4 för att sedan i steg 5 urskilja riskfaktorer kopplade till dessa faror. Sedan
bedöms sannolikheten för att varje fara ska inträffa i steg 6 och förs in i en värderingsmatris, se
Figur 7. Utifrån detta upprättas sedan en handlingsplan för att åtgärda de identifierade farorna
och riskfaktorerna. Sedan görs en totalbedömning innan projektbeställaren godkänner hela
riskhanteringen. Fortlöpande under hela projektets gång uppdateras sedan riskhanteringen
och det kan i vissa fall vara motiverat att göra om den från början. Det är projektledaren som
bör ansvaret för riskhanteringen i projektet. (26)
SVVOT+, som används i processanalysen består av fyra huvudpunkter; omvärldsanalys,
internanalys, sammanställning och framtagande av handlingsplan. I omvärldsanalysen
identifieras möjligheter och hot samtidigt som det görs en värdering av konsekvenser och en
bedömning av sannolikheter. När sedan internanalysen görs sätts fokus på identifiering av
styrkor och svagheter och i nästa steg, sammanställningen, paras dessa styrkor och svagheter
ihop med de externa hoten och möjligheterna. Till sist tas det fram en handlingsplan som
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innehåller rangordnade förslag till verksamhetsutveckling som sedan genomgår en slutlig
prövning innan den godkänns. (27)
I Figur 11 visas var i verksamheten som de olika huvudområdena kommer in. Styrkorten
påverkar styrmodellen, som i sin tur påverkar det dagliga arbetet. Där är processer och projekt
en del av arbetet som sedan inverkar på hela vägtransportsystemet. Det finns även
säkerhetsfrågor och risker som är gemensamma för hela verksamheten, så kallad inre
säkerhet.

Figur 11: Schema över riskhanterings- och säkerhetsintegrering i verksamheten (28)

Tillsammans fungerar styrkortanalys, projektanalys och processanalys som en heltäckande
riskhantering för hela verksamheten.

3.5 Successiv kalkylering
Till skillnad från en vanlig kalkyl, där man summerar inkomster och utgifter, tar metoden
successiv kalkylering hänsyn till de osäkerheter som kan identifieras i projektet. Syftet är att ta
fram en realistisk kostnadsbild. Det finns fyra principer som metoden bygger på; Acceptera
osäkerheten, Statistisk beräkningsteknik, Top-down teknik och Generella osäkerheter.
Principen Acceptera osäkerheten går ut på att det råder en osäkerhet vad gäller framtiden.
Detta innebär att alla Vägverkets objekt är mer eller mindre osäkra. Det gäller att identifiera,
värdera och eliminera dessa osäkerheter på bästa möjliga sätt. Detta fungerar som underlag
för beslutsfattande om objektets fortsatta genomförande.
Den andra principen, Statistisk beräkningsteknik, innebär att beräkningsmetoderna som
används kommer ifrån sannolikhetsläran. Viktat medelvärde och standardavvikelse används
som ett spridningsmått på osäkerheterna. För varje kalkylpost görs en bedömning av
minimum, maximum och troligtvärde gällande kostnad. Detta kan sedan redovisas genom
normalfördelningskurvor, vilka beskriver relationen mellan kostnad och sannolikhet.
När ovan nämnda bedömningar ska göras används tekniken Top-down. Med detta menas att
utgångspunkten är ett fåtal grova kalkylposterna som sedan utifrån den bedömda osäkerheten
successivt bryts ned till mer och mer detaljerade bedömningar. De mest osäkra posterna är de
som det fokuseras på och genom detta arbetssätt identifieras var de största osäkerheterna
finns och hur de kan elimineras. Det finns även så kallade Generella osäkerheter. Dessa
påverkar flera kostnadsposter i kalkylen. Exempel på sådan kan vara konjunktur, opinion,
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politiska beslut etc. De lyfts ut ur kalkylen och analyseras separat. Genom att detta görs blir
osäkerheterna statistiskt oberoende av varandra, vilket är en förutsättning för att kunna utföra
statistiska beräkningar. Alla analyser tar hänsyn till dagens prisnivå och index tas inte med. Den
rådande konkurrenssituationen tas dock med och bedöms utifrån det lokala marknadsläget.
(29)
Projektledaren har som uppdrag att utse en så kallad moderator, vilken bör vara extern utan
egenintresse i det aktuella projektet. Det kan till exempel vara en konsult med erfarenhet inom
det aktuella ämnesområdet. Moderatorns uppgift är att vägleda en analysgrupp genom de
olika momenten i analysen. Moderatorn ska även se till att inga formella fel begås när det
gäller metodens tillämpning och den matematiska behandlingen av data. Tillsammans med
projektledaren ansvarar moderatorn för att förberedelser görs för att underlätta för
analysgruppen. Projektet delas upp i användbara kalkylposter med så kallad WBS-struktur
(Work Breakdown Structure). Senast ett par veckor innan analysen skickar projektledaren och
moderatorn ut modell- och projektbeskrivning tillsammans med WBS-strukturen till alla
deltagare i analysgruppen. Deras uppgift blir sedan att ta fram nyckeltal inom deras respektive
kompetensområden. Gruppens sammansättning är central för att metoden ska ge bra resultat.
Kreativitet och kompetens är nyckelord i sammanhanget. Målet är att gruppen ska ha ett brett
spektrum av personligheter, kompetens, kön, åldrar med mera. En blandning av externa och
interna intressenter är även ett krav. Resultaten av analysen ska innehålla en sannolik
slutkostnad och sluttid för projektet. Den ska även innehålla resultatets möjliga spridning
tillsammans med de största osäkerheterna i rangordning samt möjliga åtgärder kopplade till
dessa osäkerheter. Ytterst ansvarig för hela processen är projektledaren som ska se till att
analysresultaten tas med i den löpande rapporteringen för projektet. (30)

3.6 Partihallsförbindelsen
I den här delen kommer ett projektexempel redovisas för att illustrera hur riskhanteringen och
den successiva kalkyleringen kan se ut i ett specifikt projekt. Det projekt som beskrivs i den här
delen är Partihallsförbindelsen i Göteborg.
Foto: Per Petersson, perpixel.se

Figur 12: Översikt över Partihalls- och Marieholmsförbindelsen (31)
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3.6.1 Projektbeskrivning
Partihallsförbindelsen är ett projekt i Göteborg vars syfte är att koppla samman E20 vid
Ånäsmotet och E45 vid en ny trafikplats i Marieholm. Projektbudgeten uppgår till 1,8 miljarder
kronor och projektet är en del av Marieholmsförbindelsen som syftar till att koppla samman
E20 och E45 med E6 genom en tunnel under Göta älv. Både Partihallsförbindelsen och
Marieholmsförbindelsen startade 2008 och beräknas vara klara 2011. För översiktskarta av
båda projekten, se Figur 12. Partihallsförbindelseprojektet går ut på att bygga en bro med fyra
körfält samt att bygga en ny cirkulationsplats under E20. Lokalgatorna runt Ånäsmotet och
Marieholm kommer även att anpassas och bullerskydd kommer byggas mot omkringliggande
bostadsområden. En ny gång- och cykelbana kommer även att byggas i anslutning till
projektet. Detta görs för att huvudvägnätet idag är kraftigt belastat och när projektet är
genomfört ska E6 söder om Tingstadstunneln avlastas och få till följd att trängseln minskar och
därigenom ska risken för kollisioner minska. Trafik kommer att kunna överföras från det lokala
vägnätet till huvudlederna.
Foto: Per Petersson, perpixel.se

Figur 13: Illustration av den framtida Partihallsförbindelsen (31)

När partihallsförbindelsen är färdigbyggd kommer den se ut som i Figur 13 där den fyrfiliga
bron kopplar samman Ånäsmotet och Marieholm.

3.6.2 Riskhantering
Kontinuerligt genom hela byggskedet i projektet genomförs en riskhantering där både
materiella och immateriella risker tas med. Projektgruppen som genomför riskhanteringen
består av ett fåtal personer inom projektet. Den som har det övergripande ansvaret är
projektledaren. Riskhanteringen tas dock upp på projektmöten och påverkar alla som är
inblandade i projektet. Även fast detta är ett stort projekt så har Vägverket inte mer tio
stycken heltidsanställda och fem stycken deltidsanställda som arbetar med projektet. Det
upprättas en riskhanteringsplan där identifierade risker redovisas. Tillsammans med varje risk
redovisas även vem som behandlat risken i fråga, vilken kategori den tillhör, konsekvensen och
sannolikheten, strategi, åtgärd, ansvarig, datum samt eventuella kommentarer, se Figur 14.
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Riskhanteringsplan
Av Vägverket identifierade risker som kan tänkas
påverka entreprenaden

Datum
2006-06-15
Rev datum 2009-06-10

Region Väst

Objekt:

Partihallsförbindelsen Bygghandling

Kategori/konsekvens

Ö
M
T
A
P

Övergripande
Miljö
Trafikmiljö
Arbetsmiljö
Produkt

Tidsförskjutning
1= < 1 vecka
2= 1 - 2 veckor
3= 2 - 4 veckor
4= 1 - 2 månader
5= > 2 månader

Konsekvensnivå (K)
Kostnadsfördyring
1=0,1-0,2 Mkr
2=0,2-1 Mkr
3= 1-5 Mkr
4= 5-10 Mkr
5= > 10 Mkr

(Be) Löp Kategori Beskrivning av risk
KEB nr

K

S

Objekt nr: 42 36 11
Sannolikhetsnivå (S)
Övr konsekvenser
1= Mkt Liten
2= Liten
3= Måttlig
4= Stor
5= Mkt stor
RX
Strategi
(K*S)

1=
2=
3=
4=
5=

Uppstår knappast
Uppstår troligen ej
Kan uppstå
Uppstår troligen
Uppstår

(1%)
(10%)
(25%)
(75%)
(100%)

Åtgärd

Strategi
U= Undvika /eliminera
Ö= Överföra
RMS= Riskminska S
RMK= Riskminska K
Aa= Acceptera aktivt
Ap= Acceptera passivt

Behandlat (Be)
K=WSP
E=Skanska
B=Beställare

Ansvariga Datum

Kommentarer

Figur 14: Riskhanteringsplan, kategorier

Kategorin konsekvens är uppdelad i fem olika klasser; övergripande, miljö, trafikmiljö,
arbetsmiljö samt produkt. Här bedöms vilken sorts konsekvens den aktuella risken får om den
slår in. Sedan bedöms även vilken konsekvensnivå den aktuella risken har, alltså hur stor
konsekvensen blir. Detta räknas i tidsförskjutning, kostnadsfördyring eller övrigs konsekvenser
och bedöms på en skala på ett till fem. Till exempel räknas en tidförskjutning på över två
månader som konsekvensnivå fem och en kostnadsfördyring på mellan en och fem miljoner
kronor som konsekvensnivå tre. Sedan görs en bedömning av sannolikheten som är kopplad till
den aktuella risken. Där används en skala på ett till fem, där en etta motsvarar en sannolikhet
på en procent medan en femma motsvarar en absolut sannolikhet på hundra procent. Stegen
mellan dessa två ytterligheter är tio, tjugofem och sjuttiofem procents sannolikhet.
Det som sedan ska beslutas är vilken strategi som ska användas. Här finns alternativen;
undvika, överföra, riskminska sannolikhet, riskminska konsekvens, acceptera aktivt samt
acceptera passivt. Att undvika en risk innebär att åtgärder görs så att risken inte uppkommer.
Detta kan till exempel vara bortagande av riskfaktorer. Om en risk överförs flyttas den helt
enkelt över till någon extern part. Vägverket kan till exempel välja att försäkra sig för en
specifik risk och då flyttas risken över till försäkringsbolaget. När strategin är bestämd beslutas
vilken åtgärd som ska vidtas. Om strategin acceptera aktivt/passivt har valts så genomförs inga
åtgärder men annars beslutas det vad som ska göras och vem som är ansvarig för att
åtgärderna genomförs.
Parallellt med riskhanteringen som utförs av Vägverket görs även riskhantering av
entreprenadbolaget, i detta fall Skanska. Vägverket och entreprenören stämmer av varandras
riskhantering fortlöpande genom projektet. I denna rapport kommer ingen hänsyn tas till den
riskhantering som utförs av konsultbolaget då uppgifter om denna riskhantering saknas.
Riskanalysen genomförs kontinuerligt under projektet men redovisas en gång per månad.
Sedan avstäms riskanalysarbetet med entreprenörens riskanalys tre gånger per år. Detta för
att säkerställa att inga betydelsefulla risker har missats. Tillbud och olyckor påverkar inte
riskhanteringen direkt om det inte gäller en risk som inte identifierats i riskanalysen. Risker
med den högsta konsekvensklassen redovisas individuellt oavsett sannolikhetsnivå.
För att ytterligare belysa hur riskhanteringsplanen tas fram kommer här att tas upp tre
exempel på risker som finns med i riskhanteringsplanen för Partihallsförbindelseprojektet.

Risk 1
Denna risk består i att störningar i form av vibrationer och buller, främst vid pålning vid
Ånäsmotet, uppstår. Detta tar sig uttryck i klagomål från boende i närområdet. Denna risk
kategoriseras som en övergripande risk med konsekvensnivå tre och sannolikheten fem, alltså
den kommer att uppstå. Konsekvensnivån i detta fall klassas som övrig konsekvens då det
varken uppstår tidsförskjutningar eller kostnadsfördyringar. Strategin som valts för denna risk
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är att undvika och acceptera aktivt och åtgärden består i att informera närboende och införa
vibrationskrav i projekteringen. I Figur 15 redovisas riskhanteringsplanen för denna risk.
(Be) Löp Kategori Beskrivning av risk
KEB nr
KE
1
Ö
Störningar i form av vibrationer
och buller främst vid pålning vid
Ånäsmotet, klagomål från
boende

K

S

3

5

RX
Strategi
(K*S)
15
U, Aa

KE

2

Ö

Entreprenören stöter på ej
redovisade ledningar för vatten,
gas, fjärrvärme, el och tele

4

4

16

KE

3

T

Rörelsepåverkan på jvgbroar,
tillskottsbelastningar från nya
kohesionspålar

5

4

20

Åtgärd

Ansvariga Datum

Kommentarer

Information till närboende.
Vibrationskrav införda i
projekteringen.

David,
oktober -08
klagomål.
Hans,
Skador.
Rune,
pålning.
Birgitta,
samtal.
U, Aa Ta fram en aktuell kontaktlista för Torbjörn
2008-10-29 Sannolikhetsvärdet minskat från 5 respektive ledningsägare.
rev. 2009-06- 4
Fjärrvärme under säveån
10
riskbedöms
RMS/RM Förslag att lerproppar dras.
Martin
2008-10-29 Sannolikhetsvärdet minskat från 5 K
Mätprogram. Skäran låses.
Rune
rev. 2009-06- 4. Pålning utmed Skäranbron är
Uppföljning, mätning och kontroll.
10
utförd.
Gemensamma arbetsmöten
mellan B, E ock K

Figur 15: Riskhanteringsplan, risker

Risk 2
Risken som är identifierad i detta fall är risken att entreprenören stöter på ledningar för
vatten, gas, fjärrvärme och tele som inte är redovisade. Denna risk hamnar även den i
kategorin övergripande konsekvens och bedöms ha konsekvensnivå fyra. Sannolikheten
bedöms vara på nivå fyra, vilket innebär att den troligen uppstå och det är på nivån sjuttiofem
procent. I likhet med föregående risk har strategin när det gäller denna risk valts till att undvika
och aktivt acceptera risken. Åtgärderna har sedan bestämts till att ta fram en aktuell
kontaktlista för respektive ledningsägare. Det har även beslutats att fjärrvärmen under Säveån
ska riskbedömas. Precis som Risk 1 så redovisas Risk 2 i Figur 15.

Risk 3
Den tredje och sista risken som redovisas som exempel är att det finns en risk att det
uppkommer rörelsepåverkan på järnvägsbroar och tillskottsbelastningar från nya
kohesionspålar. Risken har sedan bedömts påverka trafikmiljön och har kategoriserats
därefter. Konsekvensnivån har uppskattats till den högsta, nivå fem. Sannolikheten har skattats
till nivå fyra, sjuttiofem procents sannolikhet att risken uppstår. Här har strategin valts till att
riskminska både sannolikheten och konsekvensen och åtgärderna som ska vidtas är att
uppföljning, mätning och kontroll ska genomföras. Det har även föreslagits att lerproppar ska
dras, mätprogram ska upprättas och att skäran låses. Exakt hur detta går till tas inte upp i
denna rapport då det skulle bli alltför tekniskt. Det har också beslutats att gemensamma
arbetsmöten mellan beställaren och entreprenörerna ska hållas, för att uppnå kontroll. Denna
risk, Risk 3, redovisas även den i Figur 15.
I riskhanteringsplanen för det här projektet har åttioåtta risker identifierats och beskrivits på
samma sätt som de tre exemplen som redovisats.

3.6.3 Successiv kalkylering
En successiv kalkylering genomförs inför varje skede i projektet. Den kalkylen som redovisas i
denna del är den som är gjord inför byggskedet. Analysgruppen som genomförde den bestod
av projektledaren, byggledaren, experter (både interna och externa) samt en moderator som
var extern. Det är viktigt att personerna i analysgruppen är väl insatta i projektet och att det är
en blandning av externa och interna personer vilket ökar objektiviteten. Erfarenhet är också en
viktig egenskap för gruppen. Erfarenhet underlättar uppskattningen och identifieringen av
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risker och osäkerheter. Till skillnad från riskhanteringen tas endast hänsyn till osäkerheter som
är kopplade till tid och kostnad. (32)
De fasta generella förutsättningarna som identifierats analysgruppen är:
Kostnader är uttryckta i prisnivå 2008.
Kalkylerna förutsätter att Vägverkets anslag räknas upp en nivå som täcker den
verkliga kostnadsökningen i branschen.
Force majeure1 ingår inte i kalkylen.
Moms ingår inte.
All extern delfinansiering ingår. (Alla kostnader ingår oavsett finansiering).
Dessa fasta generella förutsättningar är mer eller mindre standard och därför har det även
antagits projektspecifika fasta förutsättningar:
Projektet får tilldelning enligt budget.
Olyckor på väg eller bana förutsätts inte påverka projektarbeten.
Marieholmstunnelns anslutningar etc. genomförs som planerat.
De fasta förutsättningarna är alltså sådana faktorer som om de inte uppfylls går projektet inte
att genomföra. Dessa förutsättningar behandlas alltså inte i kalkylen.
Efter enskild och gemensam brainstorming har analysgruppen kommit fram till att följande
risker existerar inom detta projekt och är de som ska värderas och analyseras:
Projektering
Marklösenkostnader
Arkeologi
Mängdförteckning, kontrakt
Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Sidoentreprenader
Vädermotet
Västtrafik
LED-belysning, leverans
Åtgärder Banverket
Index
Konjunktur/marknadsläge
Lagar, regler, normer, föreskrifter
Vägverket
Resurser – personal & material
Opinion/omvärld
Genomförande/Riskhanteringsplan
Meningen med denna riskidentifiering är inte att varje liten risk på skruv- och mutternivå ska
identifieras utan en lämplig nivå ska hållas. Uppskattningen av osäkerheten blir inte mer precis
om risker på den så kallade skruv- och mutternivån kalkyleras. Som finns beskrivet i stycke 3.5
bryts varje risk ner tills osäkerheten kommer ner till en acceptabel nivå. Vilken nivå som är
acceptabel avgör analysgruppen själv. När denna nivå är nådd redovisas osäkerheten i form av
en graf där den troliga kostnaden är den på 50 % -nivån. Se Figur 16. Detta belopp som i det
här fallet är 1 647 Mkr är den troliga kostnaden för projektet. Vidare visar kalkylen på att

1

Okontrollerbar händelse, till exempel en stor naturkatastrof.
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projektbudgeten med 85 % säkerhet inte kommer överskrida 1 665 Mkr. Även detta kan ses i
Figur 16.

Figur 16: Kalkylerat sannolikhetsbaserat kostnadsintervall

För att även redovisa de risker med de största osäkerheterna görs en tabell med dessa som
redovisas i dokumentationen, se Figur 17. Där redovisas vilken prioritet som varje risk har,
alltsåDe
hur
del avosäkerheterna
den sammanlagda osäkerheten som beror på just den risken.
tiostor
största

Post
1.3.6
3.6
1.3.7
1.2.2
3.3
3.2
3.5
5
1.3.1
1.3.5

Beskrivning
ÄTA, riskhanteringsplan
Genomförande/Riskhanteringsplan*
Äta, Ospec
Tillkommande mängder, prognos
Vägverket*
Extra massor
Opinion/omvärld*
LED-belysning, leverans
Deponikostnader
UR-logg dat 09-03-06
* Generella osäkerheter

Standardavvikelse (S)
+/- 9 571 801
+/- 8 086 708
+/- 7 741 935
+/- 4 946 237
+/- 4 301 075
+/- 2 150 538
+/- 2 150 538
+/- 1 935 484
+/- 1 290 323
+/- 1 264 911

Kostnad
Prioritet
(kr)
%
34 000 000
32,9%
20 887 755
23,5%
35 591 837
21,5%
18 600 000
8,8%
0
6,6%
5 224 490
1,7%
3 224 490
1,7%
11 387 755
1,3%
10 000 000
0,6%
14 700 000
0,6%
153 616 327
99%

Figur 17: Osäkerheter som påverkar projektkostnaden

Denna successiva kalkyl är sedan en del av den rapportering som sker via
uppföljningsrapporter med cirka en månads mellanrum. Rapporteringen i detta projekt har
varit relativt god men så är inte fallet i alla projekt.
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4 Banverket
4.1 Uppgift i samhället
Visionen för Banverket är att leverera ”järnväg i världsklass” och för att uppnå detta finns det
transportpolitiska mål som är formulerade till att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.
Det finns även stödmål för att uppnå detta och de består av att upprätthålla god tillgänglighet,
säkerhet, miljö och hälsa. (33)

4.2 Organisation
Banverket har i dagsläget en organisation som är uppdelad i ett förvaltande block och ett
producerande block. År 2007 omorganiserades den förvaltande delen av organisationen för att
förbättra styrningen och kundorienteringen. Den nya organisationen består av en GD-stab,
Leveransdivisionen samt investeringsdivisionen. Stödfunktionerna Samhälle och planering,
Expert och utveckling samt Verksamhetsstöd finns även i den förvaltande organisationen. I
Figur 18 visas en karta över hela Banverkets organisation.

Figur 18: Banverkets organisationsstruktur (34)

Den producerande delen av organisationen består av Banverket Produktion, Banverket ICT
(Information Communication Technology), Banverket Järnvägsskolan samt Banverket
Materialservice. Banverket ICT är dock både en producerande och en förvaltande enhet.

4.3 Investeringsprocessen
I Banverket består investeringsprocessen av fem steg; förstudie, järnvägsutredning,
järnvägsplan/systemhandling, bygghandling samt byggande. Denna process startar med en
förstudie där alternativa lösningar identifieras och undersöks. Syftet är att bedöma vilket
riktning den fortsatta processen ska ta. När nästa steg i processen tar vid, järnvägsutredningen,
utvärderas de alternativa lösningar som identifierats i det tidigare steget vidare och fördjupas.
I det här steget redovisas syfte, mål, förutsättningar och inriktning för projektet i fråga. I nästa
steg, järnvägsplan/systemhandling, bearbetas den lösning som valts för projektet i
järnvägsutredningen och planering genomförs för att möjliggöra de två sista stegen i
processen. Det näst sista steget är bygghandling där den slutgiltiga produkten projekteras i
detalj för att sedan i det sista steget, byggande, upphandla en entreprenör som sedan slutför
projektet. Banverkets investeringsprocess liknar Vägverkets till stor del, se Figur 5.
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4.4 Nuvarande tillämpning av Riskhantering
Precis som för Vägverket finns det krav från Regeringen på Banverket och deras riskhantering.
Dessa krav är i form av förordningarna om myndigheters riskhantering (1995:1300), om
krisberedskap och höjd beredskap (2007:942) samt om intern styrning och kontroll (2007:603).
Den sistnämnda är den som främst styr verksamhetens riskhantering där riskanalys,
kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation är de primära momenten. Förordningarna
fungerar även som ett stöd för styrelsen som vid varje årsmöte gör en bedömning av hur riskoch krishanteringen har skötts i bolaget. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att det
sköts på ett säkert och tillförlitligt sätt.
Nedan i Figur 19 redovisas den årliga styrprocessen som börjar med att beslut om mål och
inriktning tas av styrelsen och avslutas med att uppföljning görs för att säkerställa att kraven
och målen uppnåtts. Styrelsen kan sedan ge sitt godkännande och utforma nya mål och
inriktningar för kommande år. Det är dock viktigt att påpeka att det även genomförs
riskhantering inom verksamheten vid speciella händelser såsom större investeringar eller
omorganiseringar. Detta åskådliggörs inte i den processbeskrivning som presenteras här men
är ändå en viktig del av riskhanteringsarbetet. (35)

Figur 19: Banverkets styrprocess (35)

Processen att ta fram en samlad risk- och möjlighetsanalys består av en arbetsgång där
Banverket använder sig av ett arbetsflöde som presenteras i Figur 20. Indata till detta består av
interna och externa krav samt produkten av riskaktiviteterna inom verksamheten. Exempel på
indata är avvikelserapporter, riskhanteringsstrategier, direktiv från ledningen med mera.
Första steget i processen är styrningen. Här kan styrelsen gå in och ge direktiv utifrån den
tidigare risk- och möjlighetsanalysen för att uppnå bättre resultat. Det kan även handla om att
fastställa anvisningar för hur uppföljningen och rapportering ska se ut. Det finns även
anvisningar för det kortsiktiga riskhanteringsarbetet i verksamhetsplaneringen. Sedan övergår
processen till ett planeringsstadium där varje enskild enhet redovisar sin plan för
riskhanteringsarbetet för det kommande året, vilken redovisas tillsammans med enheternas
verksamhetsplaner. Nästa steg i processen är genomförandet vilket främst består av att
identifiera, bedöma, värdera och behandla risker. Det fokuseras på risker som kan påverka de
strategiska målen och de framgångskritiska faktorerna kopplade till dessa mål.
Efter genomförandet kommer utvärderingen som görs med avseende på de genomförda
åtgärderna och huruvida de kan anses vara tillräckliga. I detta skede identifieras även nya
risker och risker som ligger utanför enhetens aktivitet. (35)
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Figur 20:Banverkets flödesschema för riskhantering (35)

Rapporteringen från enheterna sker i kvartalsrapporten som innehåller riskhanteringsarbete
bestående av genomförda åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Den innefattar även
risker som i en krissituation kan påverka upprätthållandet av verksamheten. Utifrån
rapporteringen sammanställs sedan ett utkast av en uppdaterad risk- och möjlighetsanalys
som ledningsgruppen sedan kan utvärdera och följa upp. Till sist är det styrelsen som beslutar
om den årliga risk- och möjlighetsanalysen och direktiv angående riskhanteringen. Den
uppdatering som sker kvartalsvis används för den interna styrningen medan den årliga
uppdateringen måste godkännas av styrelsen och sedan ligger till grund för undertecknandet
av årsredovisningen som sedan rapporteras till Regeringen.

4.5 Successiv kalkylering
I denna del beskrivs hur en successiv kalkylering går till i Banverket. Informationen är inhämtad
via en observation på en workshop för Projekt Östergötland. Metoden i sig är den samma som
finns beskriven i stycke 3.5. Syftet med denna beskrivning är att beskriva mer ingående hur en
sådan process går till. Resultat i form av en uppskattad projektbudget kommer inte att
redovisas i denna rapport då detta är känsliga uppgifter då projektet i skrivande stund befinner
sig i upphandlingsskedet.
Successiv kalkylering eller successivprincipen som den ibland kallas går först och främst ut på
att identifiera och uppskatta osäkerheterna inom ett projekt. Detta görs för att sedan kunna
göra en kalkyl över vilken budget som projektet i fråga behöver. Fokus ligger på de osäkra
delarna och de fasta förutsättningarna tillåts inte vara osäkra. Vanligtvis görs denna kalkyl
under en- eller tvådagarsworkshop. En sådan workshop leds av en så kallad moderator.
Moderatorn är extern och har till uppgift att leda diskussionerna samt att se till att beräkningar
med mera utförs korrekt. Analysgruppen består av personer med olika kompetenser och som
sammantaget täcker upp alla kunskapsområden som projektet innefattar.
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Först hålls en presentation av projektet för att alla ska vara införstådda med hela projektet och
vad som ska levereras. Sedan fastställs analysförutsättningarna, alltså de fasta
förutsättningarna samt vad som inkluderas respektive exkluderas i analysen. När detta är gjort
genomförs först en individuell brainstorming av osäkerheter i projektet som sedan
sammanställs i hela gruppen. Ett så kallat helikopterperspektiv anammas för att inte komma
ner på en alltför detaljerad nivå. Anledningen till att brainstormingen först är individuell är att
det är viktigt att undvika att identifieringen fastnar i en viss riktning. Här har moderatorn en
viktig funktion att säkerställa att tankarna kan flöda fritt. För att underlätta sammanställningen
av osäkerheterna delas de upp i en fyrfältig matris. Se Tabell 4.
Tabell 4: Uppdelning av osäkerheter vid successiv kalkylering

Externt
Internt

Teknik

Människa/Socialt/Marknad

Osäkerhet 1

Osäkerhet 2

Osäkerhet 3

Osäkerhet 4

När alla gruppmedlemmars identifierade osäkerheter har sammanställts och delats upp enligt
Tabell 4 ska dessa osäkerheter grupperas om. De nya grupperna kan variera från projekt till
projekt men det finns fem stycken vanligt förekommande kategorier. Dessa är; marknad,
lagar/regler, internt, opinion/omvärld och byggskede. För att göra en sådan omgruppering förs
en gemensam diskussion i gruppen om i vilken kategori som varje osäkerhet hör hemma. När
det sedan är gjort ska det definieras så kallade planeringsreferenser. Detta utgör normalfallet i
varje osäkerhetskategori, alltså de risker som förväntas falla ut. Med utgångspunkt i detta görs
sedan en kostnadsbedömning där varje medlem i gruppen gör en uppskattning av minimi-,
max- och troligtvärde på varje identifierad post. Det som sedan görs är en beräkning av
osäkerheten på varje post. Den post som innefattar den största osäkerheten bryts sedan ned
och bedöms på nytt. Detta görs upprepade gånger tills den sammanlagda osäkerheten hamnar
på en acceptabel nivå. Vilken nivå som är acceptabel är individuell för projektet men en
tumregel brukar vara att osäkerheten bör vara under tjugo procent.
Till sist görs en kostnadsbedömning av de generella osäkerheterna för att sedan genomföra en
analys av hela osäkerheten för projektet. Alla beräkningar och analyser görs i en speciellt
framtagen mjukvara men det är grundläggande statistiska beräkningsmetoder som ligger till
grund för analysen. Resultatet redovisas sedan som en graf där osäkerheten kan utläsas. Det
redovisas även en lista med de största osäkerheterna som fördelningen mellan dem. I vissa fall
utarbetas även en handlingsplan gemensamt efter genomförd kalkyl.
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4.6 Nynäsbanan
Här redovisas ett projektexempel från Banverket med
syftet att illustrera hur riskhanteringen går till på
projektnivå inom Banverket. Projektet Nynäsbanan
har valts ut som exempel i detta fall.

4.6.1 Projektbeskrivning
Nynäsbanan som går mellan Älvsjö och Nynäshamn
(se Figur 21) har under senare år blivit hårdare
trafikerad och är i behov av upprustning. Projektet
Nynäsbanan har som syfte att göra denna
upprustning. Projektet är i full gång och planeras att
vara klart hösten 2011. Det är dock en mängd åtgärder
som redan genomförts men projektets huvudåtgärd,
dubbelspåret mellan Västerhaninge och Tungelsta, har
inte kommit in i byggnationsskedet ännu. Enligt
planeringen ska dubbelspåret byggas under 2010 och
2011. Målet med projektet är att minska restiden på
sträckan samt att uppnå en ökad punktlighet.

Figur 21: Karta över Nynäsbanan (39)

4.6.2 Riskhantering
Den riskhanteringen som har bedrivits inom detta projekt har varit fokuserad på förebyggande
åtgärder. Det har även fokuserats på riskägaren för varje specifik risk. Enligt projektledningen
är det viktigt att det finns en uttalad riskägare så att det finns någon som har ansvaret för just
den specifika risken. Om detta inte är fallet är det sannolikt att risken glöms bort och inte
åtgärdas. Något som inte har fungerat optimalt är dokumentationen som är kopplad till
riskhanteringen. Detta är något som projektledningen är medvetna om och har därför tagit
hjälp utifrån. Det har anlitats en konsult för att få till en nytändning när det gäller
riskhanteringsarbetet och dokumentationen. Möten hålls en gång i månaden där alla
inblandade i projektet uppdateras och informeras om det pågående arbetet. Syftet med dessa
möten har varit att upplysa varandra om de existerande riskerna och hur de ska åtgärdas.
Riskhanteringen har brustit när det gäller att identifiera de ekonomiska konsekvenserna
kopplade till riskerna. Det har funnits en tendens till att enbart försöka eliminera risker utan
att värdera risker uttryckt i pengar. Det som inom detta projekt har ansetts vara det viktigaste
är goodwill gentemot omgivningen.
Den dokumentation som har förts kopplad till riskhanteringen är ett risk- och
möjlighetsregister. Detta dokument uppdateras kontinuerligt och används som underlag vid
riskhanteringsmötena. Dokumentet skulle enligt projektledningen kunna vara mer omfattande
och en fördelning av riskägandet är under genomförande. Projektledaren är riskägare för allt
för många risker och ska därför fördela ut riskägandet till andra personer inom projektet.
Riskhanteringen fungerar relativt bra enligt projektledningen men det är dokumentationen och
systematik som i vissa anseenden saknas. Projektmedlemmarna har även uttryckt att det
saknas input ovanifrån i organisationen. De upplever att den riskhantering som rapporteras
uppåt i organisationen inte återkopplas tillbaka till dem utan att det är en
envägskommunikation.
Risk- och möjlighetsregistret är utformat enligt Figur 22 och består av elva kolumner. Den
första beskriver händelsen, alltså risken eller möjligheten medan den andra kolumnen
beskriver orsaken till händelsen. Sedan följer vilken påverkan som finns och vilken process
händelsen tillhör. Kolumnen efter det behandlar riskägare och nästa beskriver prioriteten för
händelsen, vilket grundar sig på sannolikheten och konsekvensen. Nästa kolumn tar upp
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åtgärder kopplade till händelsen och i nästkommande kolumn finns den som är ansvarig för
åtgärderna. I vissa fall är det naturligt att riskägaren även är ansvarig för åtgärderna men det
är inte nödvändigtvis så i alla fall. Det kan till exempel vara så att riskägaren utser en
åtgärdsansvarig. I nästa kolumn redovisas datum för åtgärderna och i den näst sista kolumnen
beskrivs uppföljningen. Den sista kolumnen innehåller eventuella kommentarer.

Figur 22: Risk- och möjlighetsregister Nynäsbanan

Här följer tre exempel tagna ur risk- och möjlighetsregistret för att illustrera hur projektet har
jobbat med sin riskhantering och hur den har dokumenterats.

Risk 1
Denna risk består i att nödvändiga beslut inte fattas eller inte blir identifierade. Enligt
dokumentationen får detta till följd att oklara projektförutsättningar uppstår vilket kan leda till
att fel anläggning byggs. Med detta menas att fel produkt blir levererad med avseende på
förväntningarna från intressenterna. Detta har identifierats som en risk för projektledningen
och således har projektledaren blivit riskägare. Prioriteten anses vara mycket hög, det vill säga
1, vilket betyder att sannolikheten och konsekvensen bedöms vara hög. Det har fastställts tre
åtgärder som ska vidtas för att behandla den aktuella risken. Först ska det råda tydlighet när
det gäller kommunikation angående de beslut som behövs fattas. Sedan ska det även vara
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tydligt att projektet inte genomförs för att gagna godstrafiken. Det ska även ske en analys av
beslutsgången och beslutsbehoven och kommunikationen ska förbättras angående vad
besluten som fattas får för betydelse inom projektet.

Risk 2
En annan identifierad risk är att nyckelpersoner inom projektet slutar av olika anledningar. Det
kan handla om personliga skäl eller omplacering inom organisationen och det kan få till följd
att det uppstår en brist på kvalitet eller att projekt blir försenat. Även denna risk tillhör
ledningen och ägs av projektledaren. Risken i fråga har inte uppskattats att ha lika hög prioritet
som Risk 1, utan bedöms hamna på en tvåa på skalan. För att hantera risken har tre åtgärder
tagits fram. Dels ska det ske en inventering av nyckelpersoner i projektet, dels ska upprättas en
plan för dubblering av resurser. Den sista åtgärden är att projektmedlemmarna ska arbeta för
att bibehålla en god stämning inom gruppen. Dessa åtgärder sammantaget uppskattas vara
tillräckligt för att hålla den aktuella risken på en rimlig nivå.

Risk 3
Den sista risken som tas upp som exempel i detta projekt är faktiskt en möjlighet. Inom detta
projekt har en risk- och möjlighetsregister används och således har även möjligheter
identifierats. Denna möjlighet består i att det är en väldigt god stämning inom projektet,
teamvården är god. Orsaken till detta är bland annat att personerna som arbetar inom
projektet har arbetat tillsammans en längre tid och har därigenom utvecklat god kamratskap.
Detta får till följd att det blir lätt och roligt att arbeta och detta i sin tur ger förutsättningar att
lyckas. Även denna möjlighet faller in under ledningens ansvar. Projektledaren är riskägaren, i
detta fall möjlighetsägare och prioriteten har bedömts till en tvåa på skalan. Det har tagits
fram en åtgärd som består i att bevaka situationen så att den bibehålls.

4.6.3 Successiv kalkylering
Precis som i exemplet från Vägverket genomförs en successiv kalkylering inför byggnationen i
projektet. Analysgruppen är i detta fall utformad på liknande sätt som i tidigare exempel. Den
består av personer med olika kompetenser inom projektet för att kunna göra en heltäckande
analys. I detta fall medverkar två externa moderatorer.
Målsättningen med kalkylen och analysen som leder fram till kalkylen är, förutom att ta fram
en realistisk kostnadsberäkning, även att tidigt finna möjligheter och risker med projektplanen
och ta fram lämpliga åtgärder kopplade till dessa möjligheter och risker. Det finns även ett
inslag av teambuilding samtidigt som kalkylen fungerar som verifiering gentemot tidigare
genomförd analys.
I inledningsfasen av analysen bestäms de fasta förutsättningar och vilka avgränsningar som ska
gälla. De fasta förutsättningarna i denna analys är:
Force Majeure ingår ej
Järnvägsplan och detaljplan fastställda senast 2011
Inga nya överordnade direktiv
Sedan bestäms även en gränsdragning för vad som kan anses som rimliga tillkommande
kostnader. De kostnader som anses rimliga tas sedan med i analysen medan de orimliga
tillkommande kostnaderna inte tas med. Exempel på kostnader som anses rimliga är åtgärder
kopplade till godstrafiken på den nya bandelen. Exempel på orimliga kostnader som inte tas
med i analysen är mycket stora arkeologiska fynd. Det görs även en klar uppdelning av vad som
inkluderas i analysen och vad som exkluderas.
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När alla förutsättningar är klargjorda genomförs riskidentifieringen följd av
kostnadsvärderingen. Detta sker som i tidigare exempel först enskilt och sedan i grupp. Sedan
bryts de mest osäkra posterna upp för att sedan göra en ny värdering. När den sammanlagda
osäkerheten kommit ner på en nivå där vidare uppdelning inte påverkar går analysen vidare till
nästa steg. Då beräknas en graf som representerar den totala kostnaden och osäkerheten för
hela projektet. Nedan i Figur 23 visas denna graf.

Figur 23: Kalkylerat sannolikhetsbaserad kostnadsintervall Nynäsbanans dubbelspår (36)

I Figur 23 visas förutom den beräknade kostnaden utifrån den aktuella analysen även den
beräknade kostnaden från en tidigare analys. Detta för att få en referenspunkt och i viss mån
kunna verifiera resultaten. Som synes ligger resultaten nära varandra vilket dels tyder på att
det inte har skett några drastiska förändringar när det gäller projektets förutsättningar, dels att
trovärdigheten i resultaten stärks då i princip samma resultat har uppnåtts i de båda
analyserna.
Det är även intressant att rapportera de största osäkerheterna i projektet, alltså de poster i
analysen som har bidragit mest till den uppskattade osäkerheten. Detta redovisas i en lista där
det anges hur stor del av den totala osäkerheten som varje post bidrar med. Listan för detta
projekt kan ses i Figur 24.
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No

Name

Priority

1

Entreprenörer/Konjunktur/Arbetsmarkn.läge

18 %

2

Projorg/Ledning

18 %

3

Snittkostn per m terrass

12 %

4

Ban

8%

5

Projektadministration

8%

6

Mulsta

6%

7

Väg

6%

8

Teknik/Projektomfattning

4%

9

Alla övriga Generella Villkor

3%

10

Kvarstående utredning,

3%

of overall uncertainty

Figur 24: Osäkerheter som påverkar projektbudget (36)

I Figur 24 framgår det att de största osäkerheterna i projektet består av osäkerheter kopplade
till entreprenörer, konjunktur, arbetsmarknadsläge, projektorganisation samt ledning.
Information av detta slag är användbar för ledningen då de kan lägga fokus på de risker som
har störst påverkan på projektet och dess genomförande.
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5 Riskhanteringen i Vägverket och Banverket
I detta kapitel kommer riskhanteringen i Vägverket och Banverket att analyseras. Kapitlet
börjar med en teoretisk analys som även innehåller en jämförelse mellan Vägverket och
Banverket. Detta mynnar sedan ut i ett förslag på en modell som kan underlätta uppföljningen
och återkopplingen av riskhanteringen. Till sist förs en diskussion angående modellen och
riskhantering på en mer generell nivå.

5.1 Teoretisk analys
I det vardagliga arbetet utgör både Vägverket och Banverket navet i byggnationsprojekten. De
anlitar konsulter och ställer krav på slutprodukten. I detta arbete är riskhantering en viktig del
då väl genomförd riskhantering förbättrar möjligheterna att leverera en bra produkt inom
bestämd tidsram. Det finns många likheter i riskhanteringen på Vägverket och på Banverket.
De har liknande mål och visioner för sina verksamheter.
Till att börja med kan ett systemperspektiv anammas på verksamheten. Både Vägverket och
Banverket är stora organisationer där riskhanteringen är integrerad i stora delar av
verksamheterna. Varje del i organisationerna fyller en funktion och därigenom kan det uppstå
allvarliga problem om dessa funktioner slås ut i krissituationer. För att ett system ska klassas
som ett socialt system ska det enligt Talcot (se stycke 2.2.1) uppfylla fyra grundförutsättningar.
Dessa grundförutsättningar består i gemensamma mål, interaktion med omgivningen, enhetlig
funktion samt att normer och kulturella mönster existerar inom systemet. Både Vägverket och
Banverket uppfyller dessa krav. Det finns gemensamma mål som dels är uppsatta av den egna
organisationen men även av Regeringen. Interaktionen med omgivningen är påtaglig då både
vägnätet och spårnätet brukas av allmänheten. Både Vägverket och Banverket är
organisationer med integrerande delar som fungerar som helheter och det finns helt klart
normer och kulturella mönster inom organisationerna. Dessa normer och mönster skulle
kunna skapa problem vid den framtida sammanslagningen då arbetsprocesserna inom vissa
områden kan tänkas skilja sig. Detta är dock svårt att förutse och förebyggs lämpligen genom
att säkerställa att kommunikationen fungerar som den ska. Om kommunikationen gör det
finns det goda förutsättningar att hantera eventuella problem kopplade till normer och
kulturella mönster.
Att kommunikation är viktigt inom ett socialt system är något som Luhmann poängterar. I
enlighet med Luhmanns teorier så är kontingens och tillit centrala begrepp för att uppnå goda
resultat när det gäller riskhantering. Det är viktigt att det finns en förståelse för att det är en
omöjlighet att förutse alla risker som finns inom en organisation eller ett projekt. Fokus ska
snarare ligga på att kontinuerligt arbeta med riskhantering för att på så sätt lära av sina egna
och andras misstag och utveckla sina rutiner och processer. På så sätt skapas tillit, dels till
utformningen av aktuella rutiner och arbetssätt och dels till den egna förmågan att hantera
risker och krissituationer.
Fördelningen av makt när det gäller riskhantering kan se ut på olika sätt. De två ytterligheterna
är att antingen ledningen eller individen tar alla beslut. I verkligheten är det dock mer
komplicerat än så. Enligt den modell som Löfstedt och Renn tagit fram finns det fyra olika
kategorier av styrning; teknokratisk, ekonomisk, politisk och deltagande styrning. Dessa olika
sorters styrning är kopplade till olika faktorer. Maktfördelningen i Vägverkets och Banverkets
fall har sin tyngdpunkt på politisk styrning då det främst är samhällsnyttan som är huvudmålet
för verksamheterna. Regeringen styr verksamheterna genom sina regleringsbrev och är den
parten som ställer krav på riskhanteringen inom organisationerna. Ett tydligt exempel på hur
stor makt som politikerna har är den kommande sammanslagningen till det nya Trafikverket.
Detta kommer påverka verksamheterna och riskhanteringen avsevärt. Det är klart att den
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ekonomiska, den teknokratiska och den deltagande styrningen också påverkar, dock inte i
samma utsträckning.
Risker som identifierats inom verksamheten kan beroende på deras natur behöva behandlas
på olika sätt. När organiseringen i riskhanteringen ändras utifrån den aktuella risken och blir
flexibel i det avseendet är begreppet riskregim aktuellt. Inom Vägverket och Banverket finns en
viss flexibilitet när det gäller organiseringen, vissa risker anses vara så allvarliga att det
kommuniceras hela vägen upp till ledningen medan andra risker hanteras direkt på till exempel
byggarbetsplatsen. Här spelar den institutionella geografin in och avgör på vilken nivå i
organisationen som kompetensen och beslutsrätten finns. Detta är naturligt i så stora
organisationer men förutsätter god kommunikation internt. På grund av att organisationerna
är stora finns det en tröghet när det gäller beslut och åtgärder. Detta upplevde Banverkets
projektledning för Nynäsbanan. De upplevde även att det endast var en envägskommunikation
uppåt i organisationen. De saknade helt feedback på genomförd riskhantering. Detta skapar
problem då de enskilda projekten inte känner att de får det stöd som de behöver. Information
som kan vara till hjälp för enskilda projekt är till exempel analys av tidigare genomförd
riskhantering i liknande projekt. Det kan även handla om omvärlds- och marknadsanalyser etc.
När det gäller kommunikationen inom Banverkets interna organisation finns det helt klart
utvecklingsmöjligheter. Det är rimligt att anta att det även gäller Vägverket.
Riskhanteringen i Vägverket och i Banverket innefattar många verksamhetsområden och
medarbetare och är av den anledningen ett gott exempel på hur människa, teknik och
organisation samverkar. Enligt vad Rollenhagen beskriver i sin forskning är kommunikationen
central när det gäller risk- och säkerhetsarbete. Denna kommunikation fungerar inte optimalt
varken i Vägverket eller Banverket. Det finns dock en insikt om att det är något som kan göras
bättre då Vägverket vill utveckla och förbättra uppföljningen. För att kunna utveckla metoder
och arbetssätt när det gäller riskhantering är alltså uppföljning en viktig del och detta går i linje
med Rollenhagens forskning.
Arbetssättet kopplat till riskhanteringen som idag finns i både Vägverket och Banverket har sin
grund i PHA och FMEA. Utformningen av riskregister och riskmatriser kan härledas till PHA där
sannolikheten och konsekvensen värderas och utifrån detta sedan klassificeras. Sedan finns
det likheter mellan FMEA och den successiva kalkyleringen som genomförs i både Vägverket
och Banverket. Likheterna består främst i den tydliga avgränsningen av systemet och
uppdelningen av komponenter som sedan analyseras. I successiv kalkylering används
angreppssättet top-down. Detta är inte ett krav i FMEA även om det angreppssättet ofta
används.
Med utgångspunkt i denna teoretiska analys samt de observationer som gjorts från projekten
har ett modellförslag tagits fram som kan tillgodose de behov av ökad systematik som finns.
Det är viktigt att poängtera att modellförslaget som presenteras i denna rapport enbart är just
ett förslag som inte har prövats i verkligheten. Syftet med förslaget är att visa på vad som en
modell bör innehålla för att kunna öka systematiken och underlätta för uppföljningen av
riskhanteringen.

39

5.2 Modellförslag
Ett steg mot en bättre kommunikation internt i det framtida Trafikverket är att öka
systematiken för att underlätta uppföljningen, vilket gör att missförstånd undviks och
informationsflödet kan flyta lättare. I denna del av rapporten kommer ett modellförslag för
just detta att presenteras.
Som tidigare nämnts är kommunikationsflödet inom organisationen det mest centrala för att
en tillfredställande riskhantering ska vara möjlig. Det gäller både uppåt och nedåt i
organisationen. Generellt när det gäller riskhantering brukar kommunikationen uppåt fungera
bättre. Detta beror på att ledningen ofta kräver information ifrån genomförd riskhantering,
som en del i årsredovisningar med mera. Men det är även viktigt att det är en fungerande
tvåvägskommunikation då projektmedlemmar behöver feedback och stöd i
riskhanteringsarbetet. Exempel på stöd kan vara att erfarenheter från enskilda projekt delges
till liknande projekt för att underlätta riskhanteringsarbetet. Detta har varit en av
utgångspunkterna när modellförslaget har tagits fram.
För att kunna sammanställa information angående riskhantering är det en nödvändighet att
den informationen är tillgänglig i samma form. Den måste alltså vara utformad på samma sätt.
Detta går att knyta an till Rollenhagens forskning kring människa, teknik och organisation, se
stycke 2.2.3. I dagsläget har inte informationen varit utformad på samma sätt då i princip varje
enskild projektledare har gjort på sitt eget sätt. Det har funnits mallar och stöd men de har inte
tolkats på samma sätt av alla projektledare och projektgrupper. En annan viktig aspekt när det
gäller riskhantering på projektnivå är tidsaspekten. Det får inte vara för tidskrävande för
projektledaren och projektgruppen då dessa redan är hårt belastade. Det är alltså viktigt att
det går lätt och smidigt för dem att använda verktyg och metoder för riskhanteringen. Annars
är risken stor att det inte genomförs alls eller inte tillräckligt grundligt. I detta sammanhang
kan en mer deltagande styrning vara att föredra och det knyts till teorierna kring
maktberoende (stycke 2.2.2).
Det är lämpligt att bygga vidare och utveckla befintliga metoder och arbetssätt. Detta för att
inte skapa förvirring och för att underlätta övergången till nya verktyg och metoder. Verktyget
risk- och möjlighetsregister eller riskhanteringsplan fungerar relativt bra i dagsläget och är lätt
att förstå och använda. Frågan är bara vilken information som ska inkluderas. Det får inte bli
för mycket då detta leder till en för stor arbetsbörda. Det är dock väsenligt att den allra
viktigaste information finns med. Detta är en svår avvägning. Det som åtminstone bör finnas
med är en kort beskrivning av risken i fråga, tillsammans med en värdering av sannolikheten
och konsekvensen. Detta sammanställs till en risknivå som representeras med en färg.
Färgskalan består av grön, gul, röd och mörkröd där grön står för den lägsta risknivån och
mörkröd för den högsta. Denna risknivå bör också finnas med i riskregistret. Sedan bör det
finnas med vilken konsekvensklass risken har. Med detta menas vad risken kommer att
påverka mest om den slår ut. Risken kan påverka tid, kostnad, innehåll eller övrigt. Det är även
viktigt att se i vilket skede som risken är aktuell. Det kan till exempel handla om att det finns en
stor risk vid en sprängning inför ett tunnelbygge. Det denna sprängning är gjord är inte risken
längre aktuell. Detta är viktig information då detta kan påverka vilken riskreserv som projektet
behöver.
I Figur 25 finns den viktigaste informationen presenterad. Detta riskregister kan givetvis byggas
ut med mer utförlig information. Anledning till att detta inte har gjorts är att det inte behövs
för att beskriva modellförslaget och därmed har utelämnats. Det viktigaste är att riskregistren
har samma utformning och all den information som samlas där behöver inte kopplas till och
visas i riskkartan.
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Projekt A
Risk
Bristande kompetens/resurser/robusthet hos beställare
Bristande kompetens/resurser/robusthet hos konsult
Otydliga befogenheter och roller
Otydliga mål
Bristande organisation
Brister i erfarenhetsåterföring
Intressenter påverkar i viss omfattning
Sena synpunkter från intressenter/beställare/konsult/myndigheter/regering
Bristande myndighetskontakter
Dröjande beslut från myndigheter/beställare
Bristande kvalitet på tillhandahållet material/handlingar
Bristande samordning mellan teknikområdena
Brist på finanser
Förändringar av lagar och regler
För kort genomförandetid

Sannolikhet

Konsekvens

1
3
2
1
2
3
4
3
2
1
4
3
4
2
3

1
3
2
1
4
3
4
3
1
3
4
2
1
3
3

Risknivå Konsekvensklass
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Ö
Ö
T
T
K
T
K
T
Ö
T
T
T
Ö

1
9
4
1
8
9
16
9
2
3
16
6
4
6
9

Skede
Generellt
Generellt
Generellt
Generellt
Generellt
Generellt
Förstudie
Förstudie
Förstudie
Förstudie
Vägutredning
Arbetsplan
Bygghandling
Byggande
Överlämning

Figur 25: Riskregister

Ovanstående riskregister ska sedan tillsammans med riskregister från varje enskilt projekt
föras samman till en gemensam matris, en riskkarta. (Se Figur 26) Detta kan ske automatisk då
både riskregistren och riskkartan är av samma filformat, till exempel exceldokument, vilket
minimerar arbetsbördan.
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Förteckning
Beteckning

Projekt

A

Projekt A

B

Projekt B

C

Projekt C

D

Projekt D

E

Projekt E

F

Projekt F

G

Projekt G

H

Projekt H

I

Projekt I

J

Projekt J

Konsekvensklass
Beteckning

Konsekvens

Förstudie

T

Tid

Vägutredning

K

Kostnad

Arbetsplan

I

Innehåll

Bygghandling

Ö

Övergripande

Byggande
Överlämning

Figur 26: Modellförslag
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Med hjälp av denna riskkarta kan riskhanteringen i de olika projekten överskådas och
analyseras. Det är en förutsättning att riskregistren utformas på ett standardiserat sätt för att
kunna sammanställas och jämföras med de andra projekten. De identifierade riskerna från
riskregistren sorteras del efter i vilket skede av projekten de är aktuella och dels efter från
vilket projekt de kommer. Projekten är även sorterade efter vilket projektkontor som de
tillhör. Då inte alla projekt innehåller samma risker visas beskrivningen av riskerna kopplade till
det projekt som markeras i riskkarta. Detta visas i den vänstra kolumnen i riskkartan. Det går
sedan att visa alternativt dölja de skeden som är intressanta respektive mindre intressanta.
Varje ruta i riskkartan representerar alltså en specifik risk i ett specifikt projekt. Färgen på
rutan representerar risknivån och bokstaven i rutan visar konsekvensklassen. Till vänster om
riskbeskrivningen visas vilket skede risker tillhör.
Med ovanstående information är det möjligt att sammanställa och analysera riskerna i de olika
projekten. Det finns möjlighet att se mönster när det gäller risknivåerna och
konsekvensklasserna i projekten. Det kan till exempel handla om att risknivån ligger högt i ett
visst skede i alla projekten. Då kan det vara lämpligt att se över rutinerna kopplade till detta
skede. Ett annat exempel är att det kan uppstå ett mönster som visar att risknivån är hög
enbart i ett specifikt projekt. I detta fall kan det bero på att projektmedlemmarna i det
projektet inte använder adekvata metoder och arbetssätt. Detta behöver givetvis inte vara
fallet men det finns dock anledning att undersöka omständigheterna runt det projektet. På så
vis kan arbetssättet när det gäller riskhanteringen utvecklas och förbättras.
Med en riskkarta uppnås även en överskådlighet som kan underlätta för ledningen när det
gäller att säkerställa att den generella risknivån ligger på en acceptabel nivå. Om mer
detaljerad information efterfrågas kan riskkartan kompletteras med den vanliga
rapporteringen som genomförs i dagsläget. Riskkartans syfte är förutom att visa mönster när i
risknivåer och konsekvensklasser även att ge snabb bild över den generella risknivån i alla
projekt.
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6 Avslutning
I detta avslutande kapitel kommer rapportens summerade resultat och slutsatser att
presenteras och diskuteras. Rapportens huvudsakliga resultat består i den modell som
presenterats i föregående kapitel (stycke 5.2).

6.1 Diskussion
Modellen som presenterats i stycke 5.2 är ett förslag som skulle innebära en ökad systematik
när det gäller riskhantering i investeringsprojekt vilket svarar till rapportens syfte.
Modellförslaget är dock inte färdigt för implementering då det finns tekniska detaljer som
återstår. Dessa tekniska detaljer består i att sammankoppla riskregistren med riskkartan samt
eventuella tillägg av parametrar till riskregistren. Detta bör sedan prövas på ett antal
pilotprojekt för att säkerställa att utformningen av modellen är gjord på ett sådant sätt att den
uppfyller sitt syfte.
Då Vägverket och Banverket har mål och en verksamhet som är mer kopplad till samhället
ställs andra krav på riskhanteringen. Privata företag, till exempel inom processindustrin, som
först och främst har ekonomiska mål anpassar sin riskhantering utefter detta. För dem ligger
fokus på att undvika driftstopp och ekonomiska förluster. Det är då naturligt att
riskhanteringen till största del innefattar sådana statiska variabler som är relativt lätta att
mäta. Det kan handla om att arbeta för att minska risken för brand eller olycka och det kan
klassas som så kallad statisk riskhantering.
Vägverket och Banverket, tillsammans med andra statliga bolag, måste anpassa sin
riskhantering till att även behandla dynamiska variabler, såsom anseendet hos allmänheten
och samhällsnytta. Dessa variabler är svårare att mäta vilket gör riskhanteringen mer komplex.
De statliga bolagen har ofta stora organisationer som i vissa fall kan uppfattas som tröga när
det gäller beslutsfattande och förändringsarbete. Här spelar det interna kommunikationsflödet
en stor roll när det gäller att upprätthålla en dynamisk riskhantering som kontinuerligt
utvecklar organisationen och dess verksamhet. En viktig aspekt är att acceptera att
riskhantering är en process som aldrig blir klar utan som måste vara en del av den dagliga
verksamheten för att uppnå resultat.
Riskhanteringen behöver vara dynamisk för att kunna utvecklas och identifiera så många risker
som möjligt. Samtidigt är ett systematisk arbetssätt en nödvändighet för att kunna följa upp
arbetet. På sätt och vis blir detta något av en paradox. Det gäller att ha ett dynamiskt
arbetssätt inom ramen för en statisk dokumentation och redovisning. Det är en balansgång där
problem uppstår om det väger över åt något håll. Blir arbetet och dokumentationen för
dynamiskt och anpassat till det specifika projektet och dess risker försvinner möjligheten till
god uppföljning och det blir omöjligt att jämföra projekt med varandra. Om det däremot blir
ett alltför statiskt arbetssätt finns det en risk att utvecklingen stannar av och det blir svårare
att identifiera och åtgärda nya sorters risker inom verksamheten.
Det är även viktigt att alla projektmedlemmar och anställda ser värdet i en väl genomförd
riskhantering. Om inte motivationen finns där är det omöjligt i det långa loppet att genomföra
en fullgod riskhantering då detta förutsätter ett gediget och grundligt arbete. Det får dock inte
innebära en för stor arbetsinsats då detta skulle kunna påverka den övriga verksamheten
negativt. Om en förändrad riskhanteringsprocess genomförs får denna inte innebära att
projektledarna, som är ytterst ansvariga för riskhanteringen i projekten, får för mycket på sitt
bord. De upplever redan idag att arbetsbördan är stor samtidigt som det finns stora krav
ställda på dem uppifrån i organisationen.
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6.2 Slutsatser
Förutom modellförslaget och diskussionen kring det pekar även rapporten på andra viktiga
aspekter som bör beaktas i sammanhanget. Modeller och verktyg för riskhantering får inte
innebära en större arbetsbörda på projektledarna då dessa har tillräckligt stor arbetsbörda i
dagsläget. Det kan givetvis innebära en marginellt ökad arbetsbörda initialt men behöver
sedan plana ut till en likvärdig eller mindre arbetsbörda. Ett verktyg som är enkelt att använda
är att föredra då det inte spelar någon roll hur bra verktyg och metoder är om de inte används.
Det är även viktigt att projektmedlemmarna ser nyttan med riskhanteringen och utformningen
av den. Om så är fallet blir de mer motiverade till att genomföra riskhanteringen på gediget
och grundligt sätt.
Det bör även finnas en balans mellan standardiserade och individuellt anpassade arbetssätt då
det finns ett behov av båda ingredienserna. Standardiserade metoder behövs för att
möjliggöra uppföljning och individuellt anpassade metoder behövs för att upprätthålla en
dynamisk riskhantering som kontinuerligt uppdateras och utvecklas.
Det som har lett fram till det framtagna modellförslaget är det identifierade behovet av dels en
ökad systematik och dels ett förbättrat informationsflöde inom organisationen. Information
och kommunikation behöver strömma genom organisationen i alla riktningar, uppåt, nedåt
och i sidled. Det finns helt klart utvecklingsmöjligheter när det gäller detta och förhoppningen
är att denna rapport ska utgöra ett steg i rätt riktning för att det framtida Trafikverket ska få en
väl utvecklad riskhantering som gagnar alla inom organisationen.
Sammanfattningsvis har detta examensarbete lett fram till följande slutsatser:
Ett modellförslag har tagits fram för att uppnå en ökad systematik samt en bättre
uppföljning och denna modell kan fungera som utgångspunkt i en vidareutveckling av
Trafikverket riskhantering.
Projektledarnas arbetsbörda bör finnas i åtanke då nya metoder och verktyg tas fram.
En balans mellan standardiserade och individuellt anpassade metoder och verktyg är
att föredra.
I det framtida Trafikverket är det viktigt att fokusera på det interna
kommunikationsflödet för att en god riskhantering ska vara möjlig.
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Bilagor
Intervjufrågor – Partihallsförbindelsen
Vad innefattar begreppet risk för dig?
Vilka typer av risker tas det hänsyn till i den successiva kalkyleringen?
Tas immateriella risker med?
När genomförs successiv kalkylering?
Hur utses analysgruppen som utför kalkyleringen och vilka ingår i den?
Är det nödvändigt att ha stor erfarenhet för att genomföra kalkyleringen på ett bra
sätt?
Vad upplever du för fördelar/nackdelar med en successiv kalkylering?
Hur ser riskhanteringen ut för projektet?
Vilka typer av risker finns med i riskanalysen?
Vem utför den?
Tar alla som arbetar med projektet del av riskhanteringen?
Hur kompletterar den successiva kalkyleringen och riskhanteringen varandra?
Finns det risker som inte tas med i successiva kalkylen?
Hur ofta utförs riskanalys?
Hur tar ni del av entreprenörens riskanalysarbete?
Uppdateras successivkalkylen utifrån resultaten från riskanalysen?
Påverkar tillbud/olyckor riskanalysen?
Finns det risker som ni ”lämnar över” till Regionen/projektkontoret för att de går över
projektets befogenheter/påverkansmöjlighet?
Vad finns det för problem med riskhanteringen? Vad är svårast?
Hur görs värderingen av konsekvenser som inte direkt påverkar tid och kostnad?
Hur ofta förekommer det att värderingen av konsekvenser som påverkar tid och
kostnad inte stämmer? Vad får det för konsekvenser i sin tur?
Hur behandlas risker med väldigt låg sannolikhet och väldigt stor konsekvens?
Hur ser inställningen ut generellt för riskhantering respektive successiv kalkylering? Ses
det som omständigt och krångligt?
Vad skulle du ändra inom riskhanteringen om du fick chansen?
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