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SAMMANFATTNING 
 
NCC Construction Sverige AB är ett byggföretag inom NCC AB. Företaget är 
verksamt inom hus- och anläggningsbyggande, bostadsbyggande, bostadsutveck-
ling samt service i Sverige. År 2004 hade man en omsättning på cirka 17,3 MDR 
SEK och antalet anställda var cirka 7 600.  
 
I varje byggprojekt finns alltid olika risker, vissa får större konsekvenser än andra. 
Ansvars- och entreprenadskador som inträffar i projekten kostar mycket pengar för 
NCC Construction Sverige AB. Därför gäller det att reducera skadeutfallet så 
mycket som möjligt för att sänka kostnaderna. Detta görs framförallt genom att ha 
en riskhantering som fungerar på ett bra sätt. Det gäller att kunna identifiera ris-
kerna i ett projekt och sedan kunna förhindra att det sker riskutfall.   
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga och beskriva de faktiska riskutfallen i 
entreprenadverksamheten inom NCC Construction Sverige AB och var i bygg-
processen dessa sker. Detta har gjorts utifrån tre forskningsfrågor: 
 

• Vilka typer av skador inträffar vid riskutfall i entreprenadverksamheten? 
 

• Hur stor andel av projekten som finns i internrevisionsdatabasen utför 
en risk- och möjlighetsanalys och vilka risker identifieras då denna är 
gjord?  

 
• Finns de risker som lett till skada med i risk- och möjlighetsanalysen för 

det aktuella projektet? 
 
Metoden som användes vid undersökningen var att först genomföra en litteratur-
studie för att skapa grundläggande förståelse för det aktuella ämnet. En 
skadedatabas hos NCC Försäkring AB och en internrevisiondatabas hos NCC 
Construction Sverige AB har undersökts kvantitativt. Det har gjorts en fördjupad 
kvalitativ studie av fem skador som inrapporterats under år 2004. 
 
Det utförda examensarbetet har visat att NCC Construction Sverige AB har bra 
rutiner och hjälpmedel för arbetet med riskhantering. Risk- och möjlighetsanalys 
utförs i 75 % av projekten som granskats i internrevisionsdatabasen. Detta kan inte 
anses vara tillräckligt bra eftersom en analys skall utföras i varje projekt och uppda-
teras genom hela kärnprocessen även om projekten är små. Risken för brand och 
risken för att gräva av ett avloppsrör eller en kabel borde även tas upp som risker i 
den checklista som är till hjälp för att identifiera aktuella risker. En åtgärd som ty-
värr verkar vara väldigt vanlig när en risk identifieras är att höja anbudssumman för 
projektet istället för att åtgärda risken.  
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ABSTRACT 
 
NCC Construction Sverige AB is a construction company and a part of the NCC 
group. The company builds houses, civil engineering projects and develops resi-
dential houses. During 2004 the company’s net sale was approximately 17, 3 
milliard SEK and they had 7 600 employees that year.  
 
The purpose of this degree thesis is to survey and describe the risks which cause 
damages in NCC Construction Sverige AB’s projects and find out where in the 
construction process the damages happen. Three research questions were formu-
lated: 
 

• What kinds of damages occur in the construction projects? 
 
• How many of the projects in the database for internal audits make a risk 

analysis and when which risks do they identify in the analysis? 
 

• Is every risk that occur a damage identified in the risk analysis for the pro-
jects which have been studied? 

 
The method that is used in this research project began with a literature study to 
gather knowledge in the subject. A quantitative study has been done of one data-
base for damages and another database for internal audits. A deeper qualitative 
study of five different damages has carried out.  
 
The degree thesis has exposed that NCC Construction Sverige AB has good rou-
tines and guidelines to make the work with risk management easier. 75 % of the 
projects in the database with internal audits make a risk analysis. This is not good 
enough, a risk analysis should been made and updated trough the entire construc-
tion process even if the project is small. The risk of fire and the risk to dig off a 
pipe should been marked in the list which is a help to remember all the risks that 
can arise in the project in the point. A common measure to eliminate a risk is un-
fortunately to raise the tender sum in the project.     
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 
Captive 
Ett dotterbolag som antingen är ett direktförsäkringsbolag eller återförsäkringsbo-
lag som har till huvudsaklig uppgift att försäkra tillgångarna inom exempelvis en 
koncern (Hamilton, 1996).  
 
Risk 
En negativ slumpmässig händelse (Grimvall och Lindgren, 1995). 
 
Riskanalys 
En systematisk identifiering av faror och värdering av risken, (Tengborg, 1998). 
 
Riskbedömning 
Riskbedömning är en annan term som innehåller de båda processerna riskanalys 
och riskvärdering (Ingvarson och Roos, 2003). 
 
Riskhantering 
Ett systematiskt arbete att med olika metoder skydda en verksamhets resurser och 
inkomstmöjligheter mot skador och förluster så att verksamhetens mål kan uppnås 
med ett minimum av störningar till lägsta möjliga kostnad (Hamilton, 1996). 
 
Riskkontroll 
En beslutsprocess där man tittar på hur man ska kontrollera en risk och/eller redu-
cera risken (Holmgren, 2003). 
 
Riskutfall 
Avser i denna studie risker som utmynnar i skador där kostnaden är högre än 
självrisken.  
 
Riskvärdering 
En analys om riskerna är acceptabla eller inte. Försöker hitta alternativ för att und-
vika så många risker som möjligt (Holmgren, 2003). 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
NCC Construction Sverige AB är ett byggföretag inom koncernen NCC AB. 
Företaget är verksamt inom hus- och anläggningsbyggande, bostadsbyggande, bo-
stadsutveckling samt service i Sverige. År 2004 hade man en omsättning på cirka 
17,3 MDR SEK och antalet anställda var cirka 7 600.  
 
NCC Construction Sverige AB är uppdelat i fem regioner; Syd, Väst, Öst, Stock-
holm/Mälardalen och Norrland. Denna studie bygger dock på hur det var innan 1 
februari i år, då regionen Stockholm/Mälardalen var uppdelad i två regioner vars 
namn var Anläggning Stockholm/Mälardalen och Hus Stockholm/Mälardalen. 
NCC Boende Sverige är en egen enhet inom NCC Construction Sverige AB 
som ansvarar för hela boendeaffären från idé till färdig bostad. Dotterbolag inom 
NCC Construction Sverige AB är Anjobygg, Däldehög, NCC Teknik, Tung In-
dustri och Stora Projekt. VD för NCC Construction Sverige AB är Olle Ehrlén.  
 
NCC AB:s verksamhetssystem är processorienterat. Verksamhetssystemet som an-
vänds i Sverige är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
(Gerentz, 2003) 
 
I varje byggprojekt finns alltid olika risker (se begreppsförklaring), vissa får större 
konsekvenser än andra (Berggren, 2005). Under alla år har människan vetat att li-
vet är farligt och att man inte kan förutsäga farorna. Dessa faror inträffar 
slumpmässigt. (Grimvall och Lindgren, 1995)  
 
Ansvars- och entreprenadskador som inträffar i projekten kostar mycket pengar för 
NCC Construction Sverige AB. Därför gäller det att reducera skadeutfallet så 
mycket som möjligt för att sänka kostnaderna. Detta görs framförallt genom att ha 
en riskhantering som fungerar på ett bra sätt. Det gäller att kunna identifiera ris-
kerna i ett projekt och sedan kunna förhindra att det sker riskutfall.    
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet är att kartlägga och beskriva de faktiska riskutfallen i entreprenadverksamhe-
ten inom NCC Construction Sverige AB och var i byggprocessen dessa sker.  
 
Följande forskningsfrågor kommer att beaktas: 

 
• Vilka typer av skador inträffar vid riskutfall i entreprenadverksamheten? 

 
• Hur stor andel av projekten som finns i internrevisionsdatabasen utför 

en risk- och möjlighetsanalys och vilka risker identifieras då denna är 
gjord?  

 
• Finns de risker som lett till skada med i risk- och möjlighetsanalysen för 

det aktuella projektet? 
 
Målet är att: 
 

• redovisa en sammanställning över riskutfallen. 
 
• resultatet ifrån studien ska leda fram till en förbättrad riskhantering inom 

NCC Construction Sverige AB genom att se hur arbetet fungerar i dagslä-
get och hitta saker som kan förbättras. 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Examensarbetet avgränsas till att: 
 

• endast studera NCC Construction Sverige AB exklusive Anjobygg samt 
NCC Teknik. 

 
• titta på vilka utfall av risker som skett i entreprenadprojekten genom att 

studera skador som inrapporterats till skadefallsdatabasen mellan 1998-2004. 
 
• göra en fördjupad studie på 5 skador som inrapporterats år 2004. 
 
• endast studera ansvars- och entreprenadskador.  

 
• endast omfatta skador där kostnaden det vill säga summan av reserverat och 

utbetalt belopp är högre än självrisken. 
 
• studien omfattar 20 högskolepoäng och arbetsinsatsen står i paritet med 

detta. 
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2. METOD 
 
2.1 Bakgrund  
 
Det finns två olika metoder att samla information på, dessa är kvalitativ respektive 
kvantitativ metod (Davidsson och Patel, 2003). I det praktiska arbetet går de två 
metoderna att kombinera enligt Carlström och Hagman (1995) vilket är fallet i 
denna studie.  

2.1.1 Kvantitativ metod 
 
Vid användning av den kvantitativa metoden försöker man planera hur arbetet 
skall utföras in i minsta detalj. När man genomför exempelvis intervjuer eller en-
käter får alla deltagarna samma frågor. Styrningen är väldigt stor. En nackdel med 
den kvantitativa metoden är att det är först då resultaten analyseras som det upp-
täcks om dessa är relevanta. Detta kan man komma bort ifrån genom att prova sin 
enkät eller göra några provintervjuer. Informationen som samlas in genom kvanti-
tativ metod går inte på djupet utan ger svar från många individer. 
Mätinstrumenten som används är systematiska och strukturerade. Undersökaren 
gör sina iakttagelser utifrån och fungerar som observatör. (Carlström och Hagman, 
1995) 

 

Den kvantitativa metoden innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder (Davidsson och Patel, 2003).  

2.1.2 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden är väldigt flexibel. Med detta menas att under genomfö-
randet finns det möjligheter att ändra på upplägget. Om exempelvis en 
frågeställning glömts bort eller formulerats fel kan detta rättas till. Tekniken för 
insamling av data kan också ändras. Den kvalitativa metoden är mindre styrd än 
den kvantitativa vilket ger en större öppenhet för ny kunskap. Undersökaren har 
större möjlighet med den kvalitativa metoden att få rikligt med information från 
uppgiftslämnaren och gå mer på djupet. Ibland kan undersökaren fungera som ak-
tör om målet är att ändra ett förhållande. (Carlström och Hagman, 1995)  

 
Denna metod innebär att datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data t.ex. i form 
av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Davidsson och Patel, 2003).  
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2.2 Val av metod 
 
Först genomförs en litteraturstudie för att skapa grundläggande kunskap om risk-
hantering och hur ordet risk definieras samt vilka risker som finns inom 
byggprojekt och hur risker kan uppfattas så olika av olika individer. Efter detta 
sker datainsamling genom att studera två databaser och göra en skadefördjupning 
för att se hur arbetet med riskhantering fungerar inom NCC Construction Sverige 
AB. Datainsamligen från de två databaserna sker genom kvantitativa studier. Ska-
defördjupningen däremot är en kvalitativ studie. 
  
2.2.1 Litteraturstudie 
 
En litteraturstudie på Luleå universitetsbibliotek har genomförts genom att söka på 
Lucia (sökmotor för bibliotekets litteratur) efter böcker och tekniska rapporter. De 
sökord som använts är riskanalys, riskhantering och risk.  
 
Vilka riskanalysmetoder som finns studeras och det görs en fördjupning i två me-
toder eftersom dessa används av NCC Construction Sverige AB.  
 
För att veta hur rutinerna för riskhantering inom NCC Construction Sverige AB 
ser ut och vilka hjälpmedel som finns studeras dokument och information som 
finns i företagets intranät Starnet. Genom detta fås även kunskap om entreprenad- 
och ansvarsförsäkring.  

2.2.2 Datainsamling 
 
Databasstudie 
 
Genom att studera NCC Försäkring AB:s skadedatabas ges en bra överblick av hur 
mycket skador i entreprenadprojekten kostar företaget. Denna studie visar även 
hur mycket varje kategori av skador kostar samt hur mycket varje regi-
on/dotterbolag bidrar till den totala kostnaden. Detta är en kvantitativ studie.    
 
För att kunna få fram hur ofta risk- och möjlighetsanalys utförs, hur riskhantering-
en fungerar i stort inom NCC Construction Sverige AB och vilka risker som 
identifieras i entreprenadprojekten görs en studie av en databas hos NCC Con-
struction Sverige AB som innehåller internrevisioner.  
 
Skadefördjupning 
 
Utifrån skadedatabasen väljs fem skador ut för att studeras närmare genom en kva-
litativ studie. De kontaktpersoner som finns för varje skada har kontaktats via 
telefon för att dela med sig av risk- och möjlighetsanalys om denna har utförts. 
Men även andra dokument såsom protokoll från start- och slutmöte, arbetsbered-
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ningar och allt som kan kopplas till skadan efterfrågas. Dokumenten skickas sedan 
via post. De inblandade får veta att detta kommer ske anonymt det vill säga inga 
namn nämns, inte heller vilket projekt eller region utan endast vad det är för skada 
som tas upp. 
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3. TEORI 
 
3.1 Risk 

3.1.1 Hur uppfattas en risk? 
 
En risk (se begreppsförklaring) kan matematiskt uttryckas som produkten av san-
nolikheten för att risken ska ge upphov till en negativ händelse och konsekvensen 
av den skada som risken ger upphov till. Det finns många risker runt omkring oss, 
men det är endast få som utgör ett egentligt hot just för ögonblicket. Bilarna som 
kör längs vägen utgör en risk men blir först ett hot när vi ska korsa vägen vid ett 
övergångsställe. Därför bör man i första hand skydda sig mot hoten.  
 
Människor reagerar inte på riskers sannolikhet utan hur de själva upplever en risk. 
När en ny teknik tagits fram överdrivs ofta riskerna som kommer med den nya 
tekniken, medan gamla kända risker ofta underskattas. Risken för en trafikolycka 
kan accepteras men knappast risken för ett haveri i ett kärnkraftverk. Detta trots 
att hur man än räknar har det dött mer människor i trafikolyckor än i inträffade 
kärnkraftolyckor.  
 
Risker som uppfattas som ödesbestämda och icke mänskligt kontrollerbara bryr 
man sig inte om. Risker som människan utsätter sig själv för accepteras men inte 
påtvingade risker. Exempelvis brukas tobak och alkohol trots att det är skadligt för 
kroppen, men det är inte någon som vill bo i ett radonhus. Huruvida man accep-
terar en risk är kopplat till möjligheterna att kontrollera risken eller tilltron till att 
det finns möjligheter. Största hänsyn tas till vad man tror sig kunna vinna på att ta 
en viss risk (Hamilton, 1996). Om man är nära att förlora är man mer benägen att 
ta en risk än om man är på väg att vinna (Szentes, 2004). 
 
Åldern spelar även den in i hur vi ser på risker. Ungdomar intalar sig ofta att ”det-
ta drabbar inte mig” medan pensionärer har en mer pessimistisk syn och tänker att 
exempelvis inbrott och överfall drabbar dem mer än andra. Om man är man eller 
kvinna spelar också det in i hur riskbenägen man är. Män anses vara mer riskbe-
nägna än kvinnor vilket kan bero på en större äventyrslusta. De ser mer till 
möjligheten och förtränger då risken.  
 
Man kan även se risk som en möjlighet. Detta syns exempelvis i det kinesiska 
språket där man har samma uttryck för både risk och chans. I NCC Construction 
Sverige AB heter det inte bara riskanalys utan det heter risk- och möjlighetsanalys 
(Lindfors och Wiklund, 2003). Inom riskhantering pratar man om dynamiska ris-
ker, dessa risker kan vara antingen positiva eller negativa. Ett exempel på en sådan 
risk är marknadsföring som kan leda till något positivt om företaget har en bra 
marknadsföring, men kan även vara negativt om marknadsföringen är dålig.  
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En statisk risk är en sådan risk som inte ger någon ekonomisk fördel exempelvis 
risken för brand. (Hamilton, 1996) 
 
3.1.2 Vilka typer av risker finns det? 
 
Det kan vara väldigt svårt att få grepp om alla risker i ett företag. Speciellt i en stor 
koncern med många dotterföretag, där alla företagen har olika riskmiljöer. Hu-
vuddelen av de statiska riskerna återfinns i produktionen där det för övrigt bara 
finns statiska risker det vill säga de som inte kan ge vinst utan endast förlust.  
 
Riskerna i produktionen kan exempelvis leda till egendomsskador, personskador, 
arbetsskador, miljöskador, kriminella handlingar eller skador på informationssy-
stemet. Egendomsskador kan uppkomma genom exempelvis brand, storm och 
vattenskada. Miljöskador sker genom utsläpp eller läckage. Exempel på kriminella 
handlingar är inbrott, stöld och skadegörelse. Skador på informationssystemet kan 
även ske utanför produktionen på de olika kontoren genom bland annat virus eller 
att någon hackar sig in i systemet. Det är riskerna som finns i produktionen som 
dagens risk managers i huvudsak arbetar med. Den allvarligaste risken i produktio-
nen är avbrott och den orsakas i huvudsak av en skada på personal, egendom eller 
miljö.  
 
Risker som finns utanför produktionen kan vara både statiska och dynamiska. 
IT-risk finns som redan nämnts ovan även utanför produktionen. Förutom IT-
risken finns även andra risker utanför produktionen såsom marknadsrisker, an-
svarsrisker och politiska risker. (Hamilton, 1996) 

3.1.3 Den mänskliga faktorn 
 
Av alla skador som drabbar oss globalt direkt eller indirekt anses att mer än 80 % 
beror på människan och resten på naturkatastrofer.  
 
Under årens lopp har vi drabbats av några svåra olyckor. Efter dessa olyckor har 
man direkt försökt att fastställa de tekniska orsakerna till olyckan för att försäk-
ringsbolagen ska kunna veta om kunden levt upp till försäkringsvillkoren.  
 
Först när det kommit att handla om ekonomiskt ansvar eller brott mot lagen har 
människans roll i det hela studerats. Många företag pratar om den mänskliga fak-
torn utan att förklara vad begreppet betyder i det aktuella fallet. Detta beror på att 
man då slipper peka ut någon person. Massmedia är snabba att peka ut den skyldi-
ga bland dem som funnits på platsen där olyckan inträffat. Detta visar sig dock ofta 
vara fel på grund av att orsaken till olyckan i de flesta fall legat högre upp i leden 
hos den eller de som fastställt de rutiner som gällde vid det aktuella tillfället.  
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Vid flygolyckan vid Gottröra handlade det om brister i avisningen före starten från 
Arlanda, vid spårvagnsolyckan i Göteborg var det ett urkopplat bromssystem och  
vid Estonia-katastrofen var det sannolikt för hög fart i det hårda väder som rådde. 
Man kan fråga sig varför instruktionen för avisning hade brister, varför arbetsleda-
ren vid Göteborgs spårvägar gjorde som han gjorde och varför hade Estonia så hög 
fart trots det väder som rådde. För att det ska kunna ske en ständig förbättring av 
rutinerna och för att man ska lära av sina misstag är det i första hand dessa frågor 
man bör söka svar på och inte nöja sig med den ”mänskliga faktorn”.  
Dessa frågor är förstås inte lätta att svara på. Felet behöver inte ha uppkommit pre-
cis innan själva olyckan utan kan ha uppkommit i urvalet av personal vid 
anställningen, eller så kan det röra sig om brister i vidareutbildningen. Men det 
kan även bero på att personen ifråga är sjuk, trött eller har personliga bekymmer 
då denne kommer till arbetet och på grund av detta inte kan sköta sin arbetsupp-
gift på ett tillfredsställande sätt. För att bedöma detta skulle behövas något slags test 
som bedömer hur den anställde mår just för dagen. Det kan också röra sig om då-
lig arbetsledning och arbetsmiljö.  
 
Felbeteendet kan ofta förklaras med att den anställde blivit äldre och har då svårare 
att anpassa sig till förändringar som sker i produktionen. Om jobbet blir för myck-
et rutin kan detta leda till att man som anställd upplever tristess och att man inte 
utvecklas något, detta gör att det personliga engagemanget minskar eller försvinner 
helt (Hamilton, 1996). Det är därför enligt författaren av största vikt att ledningen 
i ett företag skapar förutsättningar för medarbetarnas personliga engagemang ge-
nom varierande och för varje anställd utvecklande arbetsuppgifter.  
 
Oavsett orsaken måste man analysera det mänskliga felbeteendet precis som man 
gör med de tekniska systemfelen. De flesta orsaker till skador och förluster i ett 
företag beror på brister i arbetsledningen och inte som vi själva ofta tror brister i 
teknisk utrustning. Brister i arbetsledningen kan röra sig om att:  
 

• kraven på hög produktivitet prioriteras framför kraven på säker arbetsmil-
jö. 

 
• det inte finns bra rutiner för uppföljning och kontroll. 

 
• man inte kunnat anpassa sig till de ständigt förekommande förändringarna 

som sker i arbetsmiljön. 
 
Amerikanen J.M Juran hävdar att av alla fel som begås i ett företag faller endast 15 
% på yrkesarbetarna och resten svarar arbetsledningen för. Genom en ökad datori-
sering har många av de tidigare mänskliga felen försvunnit men istället ersatts av 
andra på grund av att avståndet till den verklighet vi lever i ökat. Hur en teknolog 
uppfattar mänskligt felbeteende skiljer sig från en psykologs uppfattning. Teknolo-
gen accepterar människans fel och brister och försöker anpassa den fysiska miljön 
till detta. Psykologen tror att genom att få människor att känna sig tillfreds med 
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arbetet minskar felbenägenheten. Detta görs genom att öka motivationen hos de 
anställda.  

 
För att få folk att trivas på sina jobb krävs en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön är inte 
bara den fysiska miljön med luft, ljud och ljus utan även hur arbetsledning och ar-
betsorganisation fungerar samt hur relationerna mellan medarbetarna i ett företag 
är.  

 
Därför har arbetsledaren ett stort ansvar när det gäller att få sina medarbetare mo-
tiverade. Hans roll har förändrats under årens lopp. Från att tidigare ha lett arbetet 
och fördelningen av arbete har han numera blivit som en ”coach” i exempelvis ett 
hockeylag.  
 
Arbetsledaren arbetar med målstyrning det vill säga han pekar ut för sina medarbe-
tare vad målet är som ska nås men nödvändigtvis inte hur de ska nå dit. En 
arbetsledares sätt att vara påverkar relationerna mellan gruppens medlemmar. Det 
gäller att försöka locka fram de goda sidorna hos individerna och försöka hålla till-
baka de dåliga. Därför ställs det större krav idag att en arbetsledare har god social 
kompetens.  

 
I en undersökning 1992 fann man vid Statistiska fakulteten på Stockholms Uni-
versitet att en bra arbetsledare påverkar med sitt ledarskap gruppens resultat med 
cirka 25 %. Förmågan hos chefen att skapa en god arbetsmiljö samt lösa konflikter 
i gruppen och tilliten till hans person väger tyngre än löneförmåner. Att ha en 
marknadsmässig lön kommer först på femte plats. Detta visar att det är viktigt att 
anställa rätt person som chef. Kanske är det viktigare med social kompetens än att 
ha en väldigt bra teknisk förståelse.  

 
Eftersom företagen har bedrivit ett framgångsrikt arbete inom arbetarskyddsområ-
det har antalet arbetsskador minskat mycket på senare år. Antalet människor som 
omkommer på jobbet är ungefärligen lika stort som antalet som dör på väg till och 
från sina arbeten. Enligt författaren går det att ständigt förbättra säkerheten i bygg-
projekt genom att kontinuerligt gå skyddsrundor och ha en yrkesarbetare som är 
skyddsombud och känner att säkerheten är viktig vilket gör denne engagerad. 
Man har inte varit lika framgångsrik när det gäller den psykosociala biten. Detta 
visar sig bland annat genom anställda som känner sig ensamma, mobbade eller att 
man upplever stress vilket kan leda till utbrändhet. För att komma till rätta med 
dessa problem behövs beteendevetenskaplig kompetens.  
 
Eftersom felbenägenheten beror på motivationen gäller det att skapa en god ar-
betsmiljö som ökar motivationen. (Hamilton, 1996) 
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3.2 Riskhantering 

3.2.1 Grundläggande fakta om riskhantering 
 
Det finns idag många definitioner av begreppen inom området riskhantering (Ing-
varson och Roos, 2003), se därför i begreppsförklaringen vad som avses med 
begreppen i denna rapport. 
  
Riskhantering består av tre olika moment riskanalys, riskvärdering och riskkon-
troll (se figur 3.1).  
 
Begreppet riskhantering eller risk management som det heter på engelska kom på 
mitten av 50-talet i USA. Detta berodde på ett missnöje hos flera stora industrifö-
retag eftersom försäkringspremierna blev allt högre på grund av 
försäkringsbolagens bristande kapacitet. Detta gjorde att företagen bildade så kalla-
de captives (se begreppsförklaring), vilket ledde till större satsningar på 
förebyggande skyddsåtgärder eftersom självriskerna blev höga. Idén om riskhanter-
ing kom till Sverige i början på 70-talet utav samma anledning som i USA. Det 
första captivet i Sverige etablerades 1974 inom AGA-koncernen. Den första risk 
managern i Sverige kom 1975. Begreppet risk manager används numera för den 
som endast sköter företagets försäkringsärenden eller för dess säkerhetschef.  
 
En risk manager är egentligen en som sköter riskhanteringen inom en koncern 
samt handlägger försäkringsfrågorna.  
 
Syftet och fördelarna med riskhantering är att reducera framtida förluster/skador. 
Målet är att minimera den totala riskkostnaden. (Hamilton, 1996)  
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Figur 3.1 Riskhanteringens grundbegrepp (Holmgren, 2003) 
 
Innan man startar ett projekt måste man göra en riskanalys. I en riskanalys är det 
viktigt att svara på tre grundläggande frågor, (Holmgren, 2003): 
 

• Vad kan gå fel? 
 
• Hur ofta inträffar det? 
 
• Vad blir konsekvenserna? 

 
I riskanalysen är formuleringen av mål och syfte samt analysens omfattning en vik-
tig del. När uppskattningen av riskernas omfattning kan detta göras mer eller 
mindre grovt. 
 
Oftast beräknas riskerna endast kvalitativt men vid noggrannare analyser krävs en 
kvantifiering av risknivån. (Ingvarson och Roos, 2003)  
 
Genom en riskanalys får man fram vilka risker som finns samt vilka som är farli-
gast. När man tittar på vilka risker som är farligast beaktas hur ofta dessa inträffar 
samt vad konsekvensen blir. En riskanalys är ett hjälpmedel för att kunna identifie-
ra vad som kan gå fel. (Holmgren, 2003) 
 
När alla risker är identifierade görs en riskvärdering. Värderingen av riskerna sker 
utifrån olika kriterier, dessa kriterier beror helt på vilket system man använder sig 

Riskhantering 
 
 

Riskbedömning 
 

Riskanalys 
 

Riskvärdering 

Riskkontroll 
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av. Det finns inga lagstadgade kriterier för värdering av risker utan risknivån för ett 
system jämförs med vad som anses vara acceptabelt för det specifika systemet. Till-
sammans med riskanalysen utgör riskvärderingen en riskbedömning.  
 
Efter att man kommit fram till vilka risker som finns i projektet genom en riskana-
lys samt studerat vilka risker som är acceptabla eller oacceptabla och om det finns 
alternativ för att undvika en del risker görs en riskkontroll. Det är oftast inte eko-
nomiskt och praktiskt möjligt att eliminera en oacceptabel risk. Därför måste 
beslut tas om olika åtgärder för att kunna reducera denna risk. En viktig del i risk-
kontroll är att föreslagna åtgärder genomförs och följs upp för att risken ytterligare 
ska kunna reduceras genom nya åtgärder (Ingvarson och Roos, 2003).     
 
Det finns fyra grundläggande sätt att kontrollera riskerna (Holmgren, 2003): 
 

• Ta bort risken. Det bästa sättet är att ta bort risken helt genom att stoppa 
en riskfylld procedur eller process. 

  
• Tolerera risken. Om man tolererar risken förlorar man mer pengar på att 

eliminera risken än att ta konsekvenserna av densamma. 
 

• Överföra risken. Man eliminerar inte risken utan överför den till någon 
annan utanför den egna organisationen. Detta görs till exempel genom en 
försäkringslösning eller genom att man placerar risken utanför organisatio-
nen. 

 
• Behandla risken. Med behandla risken menas att genom att bestämma sig 

för hur risken ska kontrolleras kan man reducera den och därmed reducera 
sannolikheten att något oväntat inträffar. 

 
Det mål som en entreprenör i första hand har med ett projekt är att få så nöjd 
kund som möjligt. Två viktiga delar i kontraktet är entreprenadform och ersätt-
ningsform vilka påverkar risknivån och fördelningen av risk mellan beställare och 
entreprenör. Enligt lagen är det entreprenören som ansvarar för arbetarskydd, sä-
kerhet och arbetets utförande. Organisationens struktur vid projekten det vill säga 
att man har kompetent personal som klarar sina arbetsuppgifter på ett bra sätt på-
verkar både säkerhet och ekonomi.  
 
Störningar av den dagliga produktionen kan få ekonomiska konsekvenser för ent-
reprenören (Tengborg, 1998). För att förhindra arbetsskador har man på projekten 
ett skyddsombud och entreprenören går även skyddsronder. 
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3.2.2 Riskanalysmetoder 
 

Det finns många riskanalysmetoder som inriktar sig på olika sorters risker. Ana-
lysmetoderna kan delas in efter sitt användningsområde i tre olika kategorier: 
mänsklig tillförlitlighet, tekniska system och organisationsstruktur (se tabell 3.1).  

 

Tabell 3.1 Analysmetodernas användningsområde (Ingvarson och Roos, 2003).  

 

Mänsklig tillförlitlighet Tekniska system Organisationsstruktur 

AEA 

Avvikelseanalys 

CRIOP 

Felträdsanalys 

Grovanalys 

HAZOP 

HEAT 

Händelseträdsanalys 

RIA 
SLIM 
THERP 
What If? 

Avvikelseanalys 

Felträdsanalys 

FMEA 

Grovanalys 

HAZOP 

Händelseträdsanalys 

Indexmetoder 

QRA 

VTI-metoden 

What If? 

Avvikelseanalys 

CRIOP 

HEAT 

MIMIX 

MORT 

RIA 

SMORT 

 
Metoderna kan även delas in efter deras kvantifierbarhet beroende på vilken typ 
av resultat som eftersträvas samt vilken information som finns att tillgå (se figur 
3.2). När en kvantifierbar metod används ges sannolikheten för respektive konse-
kvens för en oönskad händelse ett numeriskt värde. Ofta ges ett tal som talar om 
hur ofta per år händelsen beräknas inträffa. Exempelvis 1*10-4 betyder att händel-
sen inträffar en gång på 10 000 år. Konsekvenserna av en händelse kvantifieras ofta 
genom att antalet döda eller skadade anges som mått.  
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Checklistor    Indexmetoder   Felträdsanlys 
Grovanalys    THERP   Händelseträdsanalys 
HAZOP    FMEA                          VTI- metoden 
What If?    SLIM     QRA 
MORT 
SMORT 
AEA 
Avvikelseanalys 
CRIOP 
HEAT 
MIMIX 
RIA 
 
Figur 3.2 Indelning av riskanalysmetoder efter dess kvantifierbarhet (Ingvarsson, 2003). 
 
Ibland kan det vara svårt att välja riskanalysmetod vilket ofta beror på att man inte 
tydligt formulerat syftet med riskanalysen. Alla inblandade parter bör vara väl 
medvetna om vilka frågor och frågeställningar som ska belysas med hjälp av risk-
analysen. Om den som bestämt att en riskanalys ska göras inte talar om för 
utföraren varför riskanalysen ska utföras är det stor risk att utföraren inte vet vilken 
metod som är lämplig. Det system som ska analyseras måste vara tydligt definierat. 
Detta är avgörande för val av riskanalysmetod.  

 

Graden av detaljeringsnivå i analysen är en annan faktor som styr val av metod. I 
vissa fall räcker det med grova analysmetoder medan i andra fall måste det vara 
väldigt detaljerat. Tillgången till information om systemet styr också vilken metod 
som är lämpligast i sammanhanget. Desto mer detaljerad analysen är desto mer in-
formation krävs. Vid genomförande av en kvantitativ riskanalys krävs att det finns 
tillgång till numeriska data, exempelvis sannolikheten för olika händelser. Om des-
sa nödvändiga data saknas kan detta påverka resultatet så att analysen blir 
oanvändbar. I ett sådant fall kanske en mer kvalitativ analysmetod skulle ha gett ett 
bättre beslutsunderlag.       

 
De grövre analyserna är kvalitativa, dessa kräver en mindre arbetsinsats vilket ger 
lägre kostnader. Då en kvalitativ uppskattning av riskerna inte är tillräcklig krävs 
en mer detaljerad kvantitativ riskuppskattning. Desto tidigare i riskhanteringspro-

Kvalitativa Kvantitativa 
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cessen som analysen görs desto grövre är oftast metoden som används. Normalt 
används grovanalysmetod i ett första skede för att kunna identifiera de risker som 
behöver analyseras mer detaljerat. I en del fall bör flera olika riskanalysmetoder 
nyttjas.  
 
En riskanalys är ett viktigt beslutsunderlag vilket gör att det är av största vikt att 
analysen håller tillräckligt hög kvalitet. För att den ska kunna hålla tillräckligt hög 
kvalitet måste vissa krav vara uppfyllda. Exempelvis ska alla uppskattningar, beräk-
ningar, överväganden och antaganden vara tydligt angivna. Beräkningar och 
uppskattningar ska vara enkla att följa och vid granskning ska dessa i princip kunna 
upprepas med samma resultat. Syftet med riskanalysen ska tydligt vara angiven och 
löpa som en röd tråd genom hela analysen. Av praktiska skäl innehåller alla risk-
analyser förenklingar och avgränsningar vilka tydligt ska anges och motiveras. 
Även valet av riskanalysmetod ska motiveras. Uppskattningarna av risker såväl 
kvalitativa som kvantitativa ska tydligt anges och kommenteras samt diskuteras av-
seende tillförlitligheten.  

 
Osäkerheter av olika slag finns i alla riskanalyser. Dessa ska redovisas och effekter-
na av dem ska belysas. Detta kan göras genom att variera olika parametrar och se 
hur slutresultatet ändras, en så kallad känslighetsanalys som är den enklaste formen 
av osäkerhetshantering. Genom matematiska samband och olika hjälpmedel kan 
mer avancerade former av osäkerhetsanalys genomföras. Om man använder sig av 
beräkningsmetoder eller modeller måste dessa redovisas och motiveras tillsammans 
med metodens/modellens fördelar och begränsningar. De som tar del av en risk-
analys ska kunna förstå innebörden av resultatet. Vilken metod som används för att 
redovisa resultatet beror på riskanalysmetod som använts samt till vilken målgrupp 
analysen riktar sig. Ibland kan det räcka med osäkerhetshantering såsom överslags-
beräkningar eller att enskilda parametrars betydelse för analysens resultat 
diskuteras.  
 
Värderingen av risker ingår normalt i riskanalysen. Men i vissa fall är det bättre att 
beställaren värderar riskerna eftersom denne ibland bestämmer vad som är accep-
tabelt. (Ingvarson och Roos, 2003)      

3.2.3 Checklistor 
 
Enligt författaren finns det mycket checklistor i byggbranschen och därför följer 
en kort beskrivning av checklistor som riskanalysmetod. 
 
En checklista är en lista med åtgärder som är viktiga och måste kommas ihåg, efter 
att de utförts prickas de av en efter en. (NE, 2005) 
 
Checklistor ställer olika frågor om olika saker såsom risker, sårbarhet och skadeex-
poneringar detta ger svar på hur bra säkerhet företaget har just vid det aktuella 
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tillfället. För att kunna utvärdera resultatet används vid denna metod viktade vär-
den för att kunna se hur bra säkerheten är anpassad till den riskmiljö som råder.  
 
Frågeställningarna kan utformas för att passa en viss riskmiljö. När en riskanalys 
med hjälp av checklistor utförs är detta en utvärdering av ett system mot de krite-
rier som finns. Analyser sker kontinuerligt och resultaten från dessa är jämförbara. 
En negativ sak är att frågeformuläret kan sakna någon väsentlig fråga. (Hamilton, 
1996)        

 

3.2.4 Grovanalys 
 
Inledning 
 
Eftersom grovanalysen används av de flesta byggentreprenörerna däribland NCC 
Construction Sverige AB kommer denna analysmetod studeras närmre. Grovana-
lys kallas även ibland för preliminär riskanalys. Det är en kvalitativ analysmetod 
som kartlägger riskerna som finns i ett system.  
 
Syfte 
 
Grovanalysen syftar till att på ett övergripande sätt kartlägga riskerna i ett system. 
Om grovanalysen genomförs redan i projekteringsfasen är det meningen att kunna 
påvisa potentiella risker och på så vis kunna undvika dessa risker om möjlighet 
finns. I ett redan befintligt system används analysen för att kunna eliminera de ris-
ker som finns eller åtminstone försöka kontrollera dem. Målet med en grovanalys 
är att kunna få en översikt över de risker som finns i ett system. Utifrån detta kan 
sedan beslut tas om hur man ska hantera riskerna och om man ska analysera ris-
kerna vidare (se figur 3.3).  
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Figur 3.3 Schematisk bild över grovanalys (Ingvarson och Roos, 2003). 
 
Metodbeskrivning 
 
Genom att diskutera alla tänkbara scenarier fås de risker som är förknippade med 
systemet fram. De identifierade riskerna ska analyseras enskilt med avseende på 
händelseförlopp, möjliga orsaker, konsekvenser och sannolikheter. Det görs en 
grov uppskattning av sannolikheten. Resultatet ifrån analysen sammanställs på ett 
lättöverskådligt sätt.  
 
Innan arbetet med analysen börjar krävs en del grundläggande information om sy-
stemet. Vilken information som krävs beror på analysens omfattning och vilken 
karaktär systemet har. Ju mer information som finns tillgänglig desto effektivare 
blir arbetet med analysen och resultatet ger en bättre helhetsbild av systemet. Den 
grupp som ska utföra arbetet måste vara väl införstådd med analysens syfte och 
mål. Man bör använda sig av information, statistik och erfarenheter från liknande 
system. För att effektivisera dokumentationen av analysen bör en färdig redovis-
ningsmall finnas.  
 
Förutom den grundläggande information som krävs måste analysgruppen vara 
flexibel och fantasirik när de identifierar de möjliga scenarier som kan inträffa. För 
att öka möjligheten att identifiera ett systems alla risker bör en brainstorming 
kompletteras med ett mer systematiskt tillvägagångssätt. Det systematiska arbetet 
bör utgå ifrån vissa grundläggande punkter. Att utgå ifrån mänskliga, tekniska och 
organisatoriska aspekter är ett lämpligt tillvägagångssätt. Eftersom de flesta olyckor 
beror på mänskligt felhandlande är det viktigt att belysa människans roll i systemet 
och studera de situationer som kan leda till oönskade konsekvenser.  
 

 
Grovanalys 

Kriterium 

Mellanrisk  

• Viss begränsad 

ytterligare ana-

lys 

Högrisk 

• Detaljerad riskidenti-

fiering  

• Konsekvensanalyser 

Lågrisk 

• Ingen ytterligare ana-

lys 
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För att analysera de tekniska aspekterna är det bästa att följa de processer eller led 
som finns i systemet. De organisatoriska aspekterna glöms ofta bort. Det är ofta 
svårt att konkret veta vilka dessa är. Tillgången på instruktioner och utbildning är 
exempel på organisatoriska aspekter. Om en anställd ersätts av en vikarie hur sköts 
då utbildningen av denne? Andra viktiga organisatoriska aspekter är ledningens 
attityd till arbetet med säkerhet och hälsa samt vilken inställning och säkerhetskul-
tur som råder inom verksamheten. När en identifiering av risker sker är det viktigt 
att inte bara titta på risker som finns inom eller uppstår på grund av verksamheten 
i systemet. För att kunna identifiera alla risker måste även omkringliggande system 
och verksamheter beaktas.  
 
Konsekvenserna för olika risker kan på ett lämpligt sätt delas upp i konsekvenser 
för miljö, hälsa och egendom. Detta sätt kan vara lämpligt eftersom konsekvenser-
na ofta värderas olika beroende på vem eller vad som drabbas. För att underlätta 
en jämförelse mellan olika händelsers konsekvenser delar man in omfattningen i 
olika klasser. Ofta görs indelningen som i tabell 3.2. 
 
Tabell 3.2 Indelning i olika konsekvensklasser (Ingvarson och Roos, 2003). 
 

Konsek-
vens- 
klass 

Skador Konsek-
vens- 
område 

Omfattning 

1 Små Miljö 
Hälsa 
Egendom 

Liten utbredning, ingen sanering 
Övergående lindriga obehag 
Mycket små ekonomiska konsekvenser 

2 Lindriga Miljö 
Hälsa 
Egendom 

Liten utbredning, enkel sanering 
Varaktiga obehag, enstaka skadade 
Små ekonomiska konsekvenser 

3 Medel Miljö 
Hälsa 
Egendom 

Stor utbredning, enkel sanering 
Svåra obehag, enstaka skadade 
Kännbara ekonomiska konsekvenser 

4 Stora Miljö 
Hälsa 
Egendom 

Liten utbredning, svår/omöjlig sanering 
Enstaka förolyckade, flera svårt skadade 
Stora ekonomiska konsekvenser 

5 Katas-
trofala 

Miljö 
Hälsa 
Egendom 

Stor utbredning, svår/omöjlig sanering 
Flera förolyckade, större antal svårt ska-
dade 
Ekonomiskt ohållbara konsekvenser 

 
Klassindelningen som kan ses ovan är väldigt generell därför är det bästa att upp-
rätta egna klasser för organisationen eller det system som ska analyseras. Detta 
främst för att omfattningen av konsekvenserna skiljer sig väldigt mycket mellan 
olika system. Men det är inte omfattningen rent numeriskt som är det intressanta 
utan den inbördes rangordning mellan händelserna som finns. Denna rangordning 
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gör det lättare att veta vilka risker som ska prioriteras när det gäller att eliminera 
eller reducera riskerna.  
 
För att göra en ännu bättre analys kan en grov uppskattning av riskernas sannolik-
het göras, det vill säga sannolikheten att en händelse ska inträffa. Även 
sannolikheten delas upp i klasser enligt tabell 3.3. Sannolikheten anges som fre-
kvens det vill säga hur ofta händelsen inträffar. Även här är det den inbördes 
rangordningen som är det intressanta.  
 
Tabell 3.3 Indelning i olika sannolikhetsklasser (Ingvarson och Roos, 2003). 
 

Sannolikhetsklass Sannolikhet Frekvens 
1 Osannolik Mindre än en gång per 1 000 år 
2 Liten sannolikhet En gång per 100-1 000 år 
3 Sannolik En gång per 10-100 år 
4 Stor sannolikhet En gång per 1-10 år 
5 Mycket stor  

sannolikhet 
Mer än en gång per år 

 
I ganska många system finns förebyggande åtgärder som har använts för att minska 
sannolikheten och/eller konsekvensen av en händelse. Exempel på några av dessa 
åtgärder är brandlarm och vattensprinkleranläggningar. Dessa bör redovisas i grov-
analysen tillsammans med eventuella kommentarer. 
 
Det sker en värdering av de risker som analyserats genom att studera vilka risker 
som behövs analyseras vidare eller hanteras med riskreducerande åtgärder. Denna 
värdering underlättas genom att använda en så kallad riskmatris (se tabell 3.4). Ur 
riskmatrisen kan en risks sannolikhet respektive konsekvens utläsas. Med hjälp av 
kriterier för vad som är en acceptabel eller en oacceptabel risk kan detta markeras i 
en riskmatris, det vill säga de risker som ligger inom de markerade rutorna är ej 
acceptabla. Dessa måste analyseras vidare eller hanteras genom riskreducerande åt-
gärder.  
 
Tabell 3.4 Ett exempel på en riskmatris (Ingvarson och Roos, 2003). 
 

Sannolikhet       
5            
4            
3            
2            
1            
 1 2 3 4 5 Konsekvens 

 
Det sista steget i analysen är att ge förslag på åtgärder. Grovanalysen är en metod 
som används för att identifiera risker som bör analyseras djupare. Därför är den 
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naturliga åtgärden att analysera de risker som bedöms störst ytterligare. De åtgärder 
som ges som förslag kan vara både förebyggande och förbättrande. Dessa kan vara 
direkt kopplade till tänkbara orsaker som leder till det händelseförlopp som angi-
vits eller vara mer allmänna. En riskreducerande åtgärd kan antingen riktas mot att 
minska konsekvensen av en händelse eller minska sannolikheten att händelsen in-
träffar. Hur mycket det kostar att genomföra de föreslagna åtgärderna bör 
redovisas.  
 
För att lätt kunna få en bra överblick över analysens resultat bör grovanalysschema 
och riskmatris användas för sammanställning. Tabell 3.5 är ett exempel på ett 
grovanalysschema av en järnvägssträcka. Där konsekvenserna har delats upp i mil-
jö, hälsa och egendom som i figuren har fått första bokstaven som beteckning. 
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) är en explosion som kan ske 
i en tank med brandfarlig vätska om den utsätts för yttre brand (Wennerstrand, 
2004).  Sammanställningen bör vara kort och koncis men ge den information som 
behövs. Den ska innehålla de identifierade riskerna och dess konsekven-
ser/sannolikheter ska tydligt vara angivna.  



 
3. TEORI 

22 

 
Tabell 3.5 Exempel på ett grovanalysschema (Ingvarson och Roos, 2003). 
 
Grovanalysschema 
Datum: XX-YY-ZZ 
Anläggning: Järnväg 
Del/moment: Avsnitt A 
 
 

 
Riskvärdering 

Konsek-
vens 

 
Identifierad 
risk/scenario 
 
 
 
 
 

 
Möjliga  
orsaker 
 

 
Konsekvenser 

Sanno-
likhet 

H M E 

 
Rekom-
menderade 
åtgärder 

Kollision 
tåg/bil 
 
 
 
Urspårning 
av 
gasolvagn 
 
 
 
 
Urspårning 
av vagn med 
svaveldioxid 
 
 

-Vägbom 
ur funktion 
-Tågförare kör 
mot rött ljus 
 
-Undermåligt 
underhåll 
-Sabotage 
-Tågförare 
håller för hög 
hastighet 
 
-Undermåligt 
underhåll 
-Sabotage 
-Tågförare 
håller för hög 
hastighet 
 

-Personskador 
-Materialskador 
-Trafikstopp 
 
 
-Explosion 
-BLEVE 
-Personskador 
-Materialskador 
-Trafikstopp 
 
 
-Spridning av  
toxisk gas 

3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 

2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
4 

Planskilda  
korsningar 
 
 
 
Fördjupad  
riskanalys krävs 
 
 
 
 
Fördjupad  
riskanalys krävs 
 

 
Användningsområde 
 
Grovanalys kan användas både i designstadiet/utformningen av ett system och i ett 
redan befintligt system. Denna analysmetod har främst använts i processindustrin 
men går även bra att använda för att identifiera risker i andra system såsom vid 
transportleder, vid hantering av brandfarliga och explosiva varor, i samhällsplane-
ringsfrågor etc. Grovanalysen är tillämpbar på system av väldigt olika karaktär 
eftersom metoden har ett så allmänt tillvägagångssätt. Analysmetoden ska inte an-
vändas för att ge en fullständig bild av ett systems risker utan syftar till att ge en 
övergripande bild. I de flesta mer detaljerade riskanalyser är grovanalysen ett nöd-
vändigt första steg.  
 
Resursbehov 
 
Grovanalysen kan utföras av en person som har kunskap om analysmetoden och 
systemet som ska analyseras, men det bästa är om analysen genomförs av en grupp 
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där personen med kunskap om metoden kompletteras av en eller flera personer 
med god insyn i systemet.  
 
Fördelar 
 

• Grovanalysen kan användas på många områden. 
• Genom grovanalysen ges en översiktlig bild av ett systems riskbild väldigt 

snabbt. 
• Grovanalysen är enkel och snabb vilket gör att den ofta är billig. 
• Utföraren av analysen behöver inte ha någon omfattande teoretisk och 

analytisk bakgrund.  
 
Begränsningar 
 

• Det kan vara svårt att identifiera ett systems alla risker. 
• Svårt att veta om en komplett inventering av ett systems risker har ge-

nomförts. 
• Grovanalysen kan ge en bild av att vara mer detaljerad än vad den i själ-

va verket är. 
• De resultat som fås fram ur analysen är kvalitativa och kvantitativa risk-

värderingar görs normalt inte. 
 
(Ingvarson och Roos, 2003) 
 
3.3 Riskhantering inom NCC Construction Sverige AB 
 
För att göra det lättare och för att få struktur på arbetet så inget lämnas åt slumpen 
har NCC Construction Sverige AB upprättat rutiner för arbetet med riskhanter-
ing. Som en hjälp vid identifiering och analys av risker har man en mall för risk- 
och möjlighetsanalys. För att veta vilka risker som eventuellt kan förekomma finns 
en checklista med de vanligast förekommande riskerna. NCC Construction Sveri-
ge AB:s sätt att överföra risker (se kap 3.2.1) är genom försäkringar. År 1998 
startade man en databas där alla skador som inrapporterats förs in.     

3.3.1 Rutiner 
 
Syfte 
 
Syftet med riskhantering inom företaget är att minska antalet förlustprojekt samt 
att undvika miljörisker och hälsorisker, minska risken för kundklagomål samt att 
förvalta möjligheterna på rätt sätt. (Om en inräknad möjlighet i anbudet inte tas 
om hand på rätt sätt inför utförandet blir detta en risk).  
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Indata 
 
De indata som finns för riskhanteringen inom NCC Construction Sverige AB är 
(Lindfors och Wiklund, 2003):  
 

• NCC AB:s Värderingar 
• NCC AB:s RM Policy 
 
• NCC AB:s Affärsetiska riktlinjer 
• NCC Construction Sverige AB:s Strategiska handlingsplan 
• Ständiga förbättringar 
• Verksamhetssystemet 

 
Eftersom studien fokuserar på riskhantering är NCC AB:s RM Policy intressant 
och den lyder (Göransson, 2003): 
 
”Det är varje chefs ansvar inom koncernen att se till att riskhantering (Risk Mana-
gement) är en naturlig del av den operativa verksamheten. 
 
Medarbetarna skall vara informerade om NCC AB:s mål, handläggning och finan-
siering av risker samt medvetna om sitt ansvar för skadeförebyggande åtgärder.  
 
Riskhanteringen samordnas med NCC AB:s kvalitetsarbete. 
 
Förebyggande av skador och kontroll av risker ger säkrare produktion och arbets-
platser, skyddar därmed NCC:s personal och egendom samt har kvalitetshöjande 
och kostnadsbesparande effekter.” 
 
 
Aktivitetsbeskrivning 
 
Riskhanteringen är integrerad i verksamhetssystemet och är ett hjälpmedel genom 
hela företagets kärnprocess från kalkylstarten till projektavslutet (se figur 3.4).  
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Figur 3.4 NCC Construction Sverige AB:s verksamhetssystem (Bejersten Nalin, 2005) 
 
Det första som måste göras är att identifiera riskerna och därefter analysera dessa 
(se figur 3.5). Utifrån analysen skall handlingsplan upprättas för att veta hur risker-
na ska åtgärdas. Sedan gäller det att följa handlingsplanen och åtgärda de risker 
som inte anses vara acceptabla. De aktiviteter som ska utföras är: 

 
 

 
 
Figur 3.5 Aktiviter vid riskhantering inom NCC Construction Sverige AB (Lindfors och Wiklund, 2003). 
 
Upprättandet av en handlingsplan för att ta hand om risker och möjligheter 
ska omfatta: 
 

1. En handlingsplan för risker och möjligheter, med konkreta åtgärder för 
varje aktivitet, detta görs redan i samband med kalkylstarten och tillämpas 
aktivt genom hela processen. 

 
2. Handlingsplanen uppdateras kontinuerligt genom hela projektet och redo-

visas tillsammans med projektets fem tvingande beslutspunkter:  
 

• kalkylbeslut 
• anbudsprövning 
• starttillstånd 
• projektrapport 
• projektavslut 

Identifiera risker Analysera risker Planera och upprätta 
handlingsplan för 
hur risker ska åtgär-
das 

Åtgärda 
risker enligt 
handlingsplan 
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3. Risker och möjligheter ska identifieras i varje projekt utifrån den kunskap 
som finns hos projektgruppen vid det aktuella tillfället avseende kategorier-
na 

 
 a. Marknad    h. Tider 
 b. Varumärke   i. Kalkylsäkerhet 
 c. Beställare/Kund   j. Metodval/Teknik 
 d. Avtal/AF-del   k. Arbetsmiljö 
 e. Miljö    l. UE/Inköp 
 f. Myndigheter/grannar  m. Trafik 
 g. Organisation/Resurser/ n. Geoteknik/Vatten 
                    Kompetens 

 
Uppföljning och beslutstagande ska ske vid de kritiska beslutspunkterna i projek-
ten genom att ansvarig chef: 
 

1. går igenom kontrollplan kalkylbeslut innan kalkylarbetet påbörjas för att för-
säkra sig om att projektet är värt att räkna på. Inför detta ska de stora och 
affärsmässiga riskerna identifieras och analyseras samt bestämda åtgärder no-
teras.  

 
2. innan anbudslämnande går igenom kontrollplan anbudsprövning för att veta 

att anbud kan lämnas under gällande förutsättningar. Inför detta ska en 
noggrann analys av riskerna och en riskvärdering genomföras samt en av-
stämning av riskreducerande åtgärder ska utföras. Hur stora konsekvenser 
som risktagandet i förhandlingsskedet eventuellt får bör undersökas.      

 
3. innan produktionen börjar med hjälp av kontrollplan starttillstånd försäkrar 

sig om att projektet är både välplanerat och välprojekterat. Vid starttillstån-
det kontrolleras att åtgärder enligt riskanalysen utförts och att 
ansvarsfördelningen inför fortsättningen är klarlagd. 

 
4. säkerställer att det under produktionen sker en uppdatering av riskhanter-

ingen kontinuerligt i lämpliga sammanhang och det sker även en 
avstämning utifrån starttillståndet planerade projektrapporter.  

 
5. går igenom kontrollplan projektavslut i slutet av överlämnandeskedet för att 

försäkra sig om att projektet är avslutat. Innan detta ska slutmöten ha hållits 
där riskhanteringen utvärderats och ställts mot utfall för att kunna förbättra 
denna inför kommande projekt. Resultatet fungerar som input till regio-
nens strategiarbete och tas om hand av linjeorganisationen.  
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Resultatdokument 
 

Detta är de dokument som blir resultatet utifrån arbetet som sker:  
 

• Avstämd kontrollplan (kalkylbeslut, anbudsprövning, starttillstånd, pro-
jektrapport och projektavslut) 

• Risk- och möjlighetsanalys (handlingsplan) 
• Verksamhetsrevisioner - protokoll/analys 
• Försäkringsbevis 
 

Administrativa hjälpmedel 
 
I verksamhetssystemet finns kunskapdsdokument/cheklistor/mallar: 
 

• Risk- och möjlighetsanalys 
• Kalkylbeslut 
• Anbudsprövning 
• Starttillstånd 
• Projektrapport 
• Projektavslut 

 
(Lindfors och Wiklund, 2003) 
 

3.3.2 Risk- och möjlighetsanalys 
 
NCC Construction Sverige AB använder sig av en risk- och möjlighetsanalys (se 
bilaga 1) där man identifierar riskerna och möjligheterna utifrån en checklista med 
de kategorier som nämnts i kapitel 3.3.1 (se bilaga 2). I analysen anges ris-
ken/möjligheten samt en föreslagen åtgärd. Även sannolikhet och verkan ska 
anges och genom att dessa multipliceras ges ett risktal. Det finns även utrymme för 
att kryssa för att åtgärden är utförd och vem som är ansvarig. En kolumn för i vil-
ket skede av projektet risken/möjligheten uppkommer finns också i risk- och 
möjlighetsanalysen. Den person som upprättar risk- och möjlighetsanalysen skriver 
projektnummer, projektnamn, senaste revideringsdatum samt personens namn 
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Sannolikheten är uppdelad i en femgradig skala enligt tabell 3.6: 
 
Tabell 3.6 Indelning i olika sannolikhetsklasser inom NCC Construction Sverige AB (Pettersson, 2005). 
 

Skala Sannolikhet 
1 Osannolikt att situation inträffar 
2 Har inträffat i liknande situation 
3 Vanligt förekommande situation 
4 Inträffar ofta i alla liknande situationer 
5 Inträffar i alla liknande situationer 

 
Precis som sannolikheten är verkan (konsekvensen) uppdelad i en skala med fem 
steg enligt tabell 3.7 nedan:  
 
Tabell 3.7 Indelning efter verkan på projektet inom NCC Construction Sverige AB (Pettersson, 2005). 
 

Skala Verkan 
1 Obetydlig ekonomisk konsekvens 
2 En viss ekonomisk konsekvens 
3 Betydande påverkan på projektresultatet 
4  Stor påverkan på projektresultatet 
5 Mycket stor påverkan på projektresultatet 

 
När man multiplicerar sannolikhet och verkan får man fram ett risktal och om 
detta värde är större än 5 ska en åtgärd föreslås enligt NCC:s risk- och möjlighets-
analys. Detta innebär att om man skulle göra en riskmatris för NCC Construction 
Sverige AB skulle den se ut enligt tabell 3.8 nedan, där de markerade rutorna är ej 
acceptabla risker. Eftersom risktalet beror på vem som utför analysen bör utföraren 
enligt författaren alltid tänka efter så fort denne identifierar en risk/möjlighet.  
 
Tabell 3.8 Riskmatris för NCC Construction Sverige AB. 
 

Sannolikhet       
5       
4       
3       
2       
1       
 1 2 3 4 5 Verkan 
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Projekt delas upp i fem olika skeden vilket är kärnprocessen: 
 

• Projektförsäljning (Pf) 
• Projektberedning (Pb) 
• Produktion (P) 
• Överlämnande (Ö) 
• Garanti och kundvård (G) 

 
(Pettersson, 2005)   
 
3.3.3 Försäkringar 
 
Det finns en grupp inom koncernen som heter Group Risk Management, GRM, 
denna grupp har specialkompetenser inom försäkrings- och skadeförebyggande 
frågor som rör företagets verksamhet. GRM har ansvar för att analysera koncer-
nens risker i samråd med affärsområden och dotterbolag, utifrån detta ska man 
sätta upp riktlinjer för hur riskerna ska hanteras. GRM upprättar och uppdaterar 
koncernens försäkringsplan.  
 
GRM ska: 
 

• Ansvara för upphandling och tecknande av egendoms- och ansvarsförsäk-
ringar. 

• Delta vid skadeförhandlingar och bevaka koncernens intressen i försäk-
ringsavtal. 

• Samordna samt verka för ett bra skadeförebyggande arbete inom koncer-
nen, genom att bland annat utföra riskanalyser vid entreprenadprojekt och 
riskbesiktningar av koncernens industrianläggningar och fastigheter. 

•  Arbeta med utbildning inom försäkring och riskhantering. 
  
I varje affärsområde finns lokala risk managers som i första hand ska besvara frågor 
som rör försäkring. (Franzén, 2005)       
 
NCC Försäkring AB är ett captive inom NCC AB. Men det finns även ett åter-
försäkringscaptive som heter NCC RE AB. Dessa får endast försäkra sådant som 
har med NCC AB att göra. (Hellström, 2005)  
 
Entreprenadförsäkring 
 
När det gäller entreprenadförsäkring är det NCC Försäkring AB som är ett direkt-
försäkrande bolag eller som man även kallar det ett frontande bolag. Detta innebär 
att det är NCC Försäkring AB som skadereglerar och det är även de som betalar 
ut pengarna till försäkringstagaren. Men för att det inte ska bli tal om någon jävsi-
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tuation eftersom det är NCC:s egna entreprenader som skaderegleras hyrs en kon-
sult in.  
 
Försäkringen omfattar skador som uppkommer på entreprenaden. Försäkringsbe-
loppet är enligt entreprenadkontraktet, men får dock vara maximalt 250 MSEK. 
Om det överstiger detta belopp går man ut på den fria marknaden för att teckna 
försäkring (Hellström, 2005). Garantitiden är även denna enligt kontraktet men får 
vara maximalt 5 år. Självrisken är på 100 000 SEK.  
 
Om det i entreprenadkontraktet även föreskrivs en rotförsäkring tecknar man för 
projektet en entreprenadförsäkring som inkluderar rotförsäkring. I denna försäk-
ring ingår även skydd för beställarens befintliga egendom. Försäkringsbeloppet är 
enligt kontraktet, dock maximalt 15 MSEK. Självrisken är 100 000 SEK. (Fran-
zén, 2005)   
 
Om totala skadekostnaden för NCC AB överstiger 43 MSEK (stop loss) på ett år 
går If in som återförsäkringsbolag och betalar så mycket som är över gränsen. För 
en enskild skada är gränsen 15 MSEK (excess) och det fungerar på samma sätt.  
 
Ansvarsförsäkring 
 
Vid ansvarsförsäkringar är det Zürich som är det direktförsäkrande bolaget, vilket 
innebär att det är de som gör skaderegleringar och betalar ut pengarna. (Hellström, 
2005)  
 
Försäkringen omfattar skador som drabbar tredje man i form av sak-, person- eller 
miljöskada där entreprenören bär ansvaret. Försäkringsbeloppet är 50 MSEK per 
år och 25 MSEK per skada. Självrisken är på 100 000 SEK förutom på personska-
da där självrisken är 0 SEK. Under åren 1998-2001 var självrisken för alla skador 
utom personskador 50 000 SEK. För personskador var den samma som idag. 
(Franzén, 2005)  
 
Om den totala skadekostnaden på ett år överstiger 25 MSEK går NCC RE AB in 
som återförsäkringsbolag och betalar allt över gränsen. Excessen är 3 MSEK och 
om den överstigs fungerar det på samma sätt. (Hellström, 2005)  
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3.3.4 Skadedatabas      
 
Alla skador som rapporteras in till GRM förs in i en skadedatabas (Hellström, 
2005). Skadedatabasen började användas 1998. Denna skadedatabas är ett så kallat 
Risk Management Information System (RMIS) (Hamilton, 1996). 
 
I denna skadedatabas finns:  
 

• Affärsområde, dotterbolag/region, kostnadsställe, kontaktperson, telefon-
nummer. 

• Objekt: Gata, ort 
• Försäkringar: Försäkringsform, försäkringsbolag, självrisk, nummer 
• Skador: Skademoment, datum, nummer, orsak, uppskattad kostnad, reser-

verat, utbetalt, summa reserverat och utbetalt.    
    
Informationen i databasen kan överföras till word samt excel vilket gör det lättare 
att få en översiktlig bild av det aktuella läget. (Hedengren, 2005) 
 
Ett RMIS är bra på många sätt (Hamilton, 1996): 
 

• All försäkringsteknisk information är samlad på ett ställe. 
• Det är lätt att uppdatera för att informationen ska vara aktuell. 
• Ger ett bra underlag vid offertförfrågan till försäkringsbolag. 
• Är ett mycket bra underlag för information till återförsäkrare. 
• Ger en bra hjälp vid utvärdering av offerter. 
• Fungerar som underlag vid fördelning av premier inom företaget. 
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4. RESULTAT FRÅN DATAINSAMLINGEN 
 
4.1 Internrevisiondatabas  
 
Inom varje projekt skall redan innan kalkylarbetet börjar en risk- och möjlighets-
analys upprättas. Denna skall sedan uppdateras genom hela kärnprocessen. För att 
se om risk- och möjlighetsanalys görs i varje projekt och vilka risker som identifie-
ras har 163 projekt ifrån en databas med internrevisioner undersökts (Wiklund, 
2005). Internrevisionerna är gjorda under perioden 2000-2005. Endast de projekt 
där det går att avgöra med säkerhet om en analys har utförts eller inte har valts ut. 
Det är 49 projekt i databasen som är osäkra. Vilka risker som har identifierats har 
delats upp i samma kategorier som finns i den checklista som NCC Construction 
Sverige AB tillämpar vid risk- och möjlighetsanalyser (se bilaga 2). En risk- och 
möjlighetsanalys görs dock inte i varje projekt vilket man kan se i figur 4.1.  
 

Geoteknik/Vatten
26 %

Avtal/AF-del
14 %

Trafik
10 %

Miljö
10 %

Tider
10 %

Metodval/Teknik
8 %

Myndigheter/Grannar
7 %

Organisation/Resurser/
Kompetens

6 %

UE/Inköp
6 %

Kalkylsäkerhet
4 %

Arbetsmiljö
0 %

Beställare/Kund
0 %

Varumärke
0 %

Marknad
0 %

Vilka risker har identifierats?

Ja
75 %

Nej
25 %

Har risk- och möjlighetsanalys upprättats?

 

 

Figur 4.1 Sammanställning över hur ofta risk- och möjlighetsanalys upprättas och vilka risker som identifie-
ras inom NCC Construction Sverige AB  

 
I många fall görs analyserna på gamla mallar. En del risk- och möjlighetsanalyser 
skrivs för hand. Det är inte i så många projekt som risk- och möjlighetsanalysen 
uppdateras genom hela kärnprocessen. Även om man i projektet gjort en analys i 
ett tidigare skede används då en ny mall istället för att fylla på den gamla med nya 

3 %  
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risker som identifierats. I en del fall saknas risk- och möjlighetsanalysen ute på ar-
betsplatsen, den finns istället på huvudkontoret.  
 
Risker som oftast identifieras är geotekniska såsom spontning, pålning, sättningar, 
grundläggningsproblem. I kategorin geoteknik/vatten tas även grundvattensänk-
ning upp som en risk i ett fall. När det gäller kategorin avtal/AF-del beror riskerna 
i första hand på dåliga handlingar men även krav på en garantitid på 5 år eller av-
steg från AB/ABT.  

 
Miljörisker som tas upp är radon i mark som dock schaktas bort, förorenade mas-
sor och hantering av överskottsmassor i form av tipp. Korta byggtider är en risk i 
och med att entreprenören kan få betala vite till beställaren om entreprenören inte 
är klar i tid och dessa kan lätt leda till kvalitetsproblem. Trafik genom arbetsplatsen 
är en risk eftersom detta kan göra att vissa arbetsuppgifter inte kan utföras då det är 
tänkt. Arbetsplatsen kan även vara extremt trång och svårtillgänglig.  
 
Risker inom kategorin metodval/teknik beror på nya metoder och tekniker som 
aldrig förut prövats och därför finns ingen erfarenhet av hur dessa utförs. Myndig-
heter och grannar kan ibland uppleva buller och vibrationer från ett projekt vilket 
är en risk som finns. I ett stort projekt kan det ibland vara svårt att få tag i tillräck-
ligt med resurser framförallt i form av personal, denna risk kan dock även finnas i 
mindre projekt om man har många projekt igång samtidigt. (Wiklund, 2005) 
 
Om det varit en lågkonjunktur och det har varit uppsägningar på företaget men 
konjunkturen sedan vänder och pekar uppåt är det svårt att få tag i den kompeten-
ta personal man eventuellt hade innan lågkonjunkturen. När en del personal går i 
pension försvinner också en del av kompetensen i företaget. (Hellström, 2005)  
 
Risker med inköp och underentreprenörer är att inköpsprutningar gjorts i 
kalkylen och det kanske sedan blir dyrare. Om man köper in material finns risken 
att kvaliteten är dålig. Underentreprenören kan ha svårt att hinna inom den utsatta 
tiden vilket kan göra att hela projektet blir försenat. Risker som finns i kalkylsä-
kerheten är att man använder sig av nya metoder eller lösningar som är svåra att 
räkna på eller att handlingarna är bristfälliga vilket gör det svårt i kalkylskedet.  
 
En risk som ganska ofta tas upp i analyserna är vädret men detta går dock inte att 
göra så mycket åt (Wiklund, 2005).               
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4.2 Skadedatabas 
 
Eftersom databasen började användas 1998 finns det anledning att tro att inte alla 
skador som inträffat det året rapporterats in. Därför har detta år utelämnats och 
skadekostnaderna under åren 1999-2004 studerats (se figur 4.2). Skadekostnaden 
omfattas av utbetalt belopp, reserverat belopp och självrisk. Skadekostnaden hän-
förs till det år som skadan är inrapporterad till GRM även om försäkringsprocessen 
drar ut på tiden.    
 

NCC Construction Sverige AB skadekostnader
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Figur 4.2 Skadekostnaden per år inom NCC Construction Sverige AB under perioden 1999-2004 (He-
dengren, 2005).  
 
NCC Construction Sverige AB har rutiner i sitt verksamhetssystem för hur man 
ska sköta riskhanteringen (Lindfors och Wiklund, 2003). Men detta sköts ibland 
tyvärr på ett mindre tillfredsställande sätt. Ofta ligger allt för stort fokus på eko-
nomiska risker i riskanalysen och andra risker glöms bort vilket kan få negativa 
konsekvenser. Olika regioner och dotterbolag bidrar med olika stor del av skade-
kostnaden inom NCC Construction Sverige AB (se figur 4.3). Eftersom det har 
skett en del omorganisationer de senaste åren inom företaget har endast år 2004 
undersökts.    
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Företagets totala skadekostnad fördelad per region/dotterbolag
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Figur 4.3 Andel av totala skadekostnaden under år 2004 inom NCC Construction Sverige AB fördelad 
per region/dotterbolag under år 2004.  
 
Eftersom skadekostnadens storlek står i relation till omsättningen har skadekostna-
den för varje region/dotterbolag studerats i förhållande till hur stor omsättning de 
har (se figur 4.4).  
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Figur 4.4 Skadekostnad i förhållande till omsättning per region/dotterbolag under år 2004 (Hedengren, 
2005). 
 
Entreprenadskadorna kostar mer pengar än ansvarsskadorna (se tabell 4.1). An-
svarsskador är skador som drabbar tredje man. Entreprenadskador är de skador 
som drabbar entreprenaden. Bland ansvarsskadorna är det sakskadorna som kostar 
mest. Av entreprenadskadorna är det allriskskador som står för den största kostna-
den.   
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Tabell 4.1 Skadekostnad exklusive självrisk för olika skador samt antal inträffade skador för varje kategori 
inom NCC Construction Sverige AB för hela perioden 1998-2004 (Hedengren, 2005).  
 

Försäkring Skada Kostnad Antal 
    
ANSVAR Förmögenhet 7 700 004 11 
 Person 3 157 855 120 
 Produkt 275 015 7 
 Sak 24 972 057 286 
  36 104 931 424 
ENTREPRENAD Allrisk 42 028 357 138 
 Brand 25 142 016 22 
 El 30 501 1 
 Frost 265 746 1 
 Inbrott 5 351 476 56 
 Skadegörelse 260 000 4 
 Storm 2 376 908 7 
 Stöld 1 794 570 21 
 Vatten 11 112 713 84 
  88 362 287 334 
    
Totalt  124 467 218 758 

 
Förmögenhetsskada uppstår genom att det sker ett förmögenhetsbrott som exem-
pelvis förskingring eller kartellbildning. När NCC Construction Sverige AB 
levererar en produkt har man ett produktansvar, om denna bidrar till en skada som 
drabbar tredje man kallas detta för en produktskada.  
 
Eftersom det kan vara svårt att veta vad som menas med allrisk måste denna kate-
gori definieras. Definitionen på en allriskskada är en plötsligt utifrån kommande 
skada som är oförutsedd. Man kan säga att alla skador som inte kan hänföras till 
någon av de andra kategorierna för entreprenadskador betecknas som allriskskador. 
(Hellström, 2005)  
 
4.3 Skadefördjupning  
 
Utifrån skadedatabasen har fem skador från fem olika projekt studerats närmre. 
Alla inblandade personer kommer att vara anonyma eftersom det är skadan som är 
intressant och inte vem eller vilka som eventuellt gjort fel. De skador som stude-
rats är inbrott, erosionsskydd bortspolat, vattenfylld källare, skada på 
brokonstruktion och skred i lerslänt. Dessa skador har valts ut slumpmässigt och 
sedan godkänts av handledaren på NCC Construction Sverige AB.  
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4.3.1 Inbrott 
 
Skada 
 
En höstnatt år 2004 skedde ett inbrott på ett av NCC Construction Sverige AB:s 
projekt. Maskiner, verktyg och liknande förvarades i en särskild container på om-
rådet. Enligt polisrapporten har någon använt sig av en vinkelslip för att såga av 
den låsbygel som satt utanför dörren till containern. Därefter har containern tömts 
på innehållet. Ett kassaskåp som fanns inne i containern har sågats upp.  
 
Entreprenaden är en totalentreprenad med en kontraktsumma på 37 MSEK. Ar-
betena startade i april 2004 och ska vara klart för slutbesiktning i mitten på april 
2005. NCC Construction Sverige AB bygger lägenheter åt NCC Boende i ett 
gammalt sjukhusområde.   
 
En del av materialet som blev stulet var hyrt av Altima. I en del fall står Altima för 
försäkring, men då måste detta vara avtalat och betalat. Denna försäkring fanns 
inte i detta fall. Hösten 2004 slogs Altima ihop med Stavdal Byggmaskiner och 
blev Ramirent. Om inte rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits gäller inte entrepre-
nadföräkringen vid inbrott/stöld. På denna arbetsplats ansågs låsta 
förrådscontainrar uppfylla kraven vilket gjorde att skadan omfattades av försäkring-
en. 
 
Skaderegleraren som var en inhyrd konsult krävde en ersättning på 240 206 SEK 
men eftersom en del av de stulna maskinerna och verktygen inte var nya skedde 
en avskrivningskostnad på 50 240 SEK. Detta gjorde att ersättningen blev 189 966 
SEK men sedan avgår en självrisk på 100 000 SEK. Den ersättning som betalades 
ut från NCC Försäkring AB till projektet var 89 966 SEK. 
 
Risk- och möjlighetsanalys 
 
Risk- och möjlighetsanalysen är utförd på NCC:s mall och ifylld på dator. Varje 
risk har givits ett värde på sannolikhet och verkan vilket resulterat i ett risktal. En-
dast risker i produktionsskedet har fyllts i det vill säga inga risker från tidigare 
skeden såsom projektförsäljning och projektberedning finns i analysen.  
 
Skadegörelse och inbrott har tagits upp som en risk där sannolikheten har fått 5 
och verkan 3 vilket ger ett risktal på 15. Åtgärden som har föreslagits är larm till 
väktarföretag. Efter att det skett återkommande inbrott och skadegörelse på ar-
betsplatsen inleddes ett stöld- och skadeförebyggande projekt tillsammans med 
Ramirent. Larm har installerats på bottenvåningen i samtliga fyra hus. En verk-
tygscontainer av typ sprängkasun har tagits till arbetsplatsen. Efter att dessa åtgärder 
genomförts har man kommit ifrån stölder. En del skadegörelse har dock inträffat 
efter detta trots vaktpatrullering två gånger per natt.  
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En annan risk som man tagit upp är fukten i betongbjälklag, våtrum och parkett. 
Sannolikheten har fått 5 och verkan 3 och multiplicerar man dessa får man ett 
risktal på 15. Åtgärderna som föreslagits är tillräcklig uttorknings tid, uttorknings-
program samt stickprovskontroll av fuktkvot av betong.        
 
De stora följdskador som skulle kunna uppstå om cellplastisoleringen tar eld har 
identifierats som en risk. Sannolikheten har satts till 0 men verkan har fått 5, detta 
gör ändå att risktalet blir 0. Åtgärden som föreslagits är att byta ut cellplastisole-
ringen mot mineral- eller stenullsisolering.  
 
Oberoende av om risktalet är högre än 5 eller inte har en åtgärd föreslagits för var-
je risk.   
 

4.3.2 Erosionsskydd bortspolat 
 
Skada 
 
NCC Construction Sverige AB utförde under 2002 en entreprenad åt ett lokalt 
energibolag. Denna entreprenad var en totalentreprenad. Entreprenadsumman var 
på 653 000 SEK.  
 
En fjärrvärmekulvert skulle förläggas under botten på en å. Beställaren hade valt 
den plats där ån var som smalast men också mest kraftig med tanke på strömmar 
och forsar. Sträckan som skulle korsas var cirka 50-60 meter.  
 
Entreprenören fyllde ut en stenbank i forsen som grävmaskinen kunde stå på för 
att sedan gräva ur en rörgrav på botten. I rörgraven förlades kulverten i en fyrkan-
tig betongomslutning med lock. Man fyllde på båda sidor med mjukt material. I 
detta material las också kabelrör för bredband. Ovanpå betongomslutningens lock 
lades ett avjämningslager av grus och längst upp ett erosionsskydd av grova stenar. 
Denna konstruktion var framtagen av J & W, som numera heter WSP, på uppdrag 
av beställaren. 
 
År 2004 det vill säga under garantitiden som var 2 år slits en signalkabel för fjärr-
värme av, denna går parallellt med kabelrören för bredband. Detta gör att en 
inspektion av kulverten utförs. Då upptäcks att nästan hela erosionsskyddet är 
bortspolat och ligger nedströms vilket klassificeras som en allriskskada. Kablar för 
bredbandet är också avslitna. Fjärrvärmeröret ligger fritt men det finns inga synliga 
skador.  
 
Eftersom erosionsskyddet spolats bort måste man göra om detta. Beställaren upp-
manade entreprenören att ta fram en ny lösning. Entreprenören kontaktade då 
NCC Teknik eftersom beställaren inte ville att den gamla konstruktören skulle 
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vara delaktig igen. Den nya konstruktionen som togs fram blev kraftigare. Ero-
sionsskyddet hade grövre fraktioner och var inneslutet i en nätkonstruktion av stål.  
 
NCC Construction Sverige AB ansåg att dimensioneringen av erosionsskyddet var 
felaktig och därmed orsakade skadorna på entreprenaden. Detta var man tvungen 
att kunna bevisa. Entreprenören menade också att arbetet var utfört helt efter rit-
ningarna och den tekniska beskrivningen som upprättades av J & W (WSP) på 
uppdrag av beställaren. Man ansåg att det var beställaren som hade hela ansvaret 
för de skador som uppkom på entreprenaden och att NCC Construction Sverige 
AB skulle gå skadelösa ur ärendet. De menade att kostnader för omprojektering 
och utförande samt eventuella skadeståndsanspråk från tredje man skulle bekostas 
av beställaren. 
 
WSP hävdade att det var utförandefel och när de räknade på konstruktionen igen 
upptäcktes inte något fel på dimensioneringen av erosionsskyddet. Beställaren 
frånsade sig allt ansvar eftersom man ansåg att entreprenören övertog ansvaret då 
man accepterade totalentreprenad.  
 
Den konsult som hyrdes in av NCC Construction Sverige AB för att göra en ska-
dereglering tyckte att följdskadorna som uppstod av att erosionsskyddet spolats 
bort borde omfattas av entreprenadförsäkringen. Han menade även på att om ing-
en skadeorsak kunde finnas borde erosionsskyddet vara ersättningsbart. Konsulten 
tyckte att man inte kunde utesluta att någon stor sten rullat på och förstört ero-
sionsskyddet och skapat en dominoeffekt som rivit sönder hela erosionsskyddet.  
 
När konsulten besökte de inblandade från NCC Construction Sverige AB före-
slog man att dela kostnaden 750 000 SEK på NCC, WSP och beställaren. Att ta 
fram exakta kostnader för följdskadorna som uppstod när erosionsskyddet spolades 
bort ansågs omöjligt. Men konsulten konstaterade att erosionsskyddet stod för den 
största delen av kostnaderna.  
 
Efter ett möte med alla inblandade parter bestämdes att WSP och beställaren skulle 
stå för en kostnad av 218 471 SEK vardera och NCC Construction Sverige AB 
skulle stå för 297 497 SEK. Detta ger en total kostnad på 734 439 SEK. Det fram-
gick inte tydligt varför NCC Construction Sverige AB skulle stå för en större del 
av kostnaden än de andra två parterna men konsulten trodde det var för att NCC 
Construction Sverige AB som entreprenör ansågs ha det största ansvaret. NCC 
Försäkring AB betalade ut 197 497 SEK till projektet efter att självrisken avgått 
med 100 000 SEK.  
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Risk- och möjlighetsanalys 
 
Ingen risk- och möjlighetsanalys har upprättats eftersom de inblandade ansåg att 
projektet var så litet att det inte behövdes.   

4.3.3 Vattenfylld källare 
 
Skada 
 
I 8 månader under år 2004 utförde NCC Construction Sverige AB en mark- och 
ledningsentreprenad åt Landstingsfastigheter. Entreprenadsumman var på 4,4 
MSEK. Entreprenaden var en generalentreprenad. 
 
När schaktningsarbetet utfördes frilades en vattenledning som hade en böj som 
inte var ordentligt förankrad. Då jordmassorna inte längre höll emot lossnade bö-
jen och vatten strömmade ut. Vatten trängde ner i en närbelägen källare som 
tillhörde beställaren vilket är en sakskada. Ingen av hyresgästerna drabbades av 
några skador. Vattenledningen var en befintlig ledning som inte utförts i denna 
entreprenad.  
 
Konsulten som hade hyrts in av NCC Construction Sverige AB för att skadere-
glera ansåg att orsaken till skadan var en följd av arbetena men hade dock inte 
inträffat om ledningsböjen varit ordentligt förankrad vilket den borde ha varit om 
de tidigare arbetena utförts på ett riktigt sätt.  
 
Den enda egendomsförsäkringen som var aktuell i fallet var ROT-försäkringen 
(s.k. befintlig egendom). Men om denna ska gälla måste den vara avtalad, vilket 
inte var fallet. Därför valde NCC Försäkring AB att hänvisa till ansvarsförsäkring-
en vilket sköts av Zürich. Försäkringsprocessen är i dagsläget ännu ej avslutad och 
inga pengar har betalats ut. Zürich har dock reserverat 150 001 SEK vilket är be-
loppet man tror att man kommer att få betala ut.        
 
Risk- och möjlighetsanalys 
 
En risk- och möjlighetsanalys har utförts. Den är skriven för hand på A4-papper 
med många förkortningar och otydlig handstil. Att handlingarna var svårlästa an-
sågs som en risk. Risken har inte tilldelats något risktal. Åtgärderna som föreslogs 
var att vara på alerten och vara med på allt som inte är exakt redovisat samt höja á-
priserna.    
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4.3.4 Skada på brokonstruktion 
 

Skada 

 

NCC Construction Sverige AB utförde under år 2004 en generalentreprenad åt 
Banverket på en 10 km lång järnvägssträcka. Kontraktsumman var på 18 MSEK. 
Arbetena påbörjades i januari och var färdigställda i början av juli.  

 

I arbetena ingick att bredda banvallen, röja längs banvallen för att inte träd och 
grenar skulle komma åt elledningarna, höja ett par broar för att få tillräckligt fri 
höjd mellan ledningar och tåg samt förstärka banvallen med bland annat betongin-
jektering.  

 

När en av broarna som skulle höjas hade lyfts med domkrafter nästan till sin slutli-
ga höjd skedde en förskjutning i brons längdriktning. Detta gjorde att det blev 
skador på stålställningen som bar bron och på två befintliga mellanstöd av betong. 
Ett av mellanstöden trycktes i sidled på dess överdel av stålställningen vilket gjorde 
att sprickor uppkom på pelare strax över grundplattor. Eftersom det fanns risk för 
att bron helt eller delvis skulle falla ner på järnvägen stoppades tågtrafiken tills 
bron säkrats. Ett omfattande stabiliserings- och säkringsarbete gjordes under 19 
timmar. Under de följande sju dagarna gjordes reparation av stålställning och lyft-
anordningar, förstärkningsarbeten, montering och undergjutning av prefabbalkar, 
återlansering av bron till ursprungligt läge i längdled, montering av lager och ned-
sänkning av bron. I dessa skeden deltog konsulter som kon-struerat ombyggnaden 
och ställningar. Efter detta återupptogs arbetena med höjning av bron det vill säga 
montering av betongelement, undergjutningar med mera. Under arbetet pågick 
tågtrafiken normalt.          

 

Konsulten som var skadereglerare har tagit hjälp av en extern konstruktör som 
framförde många kritiska synpunkter på arbetsmetoden NCC Construction Sveri-
ge AB valde. Metoden gick ut på att bron höjdes växelvis med hjälp av 
domkrafter och pallades upp med virke allteftersom. Detta var enligt konsulten 
och konstruktören väldigt instabilt. Det fanns inte heller tillräckligt med domkraf-
ter under höjningen av bron vilket gjorde att dessa fick flyttas runt.    
Skaderegleraren, konstruktören och NCC Försäkring AB är överens om att arbe-
tena borde ha utförts med hjälp av extern expertis.  

 

De kostnader som omfattas av entreprenadförsäkringen är kostnader för bärgning, 
upprensning, återdragning av bron i ursprungligt läge samt arbetsledning och ad-
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ministration under denna period. Efter det att självrisken avgått med 100 000 SEK 
blev utbetalningen 560 000 SEK.  

 

Risk- och möjlighetsanalys 

 
En risk- och möjlighetsanalys har utförts i projektförsäljningsskedet. Analysen är 
utförd på NCC:s mall och ifylld på dator. Inga risker har getts något risktal. De 
åtgärder som föreslås för de flesta risker handlar om att antingen höja eller sänka 
anbudet eller göra reservationer i detta. Den enda risken som tas upp om bron är 
risken att inte hinna höja den i tid. Åtgärderna som föreslås är att använda sig av 
en tillfällig konstruktion, göra halva anslutningen senare, utnyttja en befintlig 
brant väg.   
 

4.3.5 Skred i lerslänt 
 
Skada 
 
Under år 2004 utförde NCC Construction Sverige AB en generalentreprenad åt 
ett lokalt energibolag. Kontraktsumman var på 23,9 MSEK. Arbetena påbörjades i 
början av februari och slutbesiktning ägde rum i juli. I arbetena ingick nybyggnad 
av en biobränsleanläggning. I anslutning till arbetsplatsen låg ett befintligt värme-
verk. NCC Construction Sverige AB utförde schakt och betongarbetena. För 
konstruktionerna svarade NCC Teknik. Hercules utförde pålnings- och spontar-
betena. I direkt anslutning till arbetsplatsen låg en lokalgata och en järnväg. 
 
En slänt som ledde ner till en redan schaktad grop schaktades mellan spontplank. 
Denna grop skulle användas när anläggningen var klar för att lastbilar som kom 
fullastade med flis skulle använda slänten som nedfartsramp och tömma innehållet i 
gropen. Denna flis transporteras sedan till värmeverket för förbränning. Längst upp 
i slänten var det öppet det vill säga ingen spontning och schaktdjupet var i stort 
sett noll. Slänten sluttade kraftigt ner mot gropen.  
 
Av okänd anledning bildades en glidyta från toppen av slänten till gropen. I slän-
ten var det sedan tidigare pålat med 4 stycken betongpålar med en längd av 48 
meter per styck. Cirka 300-400 m3 jordmassor gled iväg och fyllde upp den tidi-
gare schaktade gropen med ett par meter lera. 
 
På grund av skredet blev det stillestånd i cirka 3 veckor innan allt var iordningss-
tällt till läget såsom det såg ut innan skadan. Skredmassorna var man tvungen att 
schakta bort. Nya pålar fick slås. Detta innebar dock bortslagning av några pålar 
eftersom rester av de förstörda pålarna träffades. Hålet som blev efter skredmassor-
na ersattes med friktionsmaterial. Kompletterande spont slogs längst upp i slänten. 
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Grovbetongen i botten av gropen med underliggande pålar klarade sig. Efter skre-
det anlitades NCC Teknik för ett åtgärds- och stabiliseringsprogram. 
 
Enligt NCC Construction Sverige AB hade skadan undvikits om spontning ut-
förts även längst upp i slänten. I området fanns ett tunt lager friktionsmaterial 
överst sedan var det enbart lera ner till berg som ligger väldigt djupt. Man använde 
sig av kohesionspålar som dock inte slogs ända ner till fast botten.  
 
Eftersom detta var en oförutsedd fysisk skada på entreprenaden omfattas den av 
entreprenadförsäkringen. De ersättningsbara delarna av skadan var uppröjning av 
skredmassorna, ersättningsmassor, nya pålar och övriga fysiska skador på entrepre-
naden. De delar som inte var ersättningsbara var kompletterande spontning, 
stillestånd, ineffektiv tid och liknande samt eventuell forcering av övriga arbeten 
än arbetena med skadan. Ännu är inga pengar utbetalda. Dock har 650 000 SEK 
reserverats av NCC Försäkring AB.  
 
 
Risk- och möjlighetsanalys 
 
Under byggstartmötet gicks anbudets risker och möjligheter igenom. De som togs 
upp på mötet antecknades i protokollet som är skrivet på dator. Arbetsmiljörisker 
som tagits upp är schakter i lös lera, järnvägen och kraftledningen, inga åtgärder är 
föreslagna. En teknisk risk var markstabiliteten för att åtgärda detta skulle ytor av-
gränsas för tung trafik. Under mötet togs även upp att mängden befintlig 
grusöverbyggnad var över/under bedömd i kalkylen. För att åtgärda detta före-
slogs ändringar i handlingar samt begära tid och pengar av beställaren. 
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5. ANALYS 
 
Eftersom skadorna som inträffar i NCC Construction Sverige AB:s entreprenad-
verksamhet kostar mycket pengar är det viktigt att ha en väl fungerande 
riskhantering inom företaget. Detta leder till att man minskar kostnaderna genom 
att skador som annars skulle ha inträffat förhindras helt eller delvis.  
 
Skadekostnaden inom NCC Construction Sverige AB höll sig på ungefär samma 
nivå år 1999 och 2000 (se figur 4.2). År 2001 gick kostnaden ner lite för att sedan 
stiga under år 2002. År 2003 var det år som kostnaden var som störst under perio-
den 1999-2004. Kostnaden var då cirka 35 MSEK. Under år 2004 gick kostnaden 
ner till ungefär samma nivå som under åren 1999 och 2000. Att skadekostnaden 
var så hög år 2003 beror på att en stor brandskada som kostade 15 MSEK inträffa-
de. 
 
Region Väst har bidragit till den största andelen av skadekostnaden för hela NCC 
Construction Sverige AB med sina 42,4 % under år 2004 (se figur 4.3). Region 
Syd som kommer närmast efter med 13,8 % är den region som under år 2004 haft 
den högsta omsättningen. Detta gör att region Syd kommer först som fjärde regi-
on när skadekostnaden sätts i relation till omsättningen (se figur 4.4). Däldehög 
har bidragit till den lägsta andelen av skadekostnaden för NCC Construction Sve-
rige AB. Region Väst och Hercules har haft den största skadekostnaden i 
förhållande till deras omsättning under år 2004. Dessa har en dubbelt så stor andel 
som Sthlm/Mälardalen Anläggning som är den region som kommer närmast efter. 
Hercules bidrag till skadekostnaden för NCC Construction Sverige AB under år 
2004 var 6 % men deras omsättning var den näst lägsta vilket gör att dotterbolaget 
får hög skadekostnad i relation till omsättningen. Region Öst har den lägsta ska-
dekostnaden i förhållande till omsättning.   
 
Entreprenadskadorna kostade mer än ansvarsskadorna under perioden 1998-2004 
dock inträffade det fler ansvarsskador (se tabell 4.1). De skador som kostat mest 
totalt är allriskskadorna som har kostat cirka 42 MSEK. Sakskador är de skador 
som har inträffat flest gånger under den period som har undersökts. Dessa skador 
har inträffat 286 gånger. Om ett genomsnitt räknas ut för varje skadekategori för 
att se hur mycket varje skada kostar per gång den inträffar är brand den dyraste 
skadan. Varje brandskada kostar i genomsnitt cirka 1,14 MSEK.     
 
En risk- och möjlighetsanalys upprättas inom NCC Construction Sverige AB i tre 
fall av fyra (se figur 4.1). Det är främst geotekniska risker som tas upp i analysen 
som görs. Lite mer än 1/4 av alla risker som identifieras är geotekniska risker. Det 
gäller då framförallt sättningar och grundläggningsproblem men även pålning och 
spontning. Ofta tas dåliga handlingar upp som en risk i analysen. Avsteg från 
AB/ABT och en garantitid på 5 år ses i vissa fall även som en risk. Vädret ses ofta 
som en risk. 
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I fyra av de fem projekt som gjorts en närmare studie på har en risk- och möjlig-
hetsanalys upprättats i någon form. I det projekt där man inte utfört någon analys 
blev ett erosionsskydd bortspolat. De inblandade personerna ansåg att projektet var 
för litet för att behöva upprätta en risk- och möjlighetsanalys. Analysen har utförts 
på NCC:s mall i två av fallen och dessa är gjorda på dator. En av risk- och möjlig-
hetsanalyserna som genomförts är skriven med väldigt otydlig handstil som är näst 
intill omöjlig att tyda. På byggstartmötet till ett av projekten gicks riskerna igenom 
och dessa antecknades i mötesprotokollet.  
 
Endast i ett av de fyra fallen har verkan och sannolikheten getts ett värde vilket 
resulterat i ett risktal för alla risker. Åtgärder har föreslagits till alla risker trots att 
risktalet för en del har varit mindre än 5. I detta projekt inträffade ett inbrott. Ska-
degörelse och inbrott är upptaget som en risk i risk- och möjlighetsanalysen.  
 
Som åtgärd för att förhindra riskutfallet föreslogs larm till väktarföretag. Efter det 
att det skett återkommande inbrott och skadegörelse installerades larm på botten-
våningen av alla hus och en verktygscontainer av typen sprängkasun togs till 
arbetsplatsen. Detta ledde till att stölderna upphörde. Dock inträffade en del ska-
degörelse efter dessa åtgärder trots att vakter patrullerade området två gånger per 
natt.  
 
Även i ett annat av projekten har risken som sedan ledde till ett riskutfall tagits 
upp i analysen. I detta projekt var riskutfallet skred i lerslänt. Risken som togs upp 
i risk- och möjlighetsanalysen var schakter i lös lera. Ingen åtgärd för att eliminera 
eller eventuellt reducera risken föreslogs. 
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6. SLUTSATS/DISKUSSION 
 
Det utförda examensarbetet har visat att NCC Construction Sverige AB har bra 
rutiner och hjälpmedel för riskhantering. Riskhanteringen ska löpa som en röd 
tråd genom hela företagets kärnprocess. Mallen för en risk- och möjlighetsanalys 
(se bilaga 1) som NCC Construction Sverige AB har skapat stämmer bra överens 
med teorier som beskrivs i Ingvarson och Roos (2003) om hur en grovanalys ska 
utföras. Att riskerna först identifieras för att sedan analyseras genom att de utifrån 
värden på sannolikhet och verkan ges ett risktal. Det bestäms även om man anser 
att risken är acceptabel eller inte. Är den inte acceptabel bestäms en åtgärd för att 
eliminera eller reducera risken. Sedan utförs den åtgärd som är bestämd. Risk- och 
möjlighetsanalysen skall utföras i varje projekt och uppdateras genom hela kärn-
processen. 
 
Att en risk- och möjlighetsanalys utförs i 75 % av projekten kan ses som ganska 
bra men eftersom det är viktigt att det utförs i varje projekt är inte detta tillräckligt 
bra. En sådan sak som att ett projekt är litet är inget motiv för att inte utföra en 
analys. Den tid som läggs ner på att utföra en analys kan förhindra onödiga utgif-
ter. Det är viktigt att få de ansvariga cheferna att förstå vikten av att utföra en risk- 
och möjlighetsanalys exempelvis genom utbildning. Av sammanställningen i figur 
4.1 kan konstateras att 46 % av de identifierade riskerna är av administra-
tiv/organisatorisk karaktär, 34 % av teknisk karaktär och 10 % av miljömässig 
karaktär samt 10 % trafik. Den enskilt största risken är geoteknik/vatten med 26 % 
av de identifierade riskerna. Detta är ett område som traditionellt varit riskfyllt.    
 
Checklistan (se bilaga 2) som finns inom NCC Construction Sverige AB är ett bra 
hjälpmedel för att kunna identifiera vilka risker som kan vara aktuella. Denna 
checklista är utformad enligt teorin om hur en checklista ska vara som finns be-
skrivet i Hamilton (1996). Det finns dock en del brister i checklistan som 
identifierats i denna studie. Trots att brand är den dyraste skadan per gång då den 
inträffar och att en enskild brandskada som kostade 15 MSEK och inträffade under 
år 2003 finns inte brandrisken med i checklistan vilket borde vara fallet. Det finns 
inget nämnt i checklistan om risken att gräva av ett avloppsrör eller en kabel vilket 
torde vara ganska vanligt. Att ingen arbetsmiljörisk har tagits upp i de projekt i 
internrevisionsdatabasen som granskats är anmärkningsvärt. Detta kan dock bero 
på att vissa risker passar bättre in i flera av checklistans kategorier än andra.   
 
Det gäller att informera de anställda om att det finns bra dokument för att under-
lätta arbetet med riskhantering så att det inte blir ett ”glapp” mellan företagets 
riktlinjer och system och tillämpningen i de verkliga projekten. I de fem projek-
tens skadefall i skadedatabasen där fördjupad studie genomförts kan konstateras en 
bristande konsekvens och struktur i sättet att genomföra risk- och möjlighetsanaly-
ser. Ett enhetligt och systematiskt arbetssätt är viktigt för ett bra slutresultat.  
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Vissa regioner/dotterbolag bidrar med större andel av skadekostnaden än andra 
vilket är en ganska självklar sak. Konstigt vore om alla bidrog med en exakt lika 
stor andel. Däremot måste man titta på vad som kan vara orsaken till de höga 
kostnaderna. Man måste även studera de regioner/dotterbolag som har lägre ska-
dekostnad för att identifiera vad de gör som är så bra för att man skall kunna lära 
sig av varandra. Det gäller dock att inte tävla mot varandra utan jobba som ett fö-
retag.  
 
Av de olika enheterna inom NCC Construction Sverige AB avviker region Väst 
och Hercules negativt. Dessa har dubbelt så stor skadekostnad i relation till sin 
omsättning, som närmaste enhet, vilket är anmärkningsvärt. Hercules är ett grund-
läggningsföretag och en orsak till att de har så hög skadekostnad i relation till 
omsättningen kan vara att de är verksamma inom ett riskfyllt område. Det är alltid 
svårt att veta vad som finns under marken trots att Hercules är specialiserade på 
grundläggning. Resultaten ifrån internrevisionsdatabasen visar att något mer än var 
fjärde risk som identifieras är en geoteknisk risk. Trots tidigare utförda analyser har 
ingen rimlig förklaring kunnat erhållas till varför Region Väst har mer än tre 
gånger så hög andel av den totala skadekostnaden än den region som har näst 
högsta andel (13,8 %). Det har inträffat många skador där kostnaden ligger mellan 
500 000-1 000 000 SEK, men det har inte inträffat någon stor skada som kostat 
mycket pengar. Det är således antalet skador som är avgörande. Detta borde un-
dersökas närmare för att kunna finna vad det beror på att en region står för mer än 
2/5 av skadekostnaden inom NCC Construction Sverige AB. Att en regi-
on/dotterbolag bidrar med en stor andel av skadekostnaderna och i många olika 
skadefall kan bero på flera olika saker bland annat på att man har mycket projekt 
igång och risken för skador är större, projekten är komplicerade eller att riskhan-
teringen sköts på ett mindre bra sätt. Även brister i kompetensen och erfarenhet 
inom organisationen kan vara en bidragande orsak. En annan orsak kan vara dålig 
ledning och styrning.                   
 
Det finns stor anledning att tro att då den person som är ansvarig för ett projekt 
upptäcker en skada som denne inte tror överstiger självrisken struntar i att rappor-
tera skadan. Men av alla skador som är inrapporterade i skadedatabasen finns det 
drygt 50 % av dessa som det inte betalats ut några försäkringspengar till.  
 
En åtgärd som tyvärr verkar vara väldigt vanlig att ta till när en risk identifierats är 
att höja anbudssumman för projektet. Detta gör dock inte att risken elimineras el-
ler reduceras. Det går möjligtvis att höja anbudssumman så att kostnaden för 
självrisken täcks. Men detta hjälper inte NCC Construction Sverige AB eftersom 
de ändå måste betala kostnaden för skadan. När man har en fungerande riskhan-
tering i en organisation och kan ta hand om risker är det väldigt 
konkurrenskraftigt genom att företaget kan ge sig in i komplicerade projekt i vet-
skapen om att man klarar av alla risker som finns. Detta kan man tjäna pengar på 
eftersom konkurrenterna kanske inte har lika bra riskhantering och inte kan han-
tera de svåra projekten där det finns bättre förtjänstmöjligheter.    
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Förslag till framtida forskning är att studera fler inträffade skador och göra en mer 
djupgående studie av dessa genom att intervjua de personer som är ansvariga för 
projekten där skadorna inträffat. 
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Bilaga 1 Risk- och möjlighetsanalys 
 
 
Projektnummer: Projektnamn: Upprättad av: Senast ändrad: 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risknivå 

Åtgärdad Löpnr. 
Projekt-
skede Risk / Möjlighet 

Sannolikhet Verkan Risktal 
Åtgärd Ansvarig 

           

           

           

           

           

           

           

SANNOLIKHET 
1= Osannolikt att situation inträffar 
2= Har inträffat i liknande situation 
3= Vanligt förekommande situation 
4= Inträffar ofta i alla liknande situationer 
5= Inträffar i alla liknande situationer 

VERKAN 
1= Obetydlig ekonomisk konsekvens 
2= En viss ekonomisk konsekvens 
3= Betydande påverkan på projektresultatet 
4= Stor påverkan på projektresultatet 
5= Mycket stor påverkan på projektresultatet 

PROJEKTSKEDE 
Projektförsäljning Pf Överlämnande Ö 

Projektberedning Pb Garanti & Kundvård G 
Produktion P 

Vid sannolikhet x verkan = risktal (vid risk > 5 föreslå åtgärd-/handlingsplan) 

Åtgärdad – Dubbelklicka för att markera 



 

   

 



 

 

 
Bilaga 2 Checklista 
 
 

Projektnummer: Projektnamn: Upprättad av: Senast  
ändrad: 

    

 
Checklistan ligger till underlag för risk- och möjlighetsanalysen. Listan är en sam-
manställning av samtliga existerande checklistor som hanterar risker i projekt, det 
vill säga miljöanalys, internkontroll arbetsmiljö, osv. Därför bör denna lista kom-
pletteras och förändras utifrån aktuella risker som har uppstått i projekt. Genom att 
gå igenom listan och bocka för de risker och möjligheter som kan tänkas före-
komma och är relevanta i projektet underlättas genomgången av risk- och 
möjlighetsanalysen. 
 
 
 
Kategorier 
 
Marknad 
Varumärke 
Beställare  
Avtal  
Miljö  
Myndigheter/Grannar  
Resurser/Kompetens 
Tider  
Kalkylsäkerhet  
Metodval  
Arbetsmiljö  
UE/Inköp 
Trafik 
Geoteknik/Vatten 
 
 



 

   

 
Marknad 
 

 Konkurrens från andra aktörer 
 Konkurrent slår ut oss 
 Lågkonjunktur 
 Flera stora projekt samtidigt 
 Vi får mer än ett projekt 
 Räntehöjningar 

 
Varumärke 
 

 Kvalitetsbrister 
 Negativ opinion 
 Negativ press 
 Negativ uppmärksamhet uppkommer i närområdet 
 Nya koncerndirektiv 
 Varumärke eller miljöpolicyn äventyras 

 
Beställare 
 

 Avtalspart kommer på obestånd 
 Beställarens betalningsförmåga är låg 
 Beställarens ombud/kontrollant är ej samarbetsvillig 
 Betalningsplan 
 Det pågår verksamhet i lokalerna under projekttiden 
 Förskott från kund 
 Förändrad inriktning av parts verksamhet 
 Kundens betalningsförmåga 
 Moms i betalningsplan 
 Skriftlig offert saknas 
 Säkerhet från kund 

 
Avtal 
 

 
ABT94 har utelämnats som villkor i en totalentreprenad alt. ett projektutveck-
lingsåtagande 

 Av kunden upphandlade UE 
 Avsteg från AB/ABT 
 Alternativa lösningar orsakar problem 
 BRO 94 orsakar problem i konstruktionen 
 Betalningsplan 
 Byte till likvärdigt material 
 Det finns speciella dokumentationskrav från beställaren 
 Det ingår material med utökade/onormala garantivillkor 



 

 

 Feldimensionering i projektering 
 Finansiering av vissa dela från NCC Construction Sverige AB 
 Funktionsprovning genomförs ej på grund av tidsbrist 
 Försäkringar 
 Försäkringsbrist 
 Förundersökningen är otillräcklig 
 Handlingarnas kvalitet 
 Kostnaden för planprocessen ingår ej i vårt åtagande 
 Krävs höga viten vid förseningar 
 Lång Garantitid 
 Momsfakturering 
 Moms i betalningsplan 
 Någon part hoppar av projektet 
 Någon part tillkommer (Samarbete) 
 Oklarheter i handlingar 
 Part står ej fast vid optionsavtal 
 Projekteringshandlingarna är ej kompletta 
 Projektet har en förlängd garantitid 
 Reservationer, oklarheter 
 Samordningsansvar 
 Tvister med beställare/UE/Leverantör uppstår 
 Uttalade miljökrav i anbudshandlingarna 
 Ändrings och tilläggsarbeten 
 Övertagande av ansvar för handlingar 

 
Miljö 
 
Miljöfarlig verksamhet (MB 9) 
 

 Bullerkrav 
 Skadliga vibrationer 
 Uppställning bränsletankar (skyddsföreskrifter) 
 Hantering, förvaring kemiska produkter 
 Utsläpp till mark & vatten, läckage från maskiner 
 Alternativa bränslen, energislag- krav/möjlighet 
 Kundkrav maskiner, fordon 
 Återvinning riven asfalt betong 

 
Kemikaliehantering (MB 14) 
 

 Miljö/hälsofarliga produkter, föreskriven okänd produkt 
 Impregnerat virke 
 Bekämpningsmedel- tillstånd, utbildning 
 Produkter med avvecklingsämne 
 Kundkrav map produkter/ämnen (Milab, Banverkets listor etc.) 



 

   

 Farligt gods 
 
Avfallshantering (MB 15) 
 

 Förutsättningar för hantering (platsbrist, lokala bestämmelser) 
 Farligt avfall 
 Rivningsavfall 
 Hantering överskottsmassor- tipp, mellanlager 
 Möjlighet att använda återanvändbara produkter eller återvunnet material 

 
Fukt 
 

 Krav på dokumenterad fuktskyddsbeskrivning och/eller fuktkontroll 
 Fuktproblem- betonggolv, andra konstuktioner 
 Försämrad funktion/utseende pga fukt 
 Torktider 
 Behov av väderskydd (årstid) 

 
Skydd av område (MB 7) 
 

 Skyddsområde- vattenskyddsområde, naturreservat, biotopskydd, Natura 2000 
 Arkeologiska fynd 

 
Förorenade områden (MB 10) 
 

 Föroreningar från tidigare verksamhet 
 
Vattenverksamhet (MB 11) 
 

 Arbete inom vattentäkt 
 Arbete i eller i anslutning till vatten 
 Påverkan grundvatten 
 Vattendom 

 
Täkter (MB 12) 
 

 Tillstånd krävs 
 
Övrigt 
 

 Lokala föreskrifter/bestämmelser/krav 
 Projektunika kundkrav 
 Hushållning med icke förnyelsebara naturresurser och energi 
 Massbalans 
 Internationella inköp (transporter, produktval) 



 

 

Specifikt projektering utöver ovanstående 
 

 Kulturella värden 
 Naturvärden- fridlysta växter, unika djurarter 
 Möjlighet att återanvända eller återvinna inbyggda material- prefabricering 
 Ljudnivå från installationssystem eller yttre ljudkällor 
 Elektriska fält 
 Magnetiska fält 
 Radon i mark eller byggnadsdelar, emissioner 
 Buller eller luftföroreningar från närliggande verksamhet eller trafikleder 
 Energieffektiva lösningar 

 
Kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
Myndigheter och Grannar 
 

 Det används besiktningspliktiga maskiner och lyftanordningar 
 Detaljplanen/exploateringsavtal antas inte 
 Grannar som motsätter sig projektet 
 Kommunikationsutbyggnad avbryts på grund av politiska beslut 
 Negativ opinion uppkommer i närområdet 
 Långdragen planprocess med många överklaganden 
 Oenighet mellan kommuner angående framtida utbyggnad 
 Organisationer som motsätter sig projektet 
 Politiker som motsätter sig projektet 
 Politisk röra 
 Politiskt regimskifte – lokalt 
 Riksdagsbeslut påverkar byggnation 
 Speciella krav från myndigheter i form av planer eller föreskrifter 
 Stölder är vanligt förekommande i området. 
 Störning från projektet vad gäller vibrationer, buller, damm, mm. 

 
Resurser och kompetens 
 

 Arbetskraftstillgång 
 Avsaknad av kompetens vad gäller hantering av krav och miljöaspekter. 
 Disponibel platsledning 
 Erfarenhetsdata saknas 
 Fler stora projekt samtidigt 



 

   

 Interna samarbetsproblem. 
 Nyckelpersoner blir utbrända eller slutar 
 Otillräcklig tid och resurser för förberedelse och styrning av projektet 
 Platsledningen saknar rätt kompetens 
 Projekt saknas för jämförbar kalkyl 
 Resursbrist uppstår under projektets gång 
 Resursproblem på grund av ojämn produktion 
 Samordningsansvar 
 Tillgången till miljömaskiner med förare 
 Tillgången till yrkesarbetare 
 Vi får mer än ett projekt 
 Vår egen produktkompetens 
 Yrkesarbetarna saknar rätt kompetens 
 Ökade kostnader på grund av ojämn produktion 

 
Tider 
 

 Arbetstiderna medför förhöjda risker t.ex. Skift-, natt- eller ensamarbeten 
 Byggtid 
 De kritiska leveranstiderna ökar 
 Funktionsprovning genomförs ej på grund av tidbrist. 
 Leveranstider 
 Tider för projektet är orealistiska 
 Tidplanen håller inte på grund av uttorkning 
 Tidplanen håller inte på grund av för liten tid för planering 
 Tidplanen håller inte på grund av försenade/förlängda leveranstider 
 Tidplanen håller inte på grund av myndighetstillstånd 
 Tidplanen håller inte på grund av årstidsproblematik 
 Årstid 

 
Kalkylsäkerhet 
 

 Alternativa lösningar 
 Alternativa metoder 
 Det ingår konstruktioner som erfarenhetsmässigt har stora garantikostnader 
 Driftmaterial – medflyttning/återgångsvärde 
 Erfarenhetsdata saknas 
 Feldimensionering i projekteringen 
 Handlingarnas kvalitet 
 Inköpsprutningar i kalkyl 
 Kalkylsäkerhet- jämfört med nyckeltal 
 Kostnadsökningar 
 Reservationer, oklarheter 
 Säsongsberoende kostnader 
 Yrkesarbetarlönerna ökar oproportionerligt under projektets gång 



 

 

 Ökade kostnader på grund av ojämn produktion 
 
Metodval 
 

 Alternativa lösningar orsakar problem 
 Alternativa metoder  
 Arbete sker i omgivning med saknad av dagsljus 
 Byte likvärdigt material 
 Det används oprövad teknik i projektet 
 Det används oprövade material i projektet 

 
Det förekommer buller från maskiner/utrustning (NV Råd 1978-5 Externt indu-
stribuller) 

 Det förekommer strålning från maskiner/utrustning 
 Det förekommer vibrationer från maskiner/utrustning 
 Dålig luftkvalitet på arbetsplatsen 
 Dålig ventilation då maskiner används 
 Ej säker utformning av ställningar 
 Hjälpmedel saknas 
 Kvalitetskrav - Toleranskrav kan ej hållas 
 Metodvalet leder till problem 
 Oprövade metoder 
 Skador på grund av maskiner/utrustning 
 Toleranskraven kan ej hållas 

 
Arbetsmiljö 
 

 Arbete med risk för fall, där nivåskillnaden är mer än 2m 

 
Arbete som innebär risk för att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös 
mark 

 
Arbete med sådana kemiska eller biloogiska ämnen som medför särskild fara för 
hälsa och säkerhet eller som omfattas av krav på medicinsk kontroll 

 
Arbete vid vilket montering och nedmontering av tunga byggelement ingår eller 
tunga formbyggnadselement ingår 

 
Arbete med rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller 
ämnen 

 Arbete vid vilket sprängämnen används 
 Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 
 Arbete där risk för drunkning kan förekomma. 
 Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord. 
 Arbete i närhet av högspänningsledningar. 
 Arbete med risk för att exponeras för joniserande strålning. 
 Arbete som utförs i kassun med förhöjt lufttryck 
 Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning 
 Arbete med hand- och elverktyg/reparations- underhållsarbeten. 
 Arbete med kalk, det vill säga stabilisering, puts, pålning osv. 



 

   

 Arbete med risk för ergonomiska skadekonsekvenser 
 Arbete med risk för psykosocial ohälsa 
 Arbete sker i omgivning med avsaknad av dagsljus. 
 Arbetsplatsen är svår att planera ur arbetsmiljösynpunkt. 
 Arbetsplatsen är extremt trång eller svårtillgänglig. 
 Dålig luftkvalitet på arbetsplatsen 
 Dålig ventilation då maskiner används 
 Det förekommer vibrationer från maskiner/utrustning 
 Det förekommer buller från maskiner/utrustning 
 Det förekommer strålning från maskiner/utrustning 
 Ej säker utformning av ställningar 
 Ensamarbete 
 Inomhusmiljö försämras på grund av torktider, radon, emissioner mm 
 Skador på grund av maskiner/utrustning 
 Tillräcklig personlig skyddsutrustning 
 Värme eller köldskador uppstår 

 
UE och Inköp 
 

 Av kunden upphandlade UE 
 Avtalspart kommer på obestånd 
 De kritiska leveranstiderna ökar 
 Exklusiva offerter 
 För låga UE-anbud 
 Giltighetstid offerter 
 Gränsdragning mellan UE och utförare saknas 
 Inköps-MA insatser 
 Inköpsprutningar i kalkyl 
 Kostnadsökningar 
 Leveranstider 
 Nya UE och leverantörer 
 Offert från UE 
 Skriftlig offert saknas 
 UE levererar inte den kapacitet och kompetens som behövs 
 UE tillhandahåller material 
 UE/leverantörers prisnivå i förhållande till kalkylerat stämmer inte alls överens 
 UE/leverantörers projektering är bristfällig/obefintlig 
 UE-kostnader ökar 
 Underleverantör i konkurs 
 Val av materialleverantörer 
 Val av underentreprenörer 

 
Trafik 
 

 Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 



 

 

 Arbetsplatsen är extremt trång eller svårtillgänglig 
 Kommunikationsutbyggnad avbryts 
 Trafikomläggning 
 Vägomläggning skjuts upp 

 
Geoteknik och vatten 
 

 Arbetet bedrivs i anslutning till vattendrag eller vattenförande grusås 
 Grundvattnet orsakar skador under markarbetena 
 Geologiska förhållanden 
 Grundförhållandena stämmer inte överens med de geotekniska utlåtandena 
 Grundläggningsproblem 
 Hydrologiska förhållanden 
 Problem uppstår vid grundläggning på grund av markförhållanden 
 Projektet innebär grundvatten förändringar 
 Påverkan på grundvattennivån 
 Schaktmassebehov 
 Sättningsproblem i omgivningen 

 
 
 
 
 




