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Sammanfattning

Byggverksamhet innehåller vanligtvis många och varierande osäkerheter, som
både kan uppfattas som risker och som möjligheter. Byggföretagen har oftast
en stark bild av hur riskhanteringen ska genomföras och har verktyg i form
av checklistor och annat till hjälp för projektledningen. Nu när fler och fler
företag blir ISO certifierade så blir riskhanteringen en allt viktigare del av
verksamheten.

Syftet med rapporten var att kartlägga hur några byggföretag i Norrbotten
inom utvalda projekt sköter riskhanteringen med avseende på uppställda mål
och krav.

Arbetet började med en litteraturstudie för att få insikt i ämnet. Undersöknin-
gen består av två delar, där den ena var en undersökning om hur de utvalda
företagen ville att deras projekt skulle hantera sin riskhantering. Den andra
delen bestod i att intervjua några utvalda projektchefer för att undersöka hur
de egentligen hade gjort i sin riskhantering.

En slutsats man kan dra är att projektcheferna använde sina företags check-
listor och rutiner på rätt sätt. Skillnaden mellan hur projekten skötte sin
riskhantering och hur företagen ville att de skulle skötas bedöms vara ytterst
liten. Alla studerade projekt följde en klar linje som var utsatt av företagen.
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Abstract

A construction work implies many and varying uncertainties which can both
be considered as risks and as possibilities. It seems that construction com-
panies generally have a clear picture of how the risk management can be
implemented. They have also tools, for instance in form of checklists as a sup-
port. Nowadays many companies are also ISO certified and that means that
they are even more aware of the importance of risk management.

The purpose of this paper is to overview how some construction companies in
some selected projects do their risk analysis compared with what is stipulated
in written objectives and requirements.

The work started with a literature study. The actual survey consisted of two
parts. One was, to investigate how the companies want to have the risk man-
agement performed. The other was to interview some managers to see what
was really done.

The conclusion that can be drawn is that there was a very little difference
between what was recommended to do and what was really done.
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KAPITEL 1

INLEDNING

Detta kapitel tar upp bakgrunden till valt ämnesområde samt syfte och avgrän-
sningar.

1.1 Bakgrund
Byggverksamhet innehåller vanligtvis många och varierande osäkerheter, som
både kan uppfattas som risker och som möjligheter. Byggföretagen har oftast
en klar bild av hur riskhanteringen ska genomföras och har verktyg i form
av checklistor och annat till hjälp för projektledningen. Nu när fler och fler
företag blir ISO certifierade så blir riskhanteringen en allt viktigare del av
verksamheten. Riskerna finns där trots att det finns ett system som ska ta
hand om dessa. Dessutom har byggsektorns produkter i form av byggnad-
er och anläggningar lång livslängd och påverkar därmed brukarens hälsa och
välbefinnande under lång tid. Att kunna hantera risker genom hela byggpro-
cessen är därför viktigt för att få en bättre slutprodukt och en säkrare ekonomi.
Riskhantering tenderar att ske på mycket varierande grund. Den utgår från
den individs kompetens och erfarenhet som gör den eventuella riskbedömnin-
gen samt dennes förmåga att styra det som identifieras som risk. Vid en osäker
riskanalys och en otydlig styrning kan de ekonomiska konsekvenserna bli be-
tydande. Osäkerheter kan kosta stora summor i slutskedet, i såväl försäkringar
som garantiåtgärder på grund av fel som begåtts tidigare i processen och ge
en produkt med otillfredsställande funktionalitet för slutanvändaren. Behovet
av att förebygga byggfel och andra förluster i samband med byggande har
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KAPITEL 1. INLEDNING

tydligt presenterats i byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!”
(Byggkommissionen 2002).

Vid Luleå Tekniska Universitet bedrivs forskning inom riskhantering av
industridoktorand Kajsa Berggren. Hennes arbete omfattar små och medelsto-
ra projekt med anbudssummor mellan 1 och 15 MSEK. Detta examensarbete
genomförs inom ramen för denna forskning och bedrivs tillsammans med Ka-
jsa.

1.2 Syfte och mål
Syftet med denna studie är att kartlägga hur några byggföretag i Norrbotten
inom utvalda projekt sköter riskhanteringen med avseende på uppställda mål
och krav.

Syftet är dessutom att göra en jämförelse av hur stor skillnad det är mellan
BÖR- och ÄR-läge hos de entreprenadföretag som undersöks när det gäller
riskhantering.

BÖR läget är hur företaget vill att riskhanteringen ska genomföras. ÄR läget
är hur det i verkligheten sköts på projekten.

Målet med examensarbetet är:

• Sammanställa och redovisa hur riskhanteringen i utvalda projekt i Norr-
botten fungerar, samt ge förslag på förbättringar.

• Godkänt examensarbete inom Väg och Vattenbyggnads utbildningen,
Luleå Tekniska Universitet.

2



1.3. AVGRÄNSNING

1.3 Avgränsning
Avgränsningarna för detta examensarbete är följande:

• Byggföretagen ska vara huvudentreprenör i projekten.

• Byggföretagen ska ha sitt arbetsområde i Norrbotten.

• Tre olika företag studeras.

• Projektcheferna för projektet får som mest ansvara för två samtidiga
projekt.

• Studiens omfattning är 20 högskolepoäng med arbetsinsats som står i
paritet med detta.

1.4 Målgrupp
Detta examensarbete utförs för NCC Construction Sverige AB. Industridok-
torand Kajsa Berggren som har ett pågående forskningsarbete inom detta
område, kommer att kunna använda resultaten för sina studier. Intressenter
anses vara alla byggföretag i Norrbotten.
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KAPITEL 2

METOD

I detta kapitel behandlas hur forskningen genomfördes och vilka metoder som
användes.

2.1 Forskningsansats
Forskningsansatsen ska beskriva hur författaren ska ta sig an problemet. Den
talar även om i vilket perspektiv problemet studerats och ramarna för den bäs-
ta analysen av problemet för att få fram den information som sökes. Alterna-
tiven för forskningsmetoder och forskningsansats är kvalitativ och kvantitativ
respektive induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001).
Dessa redovisas nedan.

Kvalitativ och kvantitativ metod
Kvalitativa metoder kallas de metoder som används för att bearbeta kvalitati-
va data oftast texter av något slag så att resultatet blir enbart språkligt, dvs.
ej grundat på kvantitativa beräkningar. Det är alltså analysmetoden som syf-
tas på när det talas om kvalitativa metoder. Syftet med kvalitativa metoder är
att undersöka beskaffenheten hos fenomen. Kvalitet är karaktär eller egenskap
hos någonting medan kvantitet är mängden av denna karaktär eller egenskap
(Starrin & Svensson 1994). Detta gäller kvalitativa metoder i vid bemärkelse,
alltså även när någon vill undersöka egenskaper inom t ex fysik och kemi.
Inom beteendevetenskap används ibland ett snävare syfte. Till exempel: kval-
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KAPITEL 2. METOD

itativ metod syftar till att genom tolkning nå förståelse för livsvärlden hos en
individ eller grupp av individer (Hartman 2004).

Det här arbetet är en kvalitativ studie där det mesta av materialet till stu-
dien bygger på intervjuer. Ambitionen är att analysera och försöka att förstå
helheten utifrån undersökningen. Frågorna, observationerna och bearbetnin-
gen är den kvalitativa studien och präglas av författaren. Intervjuer tydliggör
verkligheten därav metodvalet.

Induktiv och deduktiv ansats
Andersen (1998) skriver att induktion är när forskaren utifrån en enskild hän-
delse sluter sig till en princip eller en generell lagbundenhet. Vidare skriver
Merriam (1994) att induktiva undersökningar ökar sannolikheten att forskaren
kommer att finna kritiska variabler och relationer. Detta istället för att ver-
ifiera på förhand specificerade hypoteser, som deduktiv ansats gör. Enligt
Alvesson & Sköldberg (1994) utgår en induktiv förklaringsansats ifrån en
mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i alla dessa
också är generellt giltigt. En deduktiv förklaringsansats utgår istället från en
generell regel och hävdar att regeln förklarar ett visst specifikt fall (Alvesson
& Sköldberg 1994). Genom ansatsen prövas hypoteser för att förutsäga eller
förklara något.

Eftersom denna rapport kommer att utgå från sammanställningen utifrån
ett antal intervjuer väljs en induktiv forskningsansats.

2.2 Litteraturstudie
För att skaffa en bred kunskapsbas, i vilken intervjuer och slutsatser utg-
ick ifrån, skedde en litteraturstudie i biblioteket på Luleå Tekniska Univer-
sitet. Där insamlades den data om riskhantering och tidigare forskning som
behövdes för studien. De sökord som gav mest träffar i bibliotekets sökmo-
tor (Lucia) var risk, riskanalys, riskhantering, risk management, risk analysis
och risk assessment. Allmänt om riskhantering fanns mycket material. I lit-
teraturstudien kunde man ej hitta någon liknande forskning som denna. Efter
litteraturstudien genomfördes de intervjuer som ligger till grund för rapporten.
De sammanställdes och analyserades för att möjliggöra slutsatser utifrån rap-
portens syfte.
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2.3. DATAINSAMLINGSMETODER

2.3 Datainsamlingsmetoder
Datainsamling för detta examensarbete bedrevs genom intervjuer med per-
sonal från tre olika byggföretag i Norrbotten. Det finns två olika sätt att
genomföra en intervju på, antigen genom öppen intervju eller strukturerad
intervju. Öppna intervjuer låter respondenten beskriva sin bild av ”frågan”
helt fritt utan styrning från intervjuaren. I den strukturerade intervjumeto-
den styrs respondenten väldigt mycket av frågorna och kan ha en helt styrd
intervju där det finns fasta svarsalternativ (Ryen 2004).

Intervjuerna i denna studie var en blandning mellan öppen och struk-
turerad intervju. Ett frågeformulär (Appendix A) sammanställdes före inter-
vjutillfällena. Samma frågeformulär användes till alla som intervjuades för att
kunna dra slutsatser så enkelt och sanningsenligt som möjligt. Frågeformuläret
var grunden till intervjuerna men tilläts inte styra intervjun. Formuläret sågs
som ett stöd för intervjuaren för att denne skulle kunna få en uppfattning
om att alla frågor besvarades. För fortsatt forskning är detta viktigt då den
fortsatta forskningen kan skapa sig en förståelse för vad som har eftersökts.
En liknande studie har genomförts av Berggren (2005) där samma metodik
användes.

Urvalet av intervjupersoner skedde med styrning från företagen, då det var
de som valde ut vilka projekt som skulle deltaga i studien. Först valdes tre
företag ut, som ingick i studien, utifrån avgränsningarna. Sedan intervjuades
en ansvarig för riskhanteringen på varje företag för att få en bild av hur BÖR
läget ska se ut. Därefter tog denna person fram de projekt inom företaget som
skulle undersökas. Slutligen intervjuades projektchefen i dessa projekt för att
få en bild av hur ÄR läget ser ut. Det var utifrån detta tillsammans med den
riskhanteringsteori som undersöktes under litteraturstudien som analyser och
slutsatser drogs.
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Life requires choices; choices require risks.
(MacCrimmon & Wehrung 1986)

3.1 Byggprocessen

Detta arbete studerar hur riskhanteringen sköts i produktionsskedet på bygg-
processen. För att beskriva byggprocessen översiktligt så att läsaren ska få en
inblick i var riskhanteringen kommer in används Nordstrand & Révai (2002)
som underlag om inget annat anges i texten.

Enligt Nordstrand & Révai (2002) kan byggprocessen liknas med en kedja, där
en mängd aktiviteter är länkade till varandra. Processen inleds med en idé eller
ett beslut om att genomföra ett byggnadsprojekt, och pågår tills det att den
färdiga byggnaden har tagits i bruk och därmed blivit ett föremål för drift- och
underhållsinsatser. Processen kan indelas i fem huvudskeden: utrednings- och
programskedet, projekteringsskedet, upphandlingsskedet, produktionsskedet
och förvaltningsskedet. Hur dessa skeden förhåller sig till varandra beror på
vilken upphandlingsform som används men syftet med varje skede är oförän-
drat. En av de vanligaste upphandlingsformerna är generalentreprenad, som är
en utförandeentreprenad, beskrivs i figur 3.1. De andra upphandlingsformerna
kommer ej att beskrivas då detta ej är studiens syfte.
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KAPITEL 3. TEORI

PROGRAM PROJEKTERING
UPP-

HANDL.

ANBUD PRODUKTION

FÖR-
VALTNING

BYGGHERRE, KONSULTER

FÖRFRÅGN.-
UNDERLAG
(INKL BYGG-
HANDLINGAR)

BESTÄLLNING

ENTREPRENÖRER

Figur 3.1: Byggprocessen vid generalentreprenad, fritt efter Nord-
strand & Révai (2002)

Program
Program- och projekteringsskedet brukar med ett gemensamt begrepp kallas
för produktbestämning. Det är i dessa skeden man bestämmer hur produkten
kommer att se ut. Syftet med programskedet är att konkretisera byggherrens
alla krav och önskemål på byggnaden och att kartlägga alla förutsättningar och
villkor som kan påverka projekteringen och i viss mån även produktionen. För
att utföra programskedet anlitar byggherren arkitekter och tekniska konsulter
om det ej finns kompetens hos byggherren.

Projektering
Projektering innebär att redovisa en byggnad eller anläggning på ritningar och
beskrivningar, som uppfyller byggherrens önskemål enligt byggnadsprogram-
et. Projekteringsskedet brukar av tradition delas upp i tre faser gestaltning,
systemutformning och detaljutformning. Målet med gestaltningsfasen är att
komma fram till ett huvudalternativ till utformningen av byggnaden. Denna
utformning är beroende av kraven på den färdiga byggnads funktion. Syste-
mutformning innebär att utforma och fastställa byggnadens konstruktionssys-
tem och de olika installationssystemen på ett sådant sätt, att samtliga krav
i byggnadsprogramet uppfylls. Detaljutformningen är det mest omfattande
projekteringsskedet. All dimensionering av samtliga byggnadskonstruktioner
och installationskomponenter ska slutföras.

Upphandling/Anbud
Med upphandling menas att en köpare köper, eller på annat sätt, anskaf-
far en tjänst, entreprenad eller varor och utrustning. Upphandlingen pre-
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3.1. BYGGPROCESSEN

ciseras genom ett avtal mellan två parter. I byggprocessen sker många up-
phandlingar av olika typ. Byggherren upphandlar konsulter och entreprenör-
er. Entreprenörer upphandlar underentreprenörer och leverantörer. När en-
treprenören fått förfrågningsunderlaget startar arbetet med anbudskalkylen.
När anbuden lämnats in och byggherren utvärderat dessa och valt entreprenör
tecknas ett entreprenadkontrakt. Kontraktet ska innehålla den information
som krävs för att entreprenaden ska kunna genomföras på rätt sätt.

Produktion
I detta skede ska den tilltänkta byggnaden realiseras genom att tidigare genom-
förd projektering och uppgjorda planer förverkligas. I detta skede består en
övervägande del av arbetsuppgifter i hantering av resurser i form av material
och personal. Produktionsfasen är ofta mycket intensiv och misstag kan få
stora konsekvenser i tid och pengar. I den traditionella produktionsorganisa-
tionen fungerar projektchefen som en företagsledare med stora befogenheter,
men också med stora krav på sig. Kontakterna med byggherren är formalis-
erade och följer speciella rutiner. Många av dessa fångas upp vid byggmöten,
där framförallt ekonomiska och tekniska frågor diskuteras. Det är beställarens
ombud och entreprenörens ombud som har rätt att fatta ekonomiska beslut.
Ett byggprojekts produktionsskede avslutas med en eller flera besiktningar.
Dokumentation i form av drift- och underhållsinstruktioner och relationshan-
dlingar överlämnas till byggherren.

Förvaltning
Efter slutbesiktningen överlämnas byggnaden till byggherren och/eller brukar-
na, det vill säga de som ska använda byggnaden eller anläggningen. Under den
så kallade garantitiden har entreprenörerna visst ansvar för brister i utförandet
eller i funktionen hos byggnadsverket.

Kvalitetsarbete
Enligt Nordstrand & Révai (2002) har kvalitetsarbetet inom byggsektorn utveck-
lats kraftigt den sista tiden och är nu väl förankrat hos de ledande delta-
garna i varje byggprojekt av betydelse: byggherrar, projektörer, entreprenör-
er och materialtillverkare. Beställare ställer numera krav på att den som
genomför projektet ska använda fungerande kvalitetsstyrningssystem. Enligt
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KAPITEL 3. TEORI

Bergman & Klefsjö (2001) ser allt fler företag och organisationer i såväl pri-
vata som offentliga verksamheter kvalitetsfrågorna som en integrerad del av
verksamheten. Ett sådant handlande utgör grunden i det som idag på engel-
ska kallas Total Quality Management, TQM, och som i vår tolkning innebär
att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas
behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbät-
tringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens pro-
cesser”. En översättning till svenska av TQM är ”offensiv kvalitetsutveckling”
Med offensiv markeras att det handlar om att aktivt förebygga, förändra och
förbättra och inte kontrollera och reparera. Med ordet utveckling markeras
dels att kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete, och inte ett speciellt
projekt, och dels att det handlar om att utveckla produkter och processer.
Riskhanteringen är ett steg i kvalitetsarbetet och bygger på att hantera de
risker och möjliga skador som organisationen kan vålla eller drabbas av.

3.2 Riskhantering
För att öka läsarens förståelse för riskhantering så beskrivs i detta kapitel
riskhantering och dess definitioner. Detta kapitel grundar sig på IEC (1995)
om inget annat anges. Detta är en kort sammanfattning, för en mera grundlig
analys se (Pennock & Haimes 2001), (Chapman & Ward 1997) och (Chapman
& Ward 2002).

Grundläggande definitioner
• Risk

En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse skall inträffa
samt de (negativa) konsekvenser händelsen i fråga kan anses leda till.

• Riskhantering
Riskhanteringen i en organisation är de organisatoriska aktiviteter och
rutiner som är avsedda att hantera de risker och möjliga skador som
organisationen kan vålla eller drabbas av.

• Riskanalys
Riskanalys avser en systematisk kartläggning av riskerna i ett system
samt beräkning eller uppskattning av riskernas omfattning och kon-
sekvenser.

12



3.2. RISKHANTERING

• Riskbedömning
Riskbedömning är en bedömning av risken för olycksfall eller ohälsa i
en risksituation i syfte att avgöra om riskreducerande åtgärder behövs

• Riskreduktion
Riskreduktion är att minska risken genom att mildra, förebygga eller
föregripa den. Det kan ske genom att undvika risken, överföra den
genom exempelvis försäkringar, eller genom att reducera hotet, sår-
barheten eller den möjliga påverkan (skadan). Det kan också ske genom
att upptäcka oönskade händelser, reagera på dem och sedan återställa
förhållandena till sitt ursprungsläge.

• Riskvärdering
Riskvärdering är en värdering av riskanalysens resultat för att fastställa
om riskreducerande åtgärder behövs

• Skada
Fysisk skada eller förstörelse av hälsa, egendom eller miljön.

• Fara
Källa med potentiell skada eller en situation med potential till skada.

• Identifiera fara
Process för hur fara känns igen och definierar dess karaktär.

• System
Sammansatt enhet av: personal, process, material, verktyg, utrustning,
byggnader och mjukvara. Dessa element används tillsammans för att
få fram uppgifter om ett specifikt objekt.

Riskhantering
Riskhanteringen kan delas upp i tre olika steg: Riskanalys, riskvärdering och
riskreduktion. (figur 3.2).
Riskanalys är enligt Ingvarson & Roos (2003) en systematisk identifiering av
riskerna i ett system samt beräkning eller uppskattning av riskernas omfat-
tning. Holmgren (2003) anser att syftet med riskanalys är att reducera osäk-
erheten av en potentiell olyckssituation och att tillhandahålla ett ramverk för
att systematiskt undersöka alla oegentligheter som kan inträffa. Riskanalysen
tittar inte bara på vad som har hänt i det förgångna utan även på vad som
kan tänkas hända i framtiden. Riskanalysens kvalitet beror på formuleringen
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KAPITEL 3. TEORI

av mål och syfte samt analysens omfattning.

Andra steget i riskhantering är riskvärdering. Efterhand som riskerna upp-
skattas i riskanalysen sker en värdering av dessa. Huvudsyftet med riskvärderin-
gen är att se till att kostnaden av en riskreduktion är befogad för den grad av
riskreduktion som avses. Tillsammans med riskanalysen kan riskvärderingen
sägas utgöra bedömningen av riskerna (Holmgren 2003).

Det sista steget i riskhantering är riskreduktion. Syftet med riskreduk-
tionen är att minimera, eller om möjligt, överföra riskerna som har blivit
identifierade. Målet är att reducera omfattningen och uppkomsten av risken
(Ingvarson & Roos 2003).

- Syfte och omfattning
- Riskidentifiering
- Beräkning av risk

Riskanalys

Riskvärdering

Riskreduktion

- Accepterad risk ?
- Alternativ

- Beslutsfattande
- Genomförande
- Övervakning

Riskbedömning

Riskhantering

Figur 3.2: Riskhanteringens olika beståndsdelar, fritt efter IEC
(1995)
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3.3 Riskhanteringsmetoder

Här följer några beskrivningar av olika riskanalysmetoder. Detta kapitel grun-
dar sig på Ingvarson & Roos (2003) om inget annat anges.Detta är en kort
sammanfattning, för en mera grundlig analys se (IEC 1995) och (Plast och
Kemiföretagen 2001)

Att välja riskanalysmetod är oftast väldigt komplicerat. Oftast är det bäst
att använda sig av flera olika metoder för att få så stor täckning på riskanal-
ysen som möjligt. Beroende på vilken detaljnivå som söks av analysen kan
en lämplig metod väljas ut. En annan faktor som är avgörande för valet av
metod är vilken sorts information som finns tillgänglig, för mer detaljerad
analys, desto mer information krävs.

Vid granskning av olika typer av risker har det utvecklats flera analysme-
toder med varierande utformning och ändamål. För varje typ av risk finns det
specifika definitioner, strukturer, beräkningsmodeller och sätt att uttrycka
slutresultatet. Det är därför inte möjligt att ge någon strukturell och lättöver-
skådlig modell för hur alla riskanalyser utförs. Ett sätt är dock att dela in
riskanalyser efter grad av kvantifierbarhet. Grovt sett kan analyserna kate-
goriseras som kvalitativa, semi-kvantitativa eller kvantitativa (figur 3.3).

Grovanalys
HAZOP
MORT
AEA
Avvikelseanalys
HEAT
MIMIX
Checklistor

Kvalitativa Semi-kvantitativa Kvantitativa

Indexmetoder
THERP
SLIM

QRA

Figur 3.3: Indelning av riskanalysmetoder efter grad av kvanti-
fierbarhet, fritt efter Ingvarson & Roos (2003)
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Kvalitativa riskanalysmetoder
Kvalitativa metoder används främst för att identifiera risker. De kvalitativa
riskanalysmetoderna är väldigt mångsidiga och passar till många olika verk-
samhetstyper.

De kvalitativa metoderna är anpassade för olika verksamhetstyper, till ex-
empel byggindustrin. Syftet är främst att beskriva en händelse som sker vid
olika förutsättningar. Hos en kvalitativ metod uppskattas och klassas risker-
na utifrån erfarenheter och enligt aktuell metods rekommendationer. De mått
som ibland ändå används för att bedöma riskkällans nivå beskriver rangord-
ningen mellan talen och ej avståndet mellan dessa. Till exempel kan talen
vara stor och liten. Inte sällan är syftet att jämföra risker med varandra. Även
om sannolikhet och konsekvens inte formuleras explicit kan de ibland ändå
uppskattas grovt. Med en kvalitativ metod kan en anläggning/process exem-
pelvis erhålla en risknivå motsvarande en bokstav eller siffra. Resultatet är
då värdefullt för den som är insatt i metoden, men det kan bli svårigheter
att jämföra med andra metoder. Om samma metod utförs på flera likartade
objekt duger det dock utmärkt som jämförelse mellan de olika objekten. Re-
sultatet kan då lätt ställas mot metodernas acceptanskriterier. Dessa analyser
används ofta som ett urvalsinstrument för fortsatta detaljerade (kvantitativa)
analyser (Nilsson, Magnusson, Hallin & Lenntorp 2000).

Semi-kvantitativa riskanalysmetoder
De semi-kvantitativa metoderna är mer detaljerade i sin uppbyggnad och in-
nehåller till viss del mått på konsekvenser och sannolikheter för att en händelse
ska inträffa. Med en semi-kvantitativ riskanalys avses en sådan analys som kan
beräkna risker kvantitativt, men där resultatet bara kan jämföras inom mod-
ellens analyserade objekt. Måtten behöver inte vara exakta utan kan beteckna
storleksordningar för att kunna rangordna och jämföra olika alternativ med
olika risker. Detta innebär att man kan beräkna hur riskfylld en process är
gentemot en annan, men att den absoluta risken ej kan beräknas (Nilsson et
al. 2000).

Kvantitativ riskanalys
Resultat av dessa riskanalysmetoder ges i form av kvantitativa värden. Dessa
resultat har fördelen att de är enkla att tolka och jämföra med riskkriterier
samt resultat från andra verksamheter som beräknats med metoden. En kvan-
titativ riskanalys är ett omfattande arbete som ofta kräver tillgång till mycket
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information och statistik, vilket dock inte alltid finns tillgängligt. De kvantita-
tiva riskberäkningarna varierar i utformning beroende på om uppskattningen
avser olycksrisker eller exponering för farliga ämnen, som härstammar från
normala processer eller rutinartad drift. Gemensamt för alla är emellertid att
kvantitativa riskberäkningar baseras på osäkerheter i bland annat beräkn-
ingsmodeller och indata. Dessa osäkerheter fortplantas genom beräkningarna
och ger en motsvarande osäkerhet i slutresultatet (Ingvarson & Roos 2003).

Riskhanteringsmetoder som tillämpas i
byggbranschen
De två riskhanteringsmetoder som används i störst omfattning inom bygg-
branschen är checklistor och grovanalys. För att bekanta sig mer med dessa
metoder följer här en sammanfattning av deras uppbyggnad.

Checklistor

Checklistor baseras på tidigare erfarenheter. Syftet med dessa är att visa om
god praxis tillämpas. För att önskat resultat ska uppnås måste checklistan
vara anpassad till den aktuella kontrollen, så att kontrollpunkterna ej kan mis-
stolkas och att den som utarbetar listan har den erfarenhet och kunskap som
behövs. För att checklistorna ska kunna vara till användning måste dessa upp-
dateras regelbundet, annars finns det risk för att dessa ej återspeglar bestäm-
melser, standarder och erfarenheter. Plast och Kemiföretagen (2001) skriver
att det finns fem sammanhang där checklistor kan utgöra effektiva hjälpmedel.

1. En typ av checklistor används för så kallad preliminär riskanalys under
idé- och designstadiet. Den är ofta allmänt formulerad och underlättar
säkerhetsmässiga överväganden tidigt i ett projekt, genom att ange ett
ofta stort antal frågeställningar vilka bör beaktas. Bland annat påvisas
var mer förutsägande och analytiska riskanalyser är motiverade.

2. En annan typ av checklistor används för att kontrollera projekt under
konstruktions- och uppbyggnadsfasen. De omfattar varje del av sys-
temet och hänvisar till ritningsunderlag, material- och instrumentspeci-
fikationer. Med hjälp av uppställda checklistor kontrolleras att anläg-
gningen byggs på ett sådant sätt att den motsvarar de säkerhetsmässiga
krav som ställts under planerings- och konstruktionsfasen.
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3. En tredje typ av checklistor används i samband med igångkörning av
anläggningar. Listorna som upprättas under konstruktions- och upp-
byggnadsarbetet tjänar som detaljerade instruktions- och kontrollhjälp-
medel för att säkerhetsställa att utrustningen inspekteras, provas och
tas i drift enligt uppställda planer och på ett säkerhetsmässigt riktigt
sätt.

4. En fjärde typ av checklistor är de som ofta ingår i skriftliga instruktion-
er för drift och underhåll. De kan informera berörd personal om kritiska
säkerhetsmässiga rutiner och minimikrav. Dessutom kan de möjliggöra
en enhetlig bedömning av personalens motivation och förståelse för
dessa frågor. Det är särskilt värdefullt för oerfarna operatörer att arbe-
ta igenom de olika momenten i en väl utformad och anpassad checklista.

5. En femte typ av checklistor används som vägledning vid mera omfat-
tande inspektioner och säkerhetsgranskningar av anläggningar som är
i drift. Inriktning, omfattning och detaljeringsgrad kan variera.

Syftet med checklistor är enligt Plast och Kemiföretagen (2001) att dessa ska
identifiera kända typer av riskkällor och kontrollera samstämmighet med stan-
dardförfaranden. Checklistor kan användas genom hela byggprocessen med
ingående delar.

En checklista är relativt enkel att använda och ger ett relativt snabbt
resultat. Checklistornas omfattning kan variera men ger som regel den mest
kostnadseffektivaste och tidseffektivaste metoden för riskhantering.

Grovanalys / Preliminär riskanalys (PHA)

Preliminär riskanalys (Preliminary Hazard Analysis, PHA), eller ofta benäm-
nd grovanalys, används huvudsakligen på två sätt, dels för att på ett tidigt
stadium i ett projekt identifiera och värdera eventuella riskkällor och dels som
en inledande metod för att på en befintlig anläggning likaledes identifiera och
värdera risker. Så benämns grovanalys av Plast och Kemiföretagen (2001). Ing-
varson & Roos (2003) styrker detta och tillägger att ursprungligen så användes
grovanalysen för att underlätta identifieringen av risker inom industrianläg-
gningar men metoden kan med fördel även användas i andra tillämpningar.

Syftet med grovanalys är att möjliggöra en tidig identifiering och värder-
ing av riskkällor utan hänsyn till detaljer i systemet för att belysa behovet
av mer ingående riskanalyser och förse organisationen med vägledning i pro-
jekteringsarbetet (Plast och Kemiföretagen 2001). Metoden används för att
identifiera de risker som redan finns inbyggda i ett befintligt system. Detta för

18



3.3. RISKHANTERINGSMETODER

att kunna ta bort dessa eller åtminstone kontrollera dem. Målet med en grov-
analys är att erhålla en översiktlig bild av ett systems risker. Denna riskbild
används sedan som ett beslutsunderlag för att veta hur riskerna ska hanteras
och analyseras vidare (Ingvarson & Roos 2003).

Grovanalysen bygger på diskussion om alla tänkbara scenarion för att kun-
na identifiera alla risker som finns i systemet. Varje risk som identifieras analy-
seras med avseende på händelseförlopp, möjliga orsaker och konsekvenser. En
grovanalys bör genomföras av en grupp personer som är erfarna i riskhantering
och av aktuell process. Om erfarna personer genomför grovanalysen behövs
ej lika stora insatser jämfört med andra metoder (Plast och Kemiföretagen
2001).Enligt Harms-Ringdahl (1993) så är grovanalysen, om den används till
fullo, en väldigt stor och krävande metod.
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KAPITEL 4

EMPIRI

Detta kapitel är en sammanställning av de data som samlades in under inter-
vjutillfällena.

4.1 Urval
För att kunna genomföra denna studie inom utsatt tid (20 veckor) begränsades
den till tre företag. Företagen är Nåiden Bygg AB, Vägverket Produktion och
Berggren & Bergman AB med hänsyn till de gjorda avgränsningarna. De pro-
jekt som studerats vid de olika företagen har valts ut i samråd med respektive
företag. Projekten var både anläggningsprojekt och husbyggnadsprojekt och
dessa är nu pågående eller slutförda inom det gångna året. Av de projekt som
valdes ut var endast två totalentreprenader och de andra sju projekten var
generalentreprenader.

Berggren & Bergman AB

Berggren & Bergman AB arbetar i byggbranschen med mark-, asfalt - och an-
läggningsarbeten. Kunderna är till största delen kommuner, Vägverket, stats-
och kommunalägda bolag samt näringslivet. Deras starkaste områden är asfal-
tarbeten, vägbyggnad, va-arbeten, markarbeten samt grundläggningsarbeten.
Företaget grundades 1948 av Bengt Berggren och Fabian Bergman med inrikt-
ning mot vägbyggnad inom Norrland. Företaget är helt privatägt och fristående
från andra ägargrupper.
Huvudkontoret finns i Luleå. Filialkontor finns i Piteå och i Gällivare. De är
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verksamma i Norr- och Västerbotten samt i Stockholm. Bolaget har cirka 35
årsanställda.

De tre projekt som valdes ut av Berggren & Bergman AB var bullerplank
Mariebergsvägen, bro Kusån och mellanlager Sunderbyn. Dessa tre projekt
hade en varierande anbudssumma mellan 2,2 MSEK till 9 MSEK och var
anläggningsprojekt.

Nåiden Bygg AB

Nåiden Bygg AB är ett helägt norrbottniskt företag som senaste året om-
satte 220 Mkr. Företaget har cirka 95 anställda och verkar inom bygg- och
anläggningssektorn i övre Norrland.
Nåiden Bygg AB bildades 1974 och har idag kontor i Luleå och Piteå.

De tre projekt som valdes ut av Nåiden Bygg AB var Luleå stadshus, ICA Maxi
och Luleå lasarett. Dessa tre projekt hade en anbudssumma mellan 45 MSEK
och 60 MSEK och var nyproduktion och renovering. Alla var husbyggnads-
projekt.

Vägverket Produktion

Vägverket Produktion är en affärsenhet inom Vägverket. Enheten arbetar med
byggande samt drift och underhåll av vägar och anläggningar åt offentliga och
privata kunder.
Vägverket Produktion är ett av landets ledande väg- och anläggningsföretag,
med cirka 2 500 medarbetare och med en årsomsättning på nästan 6 Mdr SEK.
Verksamheten bedrivs över hela landet och är organiserad i de fyra affärsom-
rådena anläggning, drift, beläggning respektive fastighet och maskin.
Huvudkontoret ligger i Borlänge. Verksamhetsområdet är brett. Det spänner
från nyproduktion av stora infrastrukturanläggningar som vägar, gator, broar,
järnvägar, bredband, hamnar, fjärrvärme med mera till drift, underhåll och
service av anläggningar åt offentliga och privata beställare. Miljörelaterade
uppdrag som marksanering och återvinning av restprodukter ökar i omfattning.

De tre projekt som valdes ut av Vägverket Produktion var mitträcke E4, fågel-
damm Gültzaudden och väg 670 Rackbergsdrölan. Dessa tre projekt hade en
anbudssumma mellan 1,5 MSEK och 7 MSEK och var anläggningsprojekt.
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4.2 Intervjuer
För att bilda sig en uppfattning om hur de utvalda projekten hanterade sina
risker, i jämförelse mot de krav som företagen ställde, intervjuades tre projekt-
chefer från varje företag ansvariga för respektive projekt. Ett intervjuformulär
(Appendix A) användes för att lättare kunna jämföra intervjusvaren. Detta
formulär användes som stöd i intervjun men tilläts aldrig styra denna. Ap-
pendix B innehåller alla svar från de olika projekten. För att kunna åskådlig-
göra intervjuerna på ett enklare sätt, och kunna jämföra svaren, har inter-
vjuerna sammanställts utifrån dessa frågor:

• Anbudssumma

• Vad innebär risk för företaget/projektet

• Vilka typer av risker finns inom projekten?

• Riskanalys?

• Arbetsberedning?

• Nya risker?

• Skillnad mellan stora och små projekt?

• Styr hjälpmedlen vilka risker som tas upp?

• Vem har gjort riskanalysen?

• Hur fungerar riskhanteringen?

• Är detta projekt unikt angående riskhanteringen?

• Är projektchefens arbetssätt unikt angående riskhantering?

Svaren har sammanställts i tabeller. Detta för att det ska bli lättare att dra
slutsatser och jämföra svaren mellan de olika projekten.
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Företagens svar på frågorna

De fyra frågorna i intervjuformuläret tillsammans med de dokument som jag
fick ta del av bestämde hur företaget ville att sin riskhantering skulle skötas.
I tabell: 4.1 till tabell: 4.4 är svaren från företagen sammanställda.

Tabell 4.1: Vad innebär risk för företaget/projektet? (Fråga 1)

Berggren & Berg-
man

Nåiden Bygg AB Vägverket Produk-
tion

Ekonomisk, teknisk,
miljö och arbetsmiljö

Ekonomisk och arbets-
miljö, Klara de upp-
ställda mål som finns
från beställare och före-
tag.

Ekonomisk, miljö och
arbetsmiljö.
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Tabell 4.2: Hur ska riskanalysen genomföras? (Fråga 2)

Berggren & Berg-
man

Nåiden Bygg AB Vägverket Produk-
tion

I början av projektet
ska 3 planer upprättas,
kvalitets-, miljö och
arbetsmiljöplan. Dessa
ska anpassas till det
specifika projektet.
Varje uppmärksammad
risk ska ha en åtgärds-
plan och ange vem som
är ansvarig.

En riskbedömning ska
göras i startskedet
av projektet. Detta
objektsanpassas. Alla
på arbetsplatsen ska
läsa igenom analysen.

I kalkylstadiet sker
en riskbedömning
som sedan uppdateras
av projektchefen och
entreprenadingejören
vid projektets start.
Som hjälp finns check-
listor för att arbetet
ska följa en viss lin-
je. Specifika risker
förs in i checklistorna
som uppdateras un-
der projektets gång.
Projektet börjar med
ett startmöte där alla
inblandade i projektet
är med och går igenom
vilka risker som kan
tänkas uppkomma och
hur de ska tas om
hand.

Tabell 4.3: Hur ska arbetsberedning genomföras? (Fråga 3)

Berggren & Berg-
man

Nåiden Bygg AB Vägverket Produk-
tion

Arbetsberedning
genomförs inför svåra
moment.

Vid svårare mo-
ment ska en arbets-
beredning genomföras
tillsammans med de
inblandade.

Arbetsberedning ska
göras vid svårare
moment.
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Tabell 4.4: Hur ska nya risker fångas upp? (Fråga 4)

Berggren & Berg-
man

Nåiden Bygg AB Vägverket Produk-
tion

Rutiner saknas för det-
ta.

Arbetsberedning vid
nya och ändrade mo-
ment som anses som
svårare. Om stor del
av projekteringen
ändras så görs risk-
bedömningen om på
nytt.

Vid större projekt ska
en riskinventering göras
i mitten av projektet. I
checklistorna finns även
med att om det upp-
kommer särskilda risker
ska en ny riskanalys
göras. Arbetsberedning
tar upp nya risker.
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Projektens svar på frågorna

I tabell: 4.5 finns svaren från Berggren & Bergman AB projekt, i tabell: 4.6
finns svaren från Nåiden Bygg AB projekt och till sist i tabell: 4.7 finns
svaren från Vägverkets Produktion projekt. Om projektet är generalentrepre-
nad (GE) eller totalentreprenad (TE) anges i tabellerna.

Tabell 4.5: Sammanställning av intervjusvar från
Berggren & Bergman AB

Fråga Bullerplank
Mariebergsvä-
gen

Bro Kusån Mellanlager
Sunderbyn

Anbuds-
summa?

2,2 MSEK, GE 4,3 MSEK, GE 9 MSEK, GE

Vad innebär
risk för före-
taget / projek-
tet?

Kvalitets, arbets-
miljö och miljö-
risker.

Vissa moment
där något kan
hända som man
ej har räknat
med. Ekonomiskt,
arbetsmiljö och
miljö.

Någon form av
fara, något som
har en risk att
inträffa.

Vilka typer av
risker finns in-
om projektet?

Kvalitets, arbets-
miljö och miljö-
risker samt
ekonomiska risker.

Ekonomiska,
miljö, arbetsmiljö
och tekniska.

Kvalitets, arbets-
miljö, miljörisker
och ekonomiska.

Fortsättning på nästa sida. . .
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Tabell 4.5 – Fortsättning
Fråga Bullerplank

Mariebergsvä-
gen

Bro Kusån Mellanlager
Sunderbyn

Hur genom-
fördes risk-
analysen?

Använt sig av
företagets mal-
lar och check-
listor och utgått
från innehålls-
förteckningen i
deras projekt-
plan. Detta
tillsammans med
en genomgång
av arbetsplatsen,
handlingar och
egna erfaren-
heter har en
riskbedömning
utförts.

Upprättat en
kvalitets-, miljö-
och arbetsmiljö-
plan tillsammans
med kvalitets- och
miljösamordnare.

Kvalitets- och
miljöansvarige
har utfört risk-
hanteringen på
detta projekt.
Projektchefen
godkände dock
denna plan utifrån
hans kunskap om
projektet.

Arbetsbered-
ning?

Vid svåra mo-
ment görs en
arbetsberedning.

Svårare moment
startas med en
arbetsberedning.

Arbetsberedning
vid svåra moment.

Nya risker? Skriver ner dom i
dagboken, rutiner
saknas.

Genom skydds-
ronder och att
yrkesarbetarna
påtalar den nya
risken.

Arbetsmiljörisker
fångas upp genom
skyddsronder. De
andra riskerna
finns inga rutiner
på.

Skillnad mel-
lan stora och
små projekt?

Riskhanteringen
sker på samma
sätt med riskerna
blir oftast mindre
till antal i ett litet
projekt.

Riskhanteringen
sker på samma
sätt men i ett min-
dre projekt ges
oftast mindre tid
till riskhantering.

Större projekt
ger en större
vaksamhet mot
ekonomiska risker.
Men tillväga-
gångssättet är
samma för små
och stora projekt.

Fortsättning på nästa sida. . .
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Tabell 4.5 – Fortsättning
Fråga Bullerplank

Mariebergsvä-
gen

Bro Kusån Mellanlager
Sunderbyn

Styr hjälp-
medlen vilka
risker som tas
upp?

Styr ej. Styr ej. Hjälpmedlen an-
passas efter varje
projekt specifikt
och gör att det
inte styr utan
det är projekt-
chefens rutin och
erfarenhet som
styr.

Vem har gjort
riskanalysen?

På egen hand Med hjälp av
kvalitets- och
miljösamordnare.

Med hjälp av
kvalitets- och
miljösamordnare.

Hur fungerar
riskhanterin-
gen?

Fungerar bra men
det saknas rutiner
för vissa moment.

Fungerar bra. Projektchefen
anser att risk-
hanteringen
fungerar bra och
är på gång att
bli riktigt bra.
Arbetet med cer-
tifiering är i gång
och projektchefen
tycker att hela
företaget är i
ett förändrings-
skede som börjar
bli bra. Projek-
tchefen tycker
att man börjar
se att det finns
en praktisk nytta
med kvalitets
och miljöarbetet.
Detta fanns inte
förut.

Fortsättning på nästa sida. . .
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Tabell 4.5 – Fortsättning
Fråga Bullerplank

Mariebergsvä-
gen

Bro Kusån Mellanlager
Sunderbyn

Är detta pro-
jekt unikt
angående risk-
hanteringen?

Ej unikt. Speciellt arbete,
strömmande vat-
ten och bristfälliga
handlingar.

Ej unikt.

Är Projekt-
chefens
arbets-
sätt unikt
angående
riskhantering?

Är kvalitet och
miljösamordnare
på Berggren &
Bergman AB
vilket gör att han
har större insikt i
vad som krävs.

Ej unikt, men ty-
cker sig vara nog-
grann som person.

Ej unikt.
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Tabell 4.6: Sammanställning av intervjusvar från Nåiden
Bygg AB

Fråga Luleå Stadshus ICA Maxi Luleå Lasarett
Anbuds-
summa?

45 MSEK, GE 60 MSEK, TE 50 MSEK, GE

Vad innebär
risk för före-
taget / projek-
tet?

Arbetsmiljön.
Någonting
oförutsett kan
hända som man
ej vill ska hän-
da som man
ska försöka
förebygga.

Allt som innebär
en risk för nå-
gon människa att
skada sig.

Någonting som
är farligt, att det
kan hända något
som ej är bra

Vilka typer av
risker finns in-
om projekten?

Arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsmiljö

Hur genom-
fördes risk-
analysen?

Använt mall
från företaget
i starten av
projektet.
Den projekt-
anpassades och
det togs fram
en åtgärds-
plan för alla
risker som man
trodde skulle
förekomma. Tar
in riskanalyser
från under-
entreprenörer.
Riskbedöm-
ningen ska leva
under projektet
och uppdateras
kontinuerligt.

Riskbedömning i
början av projek-
tet som baseras
på mallar som
tagit fram av
företaget. Dessa
projektanpassa-
des

Riskbedöm-
ningen gjordes
i början av
projektet, den-
na uppdateras
kontinuerligt och
projektanpassas.

Fortsättning på nästa sida. . .
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Tabell 4.6 – Fortsättning
Fråga Luleå Stadshus ICA Maxi Luleå Lasarett
Arbetsbered-
ning?

Vid svåra mo-
ment utförs en
arbetsberedning,
där alla är in-
blandade i just
det projektet
närvarande.
När arbets-
beredning ska
göras bestäms av
riskanalysen.

För särskilt risk-
fyllt arbete ut-
formas en arbets-
beredning. Detta
för att riskerna
ska minimeras.

Arbetsberedning
före varje svårt
moment.

Nya risker? Genom arbets-
beredning får
man detalj-
planera mer än i
den första risk-
bedömningen.
Samordnings-
möten med
underentre-
prenörer en gång
i veckan där nya
risker har en
stående punkt på
dagordningen.
Alla nya personer
på arbetsplatsen
ska skriva på
att dom har läst
igenom arbets-
miljöplanen.

Genom skydds-
ronder och att
visuellt kontrol-
lera arbets-
platsen. Även
arbetsbered-
ningen tar upp
tillkommande
risker.

Genom system-
atiskt arbets-
miljöarbete,
genom arbets-
beredningar och
det sitter uppe
en lista inne på
kontoret där alla
som upptäcker
en risk ska skriva
in den så den
kan tas hand om.

Fortsättning på nästa sida. . .
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Tabell 4.6 – Fortsättning
Fråga Luleå Stadshus ICA Maxi Luleå Lasarett
Skillnader
mellan sto-
ra och små
projekt?

Samma mal-
lar/rutiner i alla
projekt. Antar
att i de stora
projekten så är
riskerna mer
uppenbara och
man vet att en
högre nivå på
styrning krävs
för att kunna
upprätthålla en
viss ordning och
även nå ut till
alla berörda på
arbetsplatsen

Det finns skill-
nader, dessa
ligger i krav från
myndigheter till
exempel att på
ett projekt där
det är mindre
än fem personer
så behövs inget
skyddsombud.
Mindre projekt
ger mindre risk-
moment vilket
ger ett annat
förfarande men
samma mal-
lar och rutiner
gäller.

I det stora hela
är det samma,
samma rutiner
och mallar men
resurserna är
mindre i mindre
projekt vilket
leder till ”sämre”
riskhantering.

Styr hjälp-
medlen vilka
risker som tas
upp?

Hjälpmedlen är
generella så de
styr inte däre-
mot ställer det
högre krav på
den som utför
riskanalysen.

De styr ej utan
är ett stöd i
verksamheten.
Med alla krav
från myndigheter
så är det bra att
dessa finns.

Styr till viss del
men ej tillkom-
mande risker,
Utan hjälp-
medlen skulle
många risker
glömmas bort.

Vem har gjort
riskanalysen?

Gjort all risk-
hantering själv.

Gjort all risk-
hantering själv.

Gjort all risk-
hantering själv.

Hur fungerar
riskanalysen?

Fungerar bra. Fungerar bra. Fungerar bra.

Fortsättning på nästa sida. . .
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Tabell 4.6 – Fortsättning
Fråga Luleå Stadshus ICA Maxi Luleå Lasarett
Är detta pro-
jekt unikt
angående risk-
hanteringen?

Projektet har
kända risker
och de över-
raskningar som
uppstått under
projektets gång
har fallit inom
ramarna för det
kontrollsystem
som finns.

Ett relativt
enkelt projekt.

Mycket folk in-
blandade vilket
ger många risker
men annars är
det ej speciellt.

Är Projekt-
chefens
arbets-
sätt unikt
angående
riskhantering?

Hög nivå på risk-
hanteringen, han
är noggrann som
person.

Ej unikt Tycker sig ej vara
unik.
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Tabell 4.7: Sammanställning av intervjusvar från Vägver-
ket Produktion

Fråga Mitträcke, E4
Pärsön, Råneå

Fågeldamm,
Gültzaudden

Väg 670, Rack-
bergsdrölan

Anbuds-
summa?

5,9 MSEK, TE 1,5 MSEK, GE 7 MSEK, GE

Vad innebär
risk för före-
taget / pro-
jektet?

Arbetsmiljö och
ekonomisk risk.

Sannolikheten
att någonting
ska inträffa,
Risk kan även
uppfattas som en
möjlighet.

När det är något
som är svårt eller
farligt, mänskligt
eller ekonomiskt.

Vilka typer av
risker finns in-
om projektet?

Ekonomisk,
miljö, arbets-
miljö, skyltning
och maskiner.

Ekonomiska,
arbetsmiljö och
miljö

Ekonomiska och
arbetsmiljö.

Hur genom-
fördes risk-
analysen?

Har följt VV ru-
tiner och mallar i
riskanalysen.

Följt VV mal-
lar och rutiner.
Eftersom VV är
certifierade enligt
ISO9001/14001
så anser han att
det är väldigt
viktigt att föl-
ja riktlinjerna
till punkt och
pricka. En
arbetsmiljöplan
upprättades och
han använde sig
av mallarna från
VV intranät.
En annons i en
tidning om att
det skulle vara
öppet vatten i
området sattes
in som begäran
av beställaren.

Följt Vägver-
kets lednings-
system. Med en
genomgång av
området, han-
dlingarna och
vilka hjälpmedel
som behövs har
projektchefen
gjort sin risk-
analys. För
varje risk pro-
jektchefen har
uppmärksammat
har en åtgärds-
plan tagits fram
och vem som har
varit ansvarig för
att denna åtgärd
genomförts.

Fortsättning på nästa sida. . .
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Tabell 4.7 – Fortsättning
Fråga Mitträcke, E4

Pärsön, Råneå
Fågeldamm,
Gültzaudden

Väg 670, Rack-
bergsdrölan

Arbetsbered-
ning?

Vid svåra mo-
ment sker arbets-
beredning för att
minimera riskut-
fall.

Arbetsberedning
kommer att
göras om det
blir nödvändigt
men än så länge
har det ej varit
något sådant
moment som
kräver detta.

Arbetsberedning
sker vid svårare
moment.

Nya risker? Vid arbetsbered-
ning och när
yrkesarbetarna
påtalar dessa.

Vid arbetsbered-
ningen tas nya
risker upp, även
dagboken använt
som ett sätt att
fånga nya risker.

Arbetsbered-
ningen används
för att fånga
upp nya risker
även avvikelse-
rapporter tar
upp risker. Sedan
på projektchefs-
träffarna så sker
erfarenhetsåter-
föring.

Skillnad mel-
lan stora och
små projekt?

Vid små pro-
jekt har oftast
projektchefen
fler projekt igång
samtidigt vilket
kan göra att
riskhanteringen
blir lidande. Men
man utgår från
samma mall.

Ingen skillnad
men i mindre
projekt blir
det en mindre
organisation
vilket kan leda
till att riskhante-
ringen får mindre
uppmärksamhet.

Riskhanteringen
sker på samma
sätt men vid
mindre projekt
ges mindre tid
till riskhante-
ringen. Men
risker blir oftast
mindre ju mindre
projekten är.

Fortsättning på nästa sida. . .
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Tabell 4.7 – Fortsättning
Fråga Mitträcke, E4

Pärsön, Råneå
Fågeldamm,
Gültzaudden

Väg 670, Rack-
bergsdrölan

Styr hjälp-
medlen vilka
risker som tas
upp?

Hjälpmedlen styr
ej utan det är
den som utför
riskanalysen som
styr vilka risker
som ska tas upp.

Hjälpmedlen styr
ej utan det är
projektchefen
som styr.

Hjälpmedlen styr
ej utan det gör
projektchefens
erfarenhet. Det
är också bra för
att skapa en vik-
tig påminnelse
för den vane
projektchefen.

Vem har gjort
riskanalysen?

Själv till-
sammans med
entreprenad-
ingenjören.

På egen hand. På egen hand.

Hur fungerar
riskhante-
ringen?

Fungerar bra. Fungerar bra. Fungerar bra.

Är detta pro-
jekt unikt
angående risk-
hanteringen?

Ej unik förutom
att projektörerna
ej var klara med
handlingarna
i tid så man
fick arbeta utan
ritningar under
stora delar av
projektet.

Det enda som
är lite unikt för
detta projekt
är närheten till
vatten, vilket
ger en större
uppmärksamhet
vid risker som
kan uppkomma.

Ej unikt.

Är Projekt-
chefens
arbets-
sätt unikt
angående
riskhantering?

Anser sig ej unik. Anser sig ej unik. Anser sig inte
unik.
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Utifrån svaren från de olika företagen och dess projekt har följande infor-
mation kunnat utläsas. Detta används för att analysera och dra slutsatser.

Inledningsvis kan det påpekas att det är påfallande hur samstämmiga svaren
är från de olika företagen och de olika projekten. Projektchefernas uppfattning
om vad en risk betyder är spridd men innebörden är den samma. Projektchefer-
na anser att risk finns överallt, Ekonomisk, Miljö och Arbetsmiljö. De flesta
var eniga om att den ”farligaste” risken är när någon människa kan komma
till skada. Ordet risk ansågs som ett negativt laddat ord. Samuel Lundkvist,
Nåiden Bygg AB, lade till att ”Risk är ett negativt laddat ord men positivt
om man upptäcker det i tid”. Alla projektchefer hade själva, eller med hjälp
av någon inom deras organisation , genomfört riskanalysen.
Ett genomgående svar är att deras organisationers mallar och riktlinjer är
generella. Det kräver en större kunskap hos projektchefen för att bearbeta dem
för att de ska passa just det projekt som analysen handlar om. Det är deras
erfarenhet och kunskap som avgör vilka risker som kommer att uppmärksam-
mas och hur de kommer att behandlas. Företagens mallar och rutiner anses
användas till väldigt stor del och är ett måste då de företag som intervjuats är
antingen certifierade enligt ISO9001/14001 eller jobbar efter deras riktlinjer.
Dessa mallar och rutiner är ej beroende av projektets storlek utan ser likadana
ut. Mallarna bearbetas inför varje projekt och projektanpassas. För varje risk
som uppmärksammas tas en åtgärdsplan fram. Denna följs upp för att kon-
trollera att åtgärden har blivit utförd inom utsatt datum. Projektcheferna
tyckte ej att företagens mallar och rutiner styrde deras riskhanteringsarbete
speciellt mycket. Mallarna var mer ett stöd för att de skulle komma ihåg alla
tänkbara risker.
Något som är återkommande från de flesta projektcheferna är att arbetsbered-
ningen är ett sätt att identifiera nya risker. Arbetsberedningen är också ett
sätt att sätta riskerna i fokus, i kommande och pågående moment. De flesta
använde arbetsberedningen för att fånga upp risker och detta var något som
företagen sa att de skulle göra. Även samordningsmöten, skyddsronder och
förnyade riskanalyser sas vara sätt att fånga upp nya risker på.
Skillnaden mellan stora och små projekt är liten, samma mallar och rutiner
används. Vissa tyckte att förfarandet skiljde något mellan stora och små pro-
jekt. I ett litet projekt finns mindre resurser och då blir oftast riskhanteringen
lidande. Det är aldrig tal om att ej ta hand om riskerna men riskhanteringen
har inte samma omfattning då det är ett mindre projekt. Sedan så följer även
antalet risker med storleken på projektet. Detta gör att riskhanteringen blir
mer omfattande på de större projekten då det finns fler risker att ta hand
om. Myndighetens krav ändras också något med storleken på projekten till
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exempel så behövs inget skyddsombud när det är mindre än fem personer som
arbetar på byggarbetsplatsen.

En del av projektcheferna sade att branschen har genomgått en förändring
de senaste åren. Detta har förändrat deras sätt att arbeta. Förut var det
mycket papper som skulle skrivas på och läggas i pärmar. Där var det ingen
som såg på dessa utan de fanns bara till för att det stod att man skulle göra
dom. Nu däremot förändras det mot att man bara gör de papper som är
intressanta. Johan Burman, Berggren & Bergman AB, sa

”Nu börjar man se praktisk nytta med kvalitets- och miljöarbetet. Detta
fanns inte förut.”
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KAPITEL 5

ANALYS

Detta kapitel har för avsikt att sammanfatta studien och att plocka fram viktiga
bitar som framkommit i studien både genom litteraturstudien och intervjuerna.

5.1 Analys av intervjuer
Företagen i denna studie har alla ett liknande sätt på vilket de bygger upp sin
riskhantering. Alla tre företagen arbetar efter ISO-systemet på ett eller annat
sätt, ett företag är certifierat, ett annat är på väg att bli certifierat medan
det tredje jobbar efter ISO filosofin. Berggren & Bergman AB som är på gång
med en certifiering skiljde sig något från de andra två företagen. Detta på
grund av att de ej hade alla rutiner klara vid intervjutillfället. Detta gjorde
att projektchefen ej hade styrning uppifrån på vad de skulle åstadkomma,
utan de använde sig av sin egen erfarenhet.

Företagens projektchefer har med hjälp av sina organisationers riktlinjer
och mallar en stor hjälp när de ska göra sin riskanalys. Mallarna är däremot
generella för att kunna passa alla projekt. Detta ställer höga krav på den
som utför riskanalysen. Det ger stor flexibilitet för projektchefen att få styra
sitt projekt som han/hon vill. Den som utför riskanalysen kan få hjälp av
organisationen i form av stöd av en kunnig person. I slutändan är det ändå
projektchefens planering och kunskap som bestämmer hur riskanalysen ska
bedrivas.
När svaren från projektcheferna jämförs med de som kom från företagen så
märks stora likheter. Projektcheferna använder sig av de mallar som företagen
tillhandahåller och använder dessa på det sätt som företagen har föreskrivit.
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Av de projekt som studerades kunde ej någon klar skillnad ses, i förfarandet
med riskanalysen, jämfört med hur företagen hade sagt att de skulle använ-
das. Eftersom projektcheferna har stort svängrum blir det enklare för dem
att anpassa sitt sätt att jobba till ett sätt som passar företaget. Även en stor
likhet när det gäller hur de tre företagen arbetar med sin riskhantering kan
utläsas. Detta beror förmodligen på att de är certifierade inom ISO-systemet
eller arbetar efter detta system.

För att dra en parallell med teorin i detta examensarbete så använder alla
företag i stora drag riskanalysmetoderna ”Checklistor” och ”Grovanalys”. De
använder sig av de mallar/checklistor som företagen tillhandahåller och an-
passar checklistan därefter.

För att önskat resultat ska uppnås måste checklistan vara anpassad till
den aktuella kontrollen, att kontrollpunkterna ej kan misstolkas och att den
som utarbetar listan har den erfarenhet och kunskap som behövs. (Plast och
Kemiföretagen 2001).

Anpassningen skedde på de tre företagen, utifrån projektets handlingar
och projektchefens erfarenhet. Många projektchefer lade till att de höll riskbedömnin-
gen aktuell under hela projektet och hade en kontinuerlig uppdatering av den.
Detta överensstämmer med vad Plast och Kemiföretagen (2001) säger.

För att checklistorna ska kunna vara till användning så måste dessa upp-
dateras regelbundet annars kan det bli risk för att dessa ej återspeglar bestäm-
melser, standarder och erfarenheter.

Redan i projekterings- och kalkylstadiet utförs en riskanalys för att iden-
tifiera och värdera eventuella riskkällor. Detta kan jämföras med grovanalysen
där det finns två sätt att använda analysen, dels att i ett tidigt stadium iden-
tifiera och värdera eventuella riskkällor samt att identifiera och värdera risker
i en befintlig anläggning.

Erfarenhetsåterföring är viktig i alla kvalitetssystem såsom ISO9001. Nåi-
den Bygg AB har projektchefsträffar några gånger per år just för att erfaren-
hetsåterföring ska fungera. Berggren & Bergman AB som är det minsta av
de tre företagen, har en liten organisation som gör att de har kontinuerlig
erfarenhetsåterföring mellan de anställda.
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För att sammanfatta det hela så sköter projektcheferna sin riskhantering
i stort sett i enlighet med företagens krav. Det finns några få avsteg men i
det stora hela ser det bra ut. Avstegen bestod i att det ej fanns helt klara
riktlinjer från alla företagen eller att riktlinjerna gav projektchefen stor frihet
att välja sitt arbetssätt själv. Förutom detta har företagen på ett bra sätt
förmedlat hur de vill att riskhanteringen ska hanteras. Mycket beror på att de
tre företagen har kommit långt i sin datorisering och ger sina medarbetare ett
stort förtroende. Rutinerna hos dessa företag var väl utvecklade och följdes av
projektcheferna.
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KAPITEL 6

SLUTSATS

I detta kapitel redovisas de intressantaste slutsatserna av arbetet samt förslag
och rekommendationer på fortsatta studier.

6.1 Slutsats
Syftet med denna studie är att kartlägga hur några byggföretag i Norrbotten
inom utvalda projekt sköter riskhanteringen med avseende på uppställda mål
och krav.

Syftet är dessutom att göra en jämförelse av hur stor skillnad det är mellan
BÖR- och ÄR-läge hos de entreprenadföretag som undersöks när det gäller
riskhantering.

Skillnaden mellan hur projekten skötte sin riskhantering och hur företagen
ville att de skulle skötas kan anses vara ytterst liten. Alla studerade projekt
följde en klar linje som var utsatt av företagen. Endast ett fåtal avsteg från
riktlinjerna uppdagades. Detta berodde inte på en dålig riskhantering utan
mer på att företagen inte hade förutbestämt hur alla moment skulle skötas,
utan de gav projektcheferna stor frihet att utöva riskhanteringen på sitt sätt.
Det var ändå så pass styrt från företaget att de viktigaste riskerna togs om-
hand på rätt sätt. I ett av företagen saknades vissa rutiner, vilket försvårade
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arbetet för projektcheferna. Detta är bara under en övergångsperiod tills de
har certifierat sig inom ISO.

En sak som man inser efter att ha studerat detta ämne är hur viktigt
det är med begripliga och bra rutiner. Allt som görs på ett företag utgår från
dess rutiner och ansvariges erfarenhet. För att kunna arbeta på samma sätt
är det viktigt att ha styrande dokument som säger hur man ska göra. Det är
då viktigt att dessa dokument inte är för svåra och omfattande, de ska vara
komprimerade och ta upp det viktiga. Som förslag till de företag som ingår
i studien men även till andra som läser denna rapport så tycker jag att man
ska skapa rutiner som är lättförståeliga och lättarbetade. Även se till att de
som gör analyserna är väl medvetna om dess betydelse och ger utbildning till
dessa. Detta är viktigt för att man ska arbeta på rätt sätt och att riskerna
ska tas hand om.

Branschen har under de senare åren varit under förändring. Tidigare var
det mycket med papper och rutiner som aldrig någonsin utfördes. Det blev
bara papper i pärmar som ingen läste. Nu är det däremot på väg att bli lite
mer lättöverskådligt, vilket är bra. Projektcheferna ser den praktiska nyttan
med dokumenten. Detta leder till en ökad insikt i riskarbetet.

De projekt som valdes ut valdes av företagen, detta på grund av att pro-
jektcheferna som hade mest arbete ej hade tid med en sådan intervju för
tillfället. Reliabiliteten för studien skadas något men detta var det enda sättet
för att kunna genomföra intervjuerna. Men det måste tas i beaktning när man
läser resultatet.

6.2 Förslag till fortsatta studier
Under tiden jag arbetat med detta examensarbete har frågor och funderingar
uppkommit vilka ej har kunnat besvaras inom ramen för detta examensarbete.

• En liknande studie som denna bör genomföras för att ge mer relia-
bilitet till denna studie, och den skulle skapa ett större underlag som
tillsammans med denna studie kan visa hur riskhanteringen fungerar
mer generellt.

• Undersöka hur ett företags riskhanteringssystem är uppbyggt och funger-
ar utifrån befintliga teorier inom riskteorin.
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APPENDIX A

Frågeformulär

För att lättare kunna jämföra svaren från intervjuerna följde intervjuaren ett
frågeformulär. Frågeformuläret var samma för alla intervjuer.

Frågeställningar Inledande frågor
• Berätta vem du är?

• Hur länge har du arbetat i det här företaget och i branschen?

• Vilken typ av projekt brukar du ansvara för?

• Beskriv det här projektet?

Huvudfrågor
• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?

• Är ordet rik negativt eller positivt för dig?

• Vilka typer av risker finns i projekt?

• Har du själv deltagit i arbetet med riskanalysen?

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade efter den
här verksamheten?
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• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen vilka risker
som behandlas?

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?

• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhantering?

• Finns det något övrigt Du vill tillägga som har med riskhantering att
göra?

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets riktlinjer
ser ut?

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?

Slutfråga
• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
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INTERVJUSVAR

B.1 Berggren & Bergman AB
Berggren & Bergman AB arbetar i byggbranschen med mark, asfalt - och an-
läggningsarbeten. Kunderna är till största delen kommuner, Vägverket, stats-
och kommunalägda bolag samt näringslivet. Deras starkaste områden är asfal-
tarbeten, vägbyggnad, va-arbeten, markarbeten samt grundläggningsarbeten.
Företaget grundades 1948 av Bengt Berggren och Fabian Bergman med inrikt-
ning mot vägbyggnad inom Norrland. Företaget är helt privatägt och fristående
från andra ägargrupper.
Huvudkontoret finns i Luleå. Filialkontor finns i Piteå och i Gällivare. De är
verksamma i Norr- och Västerbotten samt i Stockholm. Bolaget har cirka 35
årsanställda.

Stadsön Bullerplank Mariebergsvägen
Intervju - 2005-04-26 - Roger Tano - Berggren & Bergman AB

• Inledande frågor
Roger är 41 år gammal, och har jobbat hos Berggren & Bergman AB
sedan 2002. Före detta har han gått Projektingenjör på LTU. Detta är
det första egna projektet som Roger har hand om.

• Beskriv det här projektet?
Stadsön Bullerplank Mariebergsvägen.

B–1



APPENDIX B. INTERVJUSVAR

Nybyggnad.
Entreprenadform generalentreprenad.
Anbudssumma 2.2 MSEK.
Byggtid April –> september 2005.

• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
Kvalitets, arbetsmiljö och miljörisker.

• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Roger anser att risk är ett positivt laddat ord om man tänker på att
man upptäcker en risk och hinner åtgärda den. Man hinner göra en
åtgärdsplan mot den tänkbara risken.

• Vilken typ av risker finns i projekt?
Kvalitets-, arbetsmiljö- och miljö-risker samt ekonomiska risker.

• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
All riskhantering har Roger utfört på egen hand. Han har använt före-
tagets mallar och checklistor och utgått från innehållsförteckningen i
deras projektplan Detta tillsammans med en titt på arbetsplatsen, han-
dlingar och egen erfarenhet har en riskbedömning utförts.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
Ja, Checklistor, rutiner och erfarenheter från andra projektchefer har
använts. Mallarna är väldigt generella och anpassas utifrån projek-
tchefens erfarenhet.

• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Roger tycker att riskhanteringen fungerar bra. Men det saknas rutiner
för vissa moment vilket leder till att man ej vet hur man ska göra i
vissa avseenden när det gäller dokumentationen. Hjälpmedlen styr ej
utan är just ett hjälpmedel för att kunna komma ihåg alla risker.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?
Riskhanteringen sker på samma sätt men vid mindre projekt blir riskerna
mindre i antal.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
Skriver ner dom i dagboken. Rutiner saknas. Arbetet med rutin för
Riskhanteringen pågår.
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• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Alla som rör sig på byggarbetsplatsen och beställare.

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Roger anser sig ej som unik vad gällande riskhanteringen. Det enda
som är lite speciellt med Roger är att han har hand om kvalitets och
miljöfrågor i företaget så detta ger ju en större inblick i företagets ru-
tiner.

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Ej speciellt arbete.

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?
Nej.

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Friheten och det omväxlande arbetet.

Bro, Kusån
Intervju - 2005-05-13 - Rolf Sjögren - Berggren & Bergman AB

• Inledande frågor
Rolf är 52 år gammal. Han har 31 år erfarenhet av branschen med de
sista 5 åren hos Berggren & Bergman AB. Rolf har hand om väg och
anläggningsjobb.

• Beskriv det här projektet?
Bro, Kusån.
Entreprenadform generalentreprenad.
Anbudssumma 4.3 MSEK.
Byggtid 7 månader.
Beställare Boden Kommun.

• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
Vissa moment där något kan hända som man ej har räknat med.
Ekonomiskt, Arbetsmiljö och miljö.

• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Risk anser Rolf vara ett negativt laddat ord.
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• Vilken typ av risker finns i projekt?
Ekonomiska, arbetsmiljö, tekniska och miljö.

• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
Riskanalysens har Rolf gjort tillsammans med Roger Tano som är
kvalitetsansvarig på Berggren & Bergman AB. De började med ett byg-
gstartmöte där de gick igenom vilka möjliga risker det fanns och vilka
åtgärder det behövdes för att säkerställa att de ej skulle utfalla. Efter
detta gjordes en Kvalitets-,miljö-, och arbetsmiljö-plan. Denna plan
följdes under byggtiden. Där tas alla risker upp i de olika momenten
och en åtgärdsplan finns för varje risk.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
Erfarenhet från andra inom företaget är ett stort stöd. Finns även
checklistor och en del rutiner att följa. Dessa är generella och gäller
alla projekt.

• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Rolf tycker det fungerar bra och hjälpmedlen styr ej utan det gör
platschefens erfarenhet.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?
Riskhanteringen sker på samma sätt men vid mindre projekt ges oftast
mindre tid till riskhanteringen.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
Nya risker fångas upp genom skyddsronder och att yrkesarbetarna på-
talar risken. Informerar medarbetarna direkt om någon ny risk kommer
fram.

• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Beställare, kontruktörer, företagsledning och yrkesarbetare.

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Rolf anser sig själv vara noggrann.

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Ett väldigt speciellt arbete. Strömmande vatten, risken var alvarlig om
den skulle inträffa. Sedan var handlingarna väldigt bristfälliga.
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• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?
Rolf anser att han ej arbetar på något annat sätt.

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Varierande jobb, träffa mycket folk och utmaningen.

Sunderbyns avfallsanläggning, mellanlager
Intervju - 2005-05-17 - Johan Burman - Berggren & Bergman AB

• Inledande frågor
Johan är 37 år gammal och har jobbat hos Berggren & Bergman AB
sedan 2001. Före detta har han gått Civilingenjör i väg och vattenbyg-
gnad på LTU. Anläggning och markarbeten är det Johan har ansvarat
för.

• Beskriv det här projektet?
Sunderbyns avfallsanläggning, mellanlager. Entreprenadform genera-
lentreprenad. Anbudssumma 9 miljoner. Byggtid 5 mån. Beställare
Luleå Kommun.

• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
Någon form av fara, något som har en risk att inträffa.

• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Johan anser att risk är ett negativt laddat ord.

• Vilken typ av risker finns i projekt?
Kvalitets, arbetsmiljö, miljörisker och ekonomiska.

• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
Kvalitets och miljöansvarige har utfört riskhanteringen på detta pro-
jekt. Johan godkände dock denna plan utifrån hans kunskap om pro-
jektet.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
Stöd finns i form av personlig hjälp från kontoret och även i form av
checklistor och rutiner.
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• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Johan anser att riskhanteringen fungerar bra och är på gång att bli
riktigt bra. Arbetet med certifiering är i gång och Johan tycker att hela
företaget är i ett förändringsskede som börjar bli bra. Johan tycker
att man börjar se att det finns en praktisk nytta med kvalitets och
miljö arbetet. Detta fanns inte förut. Hjälpmedlen anpassas efter varje
projekt specifikt och gör att det inte styr utan det är projektchefens
rutin och erfarenhet som styr.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?
Större projekt ger en större vaksamhet mot ekonomiska risker. Men
tillvägagångssättet är samma för små och stora projekt.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
Arbetsmiljörisker fångas upp genom skyddsronder. De andra riskerna
finns inga rutiner på.

• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Alla som rör sig på byggarbetsplatsen och beställare.

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Johan anser sig ej unik.

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Ej speciellt arbete.

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?
Nej.

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Det omväxlande arbetet.
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B.2 Nåiden Bygg AB
Nåiden Bygg AB är ett helägt Norrbottniskt företag som senaste året omsatte
220 Mkr. Företaget har cirka 95 anställda och verkar inom bygg- och anläg-
gningssektorn i övre Norrland.
Nåiden Bygg AB bildades 1974 och har idag kontor i Luleå och Piteå.

Maxi ICA Stormarknad
Intervju - 2005-02-25 - Ola Uddelid - Nåiden Bygg AB

• Inledande frågor
Ola Uddelid är 38år gammal och har 20 år i branschen varav 6 år
hos Nåiden. Huvuddelen av de projekt han har varit med i har varit
husbyggnadsprojekt fast det har även varit en del andra.

• Beskriv det här projektet?
Maxi ICA Stormarknad på Storheden i Luleå
Anbudssumma 60 MSEK
Totalentreprenad
Beställare är ICA fastigheter
10 000 m2 byggnad
40 000 m2 Arbetsområde
Byggnaden består i platta på mark, stålstomme, bärplåt och papp
Byggtid 040823 -> 050901

• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
På en föränderlig arbetsplats finns det med arbetsmiljörisker, fall, mask-
iner i stort sett allt som innebär en risk för någon människa att skada
sig. Även väder och vind är risker

• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Risk är ett negativt laddat ord.

• Vilken typ av risker finns i projekt?
Tekniska, kommunikativa, ekonomi och mänskliga. Framförallt män-
skliga

• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
All riskbedömning gällande arbetsmiljön har Ola gjort och till en viss
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del den ekonomiska riskbedömning. En arbetsmiljöplan som är speci-
fikt för projektet är upprättad. Även regler för arbetsplatsen vilka
alla som rör sig på arbetsplatsen ska ta del av. Man har tagit in
riskbedömning från alla Underentreprenörer. Skyddsronder gör man
varannan vecka men Ola är ute på byggnadsplatsen cirka 1.5 h/dag
och gör då visuell bedömning av risker kontinuerligt. Vid särskilt risk-
fyllt arbete så utformar man en arbetsberedning och går igenom alla
moment så att riskerna ska minimeras.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
I början av Ola karriär inom Nåiden var hjälpmedlen väldigt generella
medan nu är de objektanpassade vilket gör att de är till stor hjälp.
Stöd finns vid behov från organisationen.

• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Ola tycker att riskhanteringen fungerar bra och att ej hjälpmedlen styr
speciellt mycket utan är mer ett stöd i verksamheten. Med alla myn-
dighetskrav är det viktigt att man har med alla tänkbara risker som
myndigheterna har lagstadgat att man ska sköta.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små pro-
jekt?
Det finns skillnader hur riskhanteringen sköt en del beror på myn-
digheterna krav då det gäller t.ex. skyddsombud när man har mindre
än 5 personer på bygget. I ett mindre projekt blir det även mindre
riskmoment vilket ger ett annat förfarande. Man använder samma
hjälpmedel och samma sätt att förebygga riskutfall fast omfattningen
blir mycket mindre.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
Nya risker fångas upp under skyddsronder och genom att visuellt kon-
trollera arbetsplatsen. Även arbetsberedningen tar upp tillkommande
risker.

• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Alla som är på arbetsplatsen. Projektörerna påverkar riskerna mer än
riskhanteringen.
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• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Ola anser sig själv inte som unik vad det gäller riskhantering utan tror
att han sköter sig som de andra projektcheferna inom Nåiden

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Projektet är relativt enkelt och okomplicerat vilket gör att riskhanterin-
gen inte är så speciell.

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?
Ola anser att han följer företagets riktlinjer till cirka ¾ delar men ser
till att ha en så pass bra riskhantering så att inga tillbud förekommer
och även så att myndigheter ej kan ge vite.

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Det som Ola tycker sig utmärka byggbranschen är , tekniken, män-
niskorna, speciella projekt, speciella människor, ombytet. Han säger
att han aldrig ser på klockan utan att det är full rulle hela tiden.

Luleå Stadshus
Intervju - 2005-03-03 - Samuel Lundkvist - Nåiden Bygg AB

• Inledande frågor
Samuel Lundkvist är 30 år gammal. Gick byggingenjör på LTU och
avslutade sin utbildning 1999 och började därefter direkt på Nåiden
Bygg AB och har fortsatt på företaget sedan dess. Samuel ansvarar som
projektchef för både nybyggnad och ROT projekt inom husbyggnad.

• Beskriv det här projektet?
Ombyggnad av stadshuset i Luleå.
Anbudssumma 45 MSEK.
Generalentreprenad.
Beställare är Luleå Kommun.
10 000 m2 ombyggnadsyta.
Byggtid 030901 -> 050430

• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
Begreppet risk kopplar Samuel i första hand till arbetsmiljöfrågor, nånt-
ing oförutsett kan hända som man ej vill ska hända som man ska försöka
förebygga.
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• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Risk är ett negativt laddat ord. Men positivt om man upptäcker den i
tid.

• Vilken typ av risker finns i projekt?
Arbetsmiljö, miljö, kvalitet och ekonomisk. Överallt finns det risker.

• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
Samuel har själv gjort all riskhantering själv. Han har använt sig av
den mall som finns att tillgå från organisationen direkt i projektstarten.
Där försöker han förutsäga riskerna i stort. Mallen projektanpassas för
att passa just detta projekt. Sedan så tar han fram åtgärder för varje
risk som uppkommit så att man är beredd på vad som ska göras om
de utfaller. Han tar även in riskbedömning från underentreprenörer.
Riskbedömningen ska leva under hela projektet och därför gås dessa
igenom och uppdateras regelbundet. Vid svåra moment, som enligt
kontrollplan är förutbestämt vilka dom är, gör man arbetsberedning
där de berörda yrkesarbetarna och lagbas tillsammans med Samuel går
igenom vad som ska hända och vilka svårigheter som kan uppkomma.
Här går man igenom vilken speciell utrustning som behövs och vilka
hjälpmedel som måste tas in. Vid arbetsberedningen gör man en mer
detaljerad riskbedömning för det aktuella arbetsmomentet.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
Hjälpmedlen är generella för byggprojekt i stort och det är upp till
arbetsledningen att få dessa att fungera. Samuel tycker att han får bra
med stöd från organisationen för att göra riskbedömningen. De har
även Projektchefsträffar några gånger per år för att gå igenom bland
annat risker.

• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Samuel tycker att riskhanteringen fungerar bra. Hjälpmedlen är generella
så de tar upp väldigt många olika risker vilket är bra men det ställer
höga krav på de som använder sig av dom för att de ska kunna anpassas
och användas på rätt sätt.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?
Samuel har den senaste tiden bara haft projekt i denna storleksklass
(50 MSEK) så han har svårt att uttala sig om detta. Han antar att i de
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stora projekten så är riskerna mer uppenbara och man vet att en högre
nivå på styrning krävs för att kunna upprätthålla en viss ordning och
även nå ut till alla berörda på arbetsplatsen.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
Genom arbetsberedning där man detaljplanerar mer än de första riskbedömningarna.
En gång i veckan har han även samordningsmöten där underentreprenörer,
lagbas och han sitter med i. Där tas bland annat arbetsmiljöfrågor upp.
Alla nya personer på arbetsplatsen ska läsa igenom arbetsmiljöplanen
och skriva på ett papper när de läst detta, detta gäller även för under-
entreprenörerna.

• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Huvudkontoret, beställaren, arbetsmiljöverket, och arbetarna på arbet-
splatsen, Yrkesarbetarna har blivit mer medvetna om vilka riskerna är
och även vilka nya hjälpmedel som finns att tillgå.

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Samuel har en känsla att han har en hög nivå på riskhanteringen och
han är noggrann som person.

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Projektet har kända risker och de överraskningar som uppstått under
projektets gång har fallit ut inom ramarna för det kontrollsystem som
finns vilket gör att det inte inneburit någon störning. Under projektets
gång har man haft en nära kontakt med beställaren i just riskhanter-
ingsfrågor. Detta samarbete har medfört att man kunnat jobba mer
effektivt med riskeliminering eftersom man ser och upptäcker risker
med olika ögon och ur olika synvinklar.

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?
Samuel uppskattar att han följer företagets riktlinjer rätt så bra.

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Man vet aldrig vad som ska hända, alla människorna i branschen ,
skapandet och den stora friheten.
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Gamla Luleå Lasarett
Intervju - 2005-02-22 - Thord Gustavsson - Nåiden Bygg AB

• Inledande frågor
Thord Gustavsson 50 år. 19år inom Nåiden men från -76 i byggbran-
schen. Mestadels hus projekt men även en del anläggningsarbeten.

• Beskriv det här projektet?
Ombyggnad av gamla lasarettet till förvaltningsbyggnad.
Anbudssumma är 50 MSEK.
Entreprenadformen är generalentreprenad.
Beställare är Luleå Kommun.
3 tjänstemän och 17 byggarbetare plus underentreprenörer.

• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
Någonting som är farligt, att det kan hända något som ej är bra

• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Risk är ett negativt laddat ord.

• Vilken typ av risker finns i projekt?
Ekonomisk risk och arbetsmiljörisk

• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
Miljöinventeringen har beställaren, Luleå kommun, gjort. Annars är
det Thord som gör riskhanteringen. Det börjar med en riskbedömning
i början av projektet sedan en uppdatering hela tiden.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
Checklistor och startmöte. Uppdateras kontinuerligt för att fånga upp
riskerna och för att passa projektet.

• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Till en viss del, men ej tillkommande risker. Thord tycker att utan
hjälpmedlen skulle många risker glömmas bort, de som man ”kan”
men även sådana som man inte tänker på.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?
I det stora hela är det samma. Samma rutiner och checklistor. Däremot
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skiljer det sig i resurserna mellan stora och små projekt. Större projekt
-> mer resurser -> bättre bedömning/utrustning.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
Genom systematisk arbetsmiljöarbete. En lista sitter uppe vid kontoret
där nya risker kan antecknas och tas hand om. Detta dokument ska
kunnas fyllas i av alla och ska följas upp kontinuerligt. Och genom
arbetsberedning före ett viktigt moment.

• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Alla som är på arbetsplatsen även de som ej är behöriga. Men även
projektörer.

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Eftersom alla använder sig av samma grundmaterial är han inte unik
men däremot så har alla projektchefer olika arbetssätt vilket gör att de
blir unika på sitt sätt.

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Detta projekt har mycket folk inblandade vilket ger en högre risk. Men
annars är det inget speciellt.

• Finns det något övrigt Du vill tillägga som har med riskhanter-
ing att göra?
Erfarenhetsåterföringen är viktig efter projektet, viktigt för att få reda
på hur det gick och hur man ska förbättra sig.

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?
Företaget riktlinjer är mer grovt för att sedan bearbetas ute på projek-
tet vilket leder till att den riskhantering som sker på projektet oftast
är mer rätt än den som företaget sätter upp. Men en grad av cirka 70

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Lite av en cirkus, möten med människor och skapandet.
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B.3 Vägverket Produktion
Vägverket Produktion är en affärsenhet i Vägverket. Enheten arbetar med
byggande samt drift och underhåll av vägar och anläggningar åt offentliga och
privata kunder.
Vägverket Produktion är ett av landets ledande väg- och anläggningsföretag,
med cirka 2 500 medarbetare och med en årsomsättning på nästan sex Mdr.
Verksamheten bedrivs över hela landet och är organiserad i de fyra affärsom-
rådena Anläggning, Drift, Beläggning respektive Fastighet och Maskin.
Huvudkontoret ligger i Borlänge. Verksamhetsområdet är brett. Det spänner
från nyproduktion av stora infrastrukturanläggningar som vägar, gator, broar,
järnvägar, bredband, hamnar, fjärrvärme med mera till drift, underhåll och
service av anläggningar åt offentliga och privata beställare. Miljörelaterade
uppdrag som marksanering och återvinning av restprodukter ökar i omfattning.

E4 Mitträcke Pärsön, Råneå
Intervju - 2005-03-02- Björn Sandström - Vägverket Produktion

• Inledande frågor
Björn Sandström är 56 år gammal. Han har 30 år i branschen varav 5 år
på Vägverket. Haft lite olika jobb inom branschen men efter YTH -90
så blev han projektchef. Projektchef på drift och underhåll i Luleå har
hand om alla de olika slags anläggningsjobb men ej större betongjobb.

• Beskriv det här projektet?
BD-11410 E4 Mitträcke E4 Pärsön, Råneå
Entreprenadform totalentreprenad.
Anbudssumma 5.9 MSEK.
Slutsumma 7.4 MSEK.

• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
Två sorters risker, arbetsmiljö och ekonomisk risk. Ekonomisk risk:
Vad är de kritiska aktiviteterna/momenten i objektet Arbetsmiljö: Säk-
erhet för personalen är den viktigaste risken.

• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Risk anser Björn vara en utmaning medan risk är positivt om man har
tänkt på det.

B–14



B.3. VÄGVERKET PRODUKTION

• Vilken typ av risker finns i projekt?
Ekonomisk - Erfarenhet på personal så de tar rätt beslut, har ett lo-
giskt tänkande och ny personal får rätta tänket och jobbar på rätt sätt.
Miljö - vid barmark kan brand förekomma därför gäller det att ha till-
gång till brandsläckare, olje spill, trafikolyckor. Arbetsmiljö - Risk för
påkörning, kurser på arbetare är viktigt och vid kemikaliehantering ska
rätt utrustning användas. Påkörningsrisken är hög och har stor kon-
sekvens därför är detta blend de viktigaste risker som tas upp. Tas
hand om genom information till YA, varselklädsel och märkta fordon
och även användning av fordon som skydd från trafikanter. Vid svåra
arbeten sker en arbetsberedning för att minimera riskutfall. Skylt-
ning - Skydd från trafikanter, ha uppsikt över arbetsplatsen även efter
arbetstid. Nödlägesplan utformas för att veta vad man ska göra vid
olycka. Krishanteringsplan utformas för att användas vid en olycka.
Maskiner - Fall från maskin, tunga lyft som kan falla över personal,
skyddsutrustning till yrkesarbetare. Buller är även en risk. Krisor-
ganisation - En krisorganisation finns alltid till hand utifall en olycka
skulle vara framme detta är för att kunna ta hand om media, polis,
räddningstjänst, och inblandade.

• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
All riskhantering har Björn själv gjort med hjälp av Anna Sandström
som är entreprenadingenjör.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
Stödet är i form av en mall på checklistor och rutiner som anpassas till
verksamheten i början av projektet.

• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Björn tycker att riskhanteringen fungerar bra. Han styr själv vilka
risker som tas upp därför är det erfarenheten som styr och inte hjälpmedlen.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?
Det kan det vara. Vid små projekt har oftast Projektchefen fler projekt
vilket leder till att riskanalysen kan bli lidande. Men man utgår ändå
från samma mall. Trafiksäkerheten är dock något som man ej tummar
på.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
De fångas upp genom att yrkesarbetarna påtalar riskerna som upp-
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kommit. Oftast uppkommer ej några risker eftersom checklistorna tar
oftast upp för många risker.

• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Kalkyl, högre chefer, kunder/trafikanter, leverantörer, Yrkesarbetare,
arbetsledning, Och vid olycka, Räddningstjänst, polis och media.

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Björn anser sig ej som unik vad gällande riskhanteringen.

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Det enda som var unikt med detta projekt vara att projektörerna ej
hade klara ritningarna i tid utan de fick arbeta utan ritningar i stora
delar.

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?
Björn anser sig själv att leva upp till Vägverkets riktlinjer men säger
också att han ej är någon mönsterelev. Han försöker göra det så enkelt
som möjligt i pappershanteringen och fokuserar sig på produktionen.

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Ingen dag är den andra lik. Aldrig känt att han vill stanna hemma
utan har velat till jobbet. Nya utmaningar konstant.

Fågeldamm Gültzaudden
Intervju - 2005-03-04- Fredrik Karkiainen - Vägverket Produktion

• Inledande frågor
Fredrik är 30 år gammal. Han har 10 års erfarenhet inom byggbranchen
med 3 år inom Vägverket. Varit snickare sedan gick han Projektingen-
jör på Luleå Tekniska Universitet. Började därefter på Vägverket. Han
ansvarar för projekt inom mark och anläggning.

• Beskriv det här projektet?
Fågeldamm Gültzaudden. Entreprenadform generalentreprenad. An-
budssumma 1,5 MSEK Byggtid 041201 -> 050731
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• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
Sannolikheten att någonting ska inträffa. Risk kan även uppfattas som
en möjlighet.

• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Risk anser Fredrik vara ett negativt laddat ord.

• Vilken typ av risker finns i projekt?
Ekonomiska, arbetsmiljö och miljö

• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
All riskhantering har Fredrik utfört på egen hand. Han har följt Vägver-
kets ledningssystem. Eftersom Vägverket är verifierade så anser Fredrik
att det är viktigt att följa detta till pricka. Det är få risker i detta
projekt då det är litet och inte störd av t.ex. trafik. De risker som
finns enligt Fredrik är vatten och tunga lyft. Han upprättade en ar-
betsmiljöplan och använde sig av checklistor från ledningssystemet till
riskanalysen. Även en annons i tidningen satte in om att det skulle vara
öppet vatten där under byggtiden. Detta var ett krav från beställaren.
Vid behov kommer arbetsberedning att utföras inför svåra moment,
men än så länge har detta inte behövts.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
Checklistor och rutiner finns tillgängliga. Dessa är väldigt generella
men anpassas för projektet av Projektchefen. Projektchefen avgör vilka
risker som är relevanta, detta ställer högre krav på projektchefen men
det är bra för då måste Projektchefen tänka noga igenom projektet.

• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Fredrik tycker att riskhanteringen fungerar bra hjälpmedlen styr inte
utan det är projektchefen som styr vilka risker som ska tas upp.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?
Nej det tycker inte Fredrik risk är alltid en risk. Men i mindre projekt
blir det en mindre organisation vilket kan leda till att riskhanteringen
ej får samma uppmärksamhet som den skulle behövt.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
Nya risker tas upp i arbetsberedningar inför svårare moment. Och
sedan så dokumenteras det i dagboken om ev. nya risker.
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• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Alla som är inblandade i projektet.

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Fredrik anser sig ej som unik vad gällande riskhanteringen.

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Det enda som är lite speciellt med detta projekt är närheten till vattnet
och att mycket arbete är omkring och i det.

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?
Fredrik anser att han följer vägverkets riktlinjer.

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Skapandet.

Väg 670, Rackbergsdrölan
Intervju - 2005-04-18 - Stefan Malm - Vägverket Produktion

• Inledande frågor
Stefan är 53 år gammal. Han har 24 år erfarenhet i byggbranschen
med de sista 4:a åren inom Vägverket. Stefan har mestadels hand om
anläggningsprojekt.

• Beskriv det här projektet?
Väg 670, Rackbergsdrölan Förstärkningsjobb Entreprenadform genera-
lentreprenad. Anbudssumma 7 MSEK Byggtid 4 månader

• Vad innebär begreppet risk för dig/din organisation?
När det är något som är svårt eller farligt, mänskligt eller ekonomiskt.

• Är ordet risk negativt eller positivt för dig?
Risk anser Stefan vara ett negativt laddat ord. För en entreprenör kan
även en risk vara en ekonomiskmöjlighet.

• Vilken typ av risker finns i projekt?
Ekonomiska och arbetsmiljö.
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• Har du själv deltagit i arbetet med Riskanalysen?
All riskhantering har Stefan utfört på egen hand. Han har följt Vägver-
kets ledningssystem. Med en titt på området och genomgång av han-
dlingar och vilka hjälpmedel som behövs har Stefan gjort sin riskanalys.
För varje risk Stefan har uppmärksammats har en åtgärdsplan tagits
fram och vem som har varit ansvarig för att denna åtgärd genomförts.

• Får du stöd för att göra riskanalyser? Är dessa anpassade
efter den här verksamheten?
Checklistor och rutiner finns tillgängliga i verksamhetssystemet. Dessa
är väldigt generella men anpassas för projektet av projektchefen. Pro-
jektchefens erfarenhet avgör vilka risker som tas upp.

• Hur fungerar riskhanteringen enligt dig? Styr hjälpmedlen
vilka risker som behandlas?
Stefan tycker det fungerar bra och hjälpmedlen styr ej utan det gör
projektchefens erfarenhet. Det är också bra för att skapa en "aha"
upplevelse för den vane projektchefen.

• Är det skillnad på hur risker hanteras i stora och små projekt?
Riskhanteringen sker på samma sätt men vid mindre projekt ges min-
dre tid till riskhanteringen. Men risker blir oftast mindre ju mindre
projekten är.

• Hur fångar du upp nya risker som dyker upp i projektet?
Nya risker tas upp i arbetsberedningar inför svårare moment. Avvikelser-
apporter tar upp nya risker och några gånger per år träffas projek-
tcheferna för erfarenhetsåterföring.

• Vilka aktörer påverkar riskhanteringen?
Alla som rör sig på byggarbetsplatsen.

• På vilket sätt är du unik beträffande riskhantering?
Stefan anser sig ej som unik vad gällande riskhanteringen.

• På vilket sätt är det här projektet unikt beträffande riskhanter-
ing?
Ej speciellt arbete men på grund av felaktiga handlingar blev det ett
stort utfall på en risk. Detta kunde ha slutat illa men det gick bra.

• Är det någon skillnad på hur du arbetar och hur företagets
riktlinjer ser ut?

B–19



APPENDIX B. INTERVJUSVAR

Stefan anser att han skiljer sig något från vägverkets riktlinjer. Detta
på grund av att han tagit med sig "kultur" från andra företag han jobbat
för.

• Vad är det som gör ditt jobb spännande och roligt?
Skapandet.
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