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Sammanfattning 
 
 
Risker och osäkerheter finns ständigt runt omkring oss och risker som slår fel i byggprojekt 
kan bli kostsamma. En risk kan sägas bestå av en händelse som kan analyseras både utifrån 
sannolikheten att händelsen inträffar men även utifrån händelsens konsekvenser. 
Riskhantering i byggbranschen är ett sätt att identifiera, belysa och hantera risker som kan 
uppstå i ett byggprojekt. Det är en del i arbetet mot en god projektekonomi. Ett sätt att 
styra risker, förebygga skador och ekonomiska förluster, men även ett sätt att ta tillvara på 
möjligheter. 
 
General- och totalentreprenader är två vanliga entreprenadformer i Sverige idag. 
Entreprenadformen påverkar parternas risk- och ansvarsfördelning i ett projekt, där 
entreprenören har ett större åtagande och en större riskexponering i en totalentreprenad 
jämfört med i en generalentreprenad. Denna studie undersöker skillnader i 
byggentreprenörers riskhantering mellan de två entreprenadformerna. Examensarbetets 
syfte är att testa hypotesen; Olikheter finns i entreprenörens riskhanteringsarbete mellan 
general- respektive totalentreprenader. Examensarbetets mål är att dokumentera eventuella 
olikheter i entreprenörens riskhantering i general- respektive totalentreprenader. 
 
Examensarbetet bygger på litteraturstudier och intervjuer med byggentreprenörer 
verksamma i Norrbotten. Slutsatser som kan dras i undersökningen är att hypotesen 
stämmer. Skillnader finns i entreprenörens riskhanteringsprocess, dock är processen 
väldigt likartad i många avseenden. I totalentreprenader tillkommer projekteringsskedet 
och konstruktionsansvaret för entreprenören vilket medför att entreprenören har någon 
slags extra resurs eller arbetsmoment för riskhantering i denna entreprenadform. 
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Abstract 
 
 
Risks and uncertainties are always around us and risks that go wrong in construction 
projects can get financial consequences. A risk can consist of an event and should be 
analyzed both from the probability that the event could occur and also from the 
consequences if the event occurs. Risk analysis in the construction sector is a tool to 
identify, illustrate and handle the risks that can occur in a construction project. It is a part 
of the work towards a good project economy. It is way to steer risks, prevent damages and 
financial loss, but also a tool for taking care of opportunities.  
 
Performance contract and design-build contract are two common contract forms in Sweden 
today. The contract form decides how the risks and responsibilities are divided between 
contract parties. The contractor has a larger undertaking and a larger risk exposure in a 
design-build contract, compared to a performance contract. This study studies differences 
in the contractors risk analysis between the two contract forms. The aim of the study is to 
test the hypothesis: There are differences in the contractors risk analysis in performance 
contract and in design-build contract. The goal of the study is to document possible 
differences in the contractors risk analysis in performance contract compared to design-
build contract. 
 
The study is based on literature studies and interviews with five building contractors 
working in Norrbotten, Sweden. Conclusions that can be drawn in the study is that it 
agrees with the hypothesis. There are differences but the contractor uses a similar process 
for risk analysis in both contract forms. In design-build contract, the planning phase and 
design responsibility will be added to the contractor, which results in that the contractor 
has some type of extra resource or part of work for risk analysis in this contract form.  
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Begreppsförklaring 
 
Risk En risk innebär en eventualitet för att lida skada eller förlust 

(Duncan, 1998). 
 
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 minimum av 
störningar till lägsta möjliga kostnad (Hamilton, 1996). 

 
Beställare Entreprenörens uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag och 

beställning eller kontrakt (Nytell & Pedersen, 1995). 
 
Entreprenadform Det sätt ett projekt ansvarsmässigt organiseras mellan parter 

(Söderberg, 2005). 
 
Utförandeentreprenad Ett samlingsnamn för en entreprenadform där entreprenören 

endast har ett utförandeansvar. T ex: generalentreprenad, delad 
entreprenad, mycket delad entreprenad och samordnad 
generalentreprenad (Nordstrand, 2000).  

 
Generalentreprenad Entreprenadform där entreprenören ansvarar för utförandet och 

beställaren för handlingar (Söderberg, 2005). 
 
Totalentreprenad Entreprenadform där entreprenören ansvarar för projektering 

och utförande (Söderberg, 1998). 
 
Upphandlingsform Sättet för anbudsinfordran, entreprenadform och 

ersättningsform (Söderberg, 1998). 
 
Ersättningsform Det sätt betalning sker för gjorda prestationer (Söderberg, 

2005). 

Förkortningar 
 
AB Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader 
ABT  Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avsedda för byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten 
BKK Byggandets kontraktskommitté 
UE Underentreprenör 
GE Generalentreprenad 
TE Totalentreprenad 
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, mål och avgränsningar för examensarbetet. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ett byggprojekt genomgår vanligtvis många faser från idé till förvaltningsskede. Alla 
byggprojekt innefattar osäkerheter och utsätts för risker. Vissa risker kan medföra stora 
skador på projekt om de inträffar. Att identifiera dessa i förväg är en viktig faktor för att 
både kunna styra risker och ta tillvara på möjligheter. Riskhantering i byggbranschen kan 
beskrivas som ett sätt att förebygga skador och ekonomiska förluster. Riskhantering 
handlar om att reducera, uppmärksamma och överföra risk samt att utnyttja potentiella 
möjligheter.  
 
Det finns ofta många fallgropar på vägen mot 
ett framgångsrikt projekt. 
Projektsäkerhetsarbetet kan ses som alla de 
kort- och långsiktiga aktiviteter och 
stödfunktioner som finns runt omkring ett 
projekt, med syfte att skapa förutsättningar för 
fler lönsamma projekt. Det innebär även arbetet 
med att minimera eventuella skador som kan 
inträffa om eller när olyckan är framme (Blomé, 
2004). 
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Det är viktigt för både entreprenör och 
beställare att ett byggprojekts mål och risker 
identifieras så tidigt som möjligt i processen. 
Tvister kan lätt uppstå mellan parter när risker 
och ansvar inte är klart fördelade. Ett bra 
samarbete mellan kontrakterande parter är 
betydelsefullt för att kunna avsluta ett projekt på 
ett framgångsrikt sätt (Smith et al., 1999).  
 
Valet av entreprenadform i ett byggprojekt har stor påverkan på riskfördelning och 
ansvarsförhållande mellan beställare och entreprenör (Smith et al., 1999). General- och 
totalentreprenader är två vanliga entreprenadformer i byggbranschen i Sverige idag, där 
entreprenören har ett större åtagande och en större riskexponering i en totalentreprenad 
jämfört med i en generalentreprenad (Simu, 2006).  Huruvida detta betyder att 
entreprenören hanterar risker på samma sätt i de två entreprenadformerna och om 
entreprenörens riskhantering ser olika ut i general- och totalentreprenader, kommer att 
undersökas i detta examensarbete. 
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1.2 Syfte och mål 
 
Examensarbetets syfte är att testa hypotesen: Entreprenörers riskhantering skiljer sig 
mellan entreprenadformerna för general- och totalentreprenader. Hypotesen grundar sig på 
att då risk- och ansvarsfördelningen mellan parterna skiljer sig i de två 
entreprenadformerna så antas även entreprenörens riskhantering vara mer omfattande i en 
totalentreprenad då entreprenören har olika grad av ansvarstagande i de olika 
entreprenadformerna och därmed även olika grad av risk- och möjlighetsexponering. 
 
Examensarbetets målsättning är att kartlägga om skillnader finns i byggentreprenörers 
riskhantering i general- och totalentreprenader i dagsläget. Samt att analysera dessa 
eventuella olikheter. 
  
Forskningsfrågor som studeras är: 
 

o Skiljer sig entreprenörens riskhantering åt mellan general- respektive 
totalentreprenader?   

o I så fall på vilket sätt? 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Examensarbetet avgränsas till att behandla entreprenadformerna för total- och 
generalentreprenader. Vidare avgränsas undersökningen till att studera byggentreprenörer i 
Norrbotten. Entreprenörerna skall även arbeta i både general- och totalentreprenader. 
 
Studien avgränsas till att studera risker av teknisk och ekonomisk natur inom 
entreprenadskedet. Risker kopplat till arbetsmiljö kommer inte att studeras. 
Examensarbetets fokus kommer att ligga på entreprenörens perspektiv och fokusera på hur 
entreprenören uppfattar eventuella skillnader i riskhantering och riskfördelning mellan 
general- och totalentreprenader.  
 
Avgränsningarna i punktform: 
 

o Entreprenadformerna: general- och totalentreprenader 
o Byggentreprenörer verksamma i Norrbotten 
o Investeringsprojekt (ej drift och underhåll) 
o Examensarbetet utgör 20 poäng i civilingenjörsutbildningen inom väg- och 

vattenbyggnad på LTU 
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2 METOD 
 
Detta kapitel beskriver studiens forskningsmetodik, val av metod, studiens upplägg, samt 
vald datainsamlingsmetod. 
 
 

2.1 Forskningsmetodik och metodval 
 
Metodvalen innebär hur och på vilka sätt studien praktiskt ska genomföras för att uppfylla 
syftet. En forskningsdesign beskriver själva utformningen för ett forskningsprojekt och 
dess inriktning. Enligt Andersson och Borgbrant (1998) kan forskningsdesignen delas in i 
fyra olika forskningstyper, beroende på om arbetet skall vara utvärderande, beskrivande, 
förändringsinriktad eller teoretiskt byggd. Denna studie är en forskning av utvärderande 
typ då den syftar till att kartlägga och utvärdera forskningsfrågorna (Andersson & 
Borgbrant, 1998). Examensarbetet bygger på egna utredningar genom litteraturstudier och 
intervjuer för att kartlägga skillnader i riskhantering mellan entreprenadformer. 
 
Davidson & Patel (1993) beskriver att hantering och bearbetning av insamlad information 
kan ske enligt två metoder, kvantitativa och kvalitativa metoder. Det förekommer även 
kombinationer av dessa båda former. Enligt denna definition används i detta arbete 
kvalitativa undersökningar då den kvalitativa metoden fokuserar på mjuka data såsom 
tolkande analyser och intervjuer. Informationen förmedlas vanligtvis via ord och riktar sig 
mer mot tolkningar och förståelse snarare än orsakssamband och förklaringar. Metoden är 
flexibel och undersökaren har stor möjlighet att få mycket information och gå på djupet 
med undersökningen. Den kvantitativa metoden däremot innebär mätningar vid 
datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vid kvantitativ 
undersökning förmedlas informationen generellt sett via siffror och styrningen är relativt 
stor. Först när resultaten analyseras ses det om dessa var relevanta. Insamlad information 
kan inte analyseras på djupet utan kan visa statistik från en bred grupp (Davidson & Patel, 
1993).  
 
 

2.2 Studiens upplägg och datainsamling  
 

2.2.1 Tillvägagångssätt 
 
Studien startade med val av ämnesområde, inriktning och avgränsningar för arbetet. 
Därefter planerades arbetet upp med avseende på utformning och metodval, se figur 2.1. 
För att samla in data till examensarbetet valdes litteraturstudier och intervjuer som 
undersökningsmetod. Intervjuerna genomfördes med byggentreprenörer i Norrbotten. 
Rapportskrivning och litteratursökning skedde under hela projekttiden.  
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Arbetsupplägg i punktform: 
 

o Val av ämnesområde 
o Inriktning 
o Syfte & avgränsningar 
o Planering & struktur 
o Metodval 
o Datainsamling 
o Rapportskrivning  
 

 
Figur 2.1 Projektplan 
 

2.2.2 Datainsamling 
 
Några vanliga tekniker för insamling av kvalitativ data är dokument- och innehållsanalys, 
observationer och intervjuer (Jacobsen, 2002). Denna studies datainsamlingsmetoder 
baserar sig främst på litteraturundersökningar och intervjuer. Några företag visade under 
intervjutillfället upp dokument angående företagets riskhanteringsrutiner. Dock har inga 
innehållsanalyser av dessa dokument genomförts. På grund av studiens tidsbegränsningar 
var inte observationer ett alternativ. Varför intervjuer valdes som undersökningsmetod kan 
uttryckas som Carina Andersson et al (2003) menar, att det ursprungliga syftet med 
intervjuer är att intervjuaren vill ta del av respondentens tankar och åsikter och dennes 
uppfattning om ett visst område eller ämne.  
 
För att till en början erhålla ett bredare perspektiv och samtidigt en djupare förståelse för 
det valda ämnesområdet utförs litteraturundersökningar i Luleå universitetsbiblioteks 
databas med bland annat nedanstående sökord i Lucia, Libris och Byggdok, vilket 
resulterade i delar av rapportens referenslista (se Referenser): 
 
Risk, riskhantering, ansvarsfördelning, riskanalys, ansvar och osäkerhetshantering, 
contract strategy, risk in contracts 
 
Litteratursökningen utförs även med hjälp av ”ringar-på-vattnet-metoden” som Hartman 
(1990) beskriver som en metod där den första litteratursökningens referenser leder till ny 
litteratur, som i sin tur leder till ytterligare litteratur (Hartman, 1990). Relevant litteratur 
påträffades även från anvisning av handledarna. Utfallet i litteratursökningen gav bra med 
uppslag inom ämnet riskhantering, dock mindre om riskhantering kopplat till 

Litteratursökning 

Förberedelse 
intervjuer 

Intervjuer

Sammanställning data

Examens-
arbete 

RapportskrivningUtformning 
av studie 

Val av 
ämnes-
område 
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entreprenadformer. Kompletterande litteratur och information söktes under hela arbetets 
gång.  
 
När det gällde intervjuerna och dess urvalsprocess dök frågorna upp: Vilka företag och 
personer bör intervjuas och varför? Vilka företag kan bidra med information om ämnet? 
Urvalskriterierna utgick först och främst utifrån studiens avgränsningar. Detta innebar att 
företagen måste kunna bidra med kunskap inom området och ha erfarenhet av arbete med 
både general- och totalentreprenadsprojekt. Vidare bör företagen ha ett inarbetat 
riskhanteringssystem.  
 
Urvalskriterier för företag i punktform: 

o Byggentreprenörer som tillämpar riskhantering i projektverksamheten  
o Byggentreprenörer verksamma i general- och totalentreprenader 
 

Vilka personer på företagen ska intervjuas?  
Valet av respondenter utsågs utifrån personernas arbetsuppgifter, då de bör vara väl insatta 
i företagets riskhantering och arbeta med företagets riskhantering i flera projekt, i olika 
skeden och i olika entreprenadformer. Nedan redovisas urvalskriterierna i punktform. 
 
Urvalskriterier för respondenter: 

o Respondenten bör vara väl insatt i företagets riskhanteringssystem 
o Respondenten bör vara insatt i ett eller flera projektfaser 
o Respondenten bör ha ansvar och möjlighet att påverka risker i projektet 

 
Hur många företag ska då intervjuas? När finns det ett tillräckligt underlag för en analys? 
Ett svar på dessa frågor ligger i att undersökningen erhåller en teoretisk mättnad. Vilket 
innebär att ingen ny värdefull information tillkommer genom att fortsätta studien (Kvale, 
1997). 
 
Hur genomfördes intervjuerna praktiskt?  
Samtliga intervjuer hölls på respondentens företag. Ett intervjuformulär (Appendix A) med 
öppna och bundna frågor konstruerades som tillsammans med en presentation av 
examensarbetet och dess syfte skickades ut till respondenten före intervjutillfället via e-
post. Intervjuformuläret används som riktlinje vid intervjuerna och följdfrågor ställdes 
utifrån respondentens svar. Intervjuerna spelades in och sammanställdes. Redovisning av 
företag, respondenter och intervjuresultat redovisas i resultatkapitlet. 
 
 
 
 
 

11 



   

3 TEORI 
 
I detta kapitel redovisas funnen teori inom forskningsområdet. Kapitlet består av tre 
huvuddelar; byggprocessen, risker samt riskfördelning. Avsnittet om byggprocessen har 
tyngdpunkten på upphandling, ersättnings- och entreprenadform. 
 
 

3.1 Byggprocessen 
 
Byggprocessen kan delas in i ett antal skeden från idé till förvaltning. Figur 3.1 visar en 
förenklad bild av byggprocessen från planeringsskedet till färdigställande av byggnad. I 
vilket skede entreprenören upphandlas beror på vald upphandlingsform.  
 
 

Upphandling av 
Totalentreprenör 

Upphandling av 
Generalentreprenör 

 

 
 
Figur 3.1. Byggprocessens faser  

 
 
Byggprocessen kan starta med att en idé eller ett behov uppstår hos en beställare som går 
vidare med idén, detta skede kallas programskedet (fig. 3.1). Beställarens krav och 
önskemål för byggprojektet tas fram i programskedet. Beställaren väljer även vilken 
upphandlingsform som är lämpligt för projektet. Med val av upphandlingsform menas i 
detta arbete valet för anbudsinfordran, entreprenadform och ersättningsform, se figur 3.2. I 
valet av anbudsinfordran, entreprenadform och ersättningsform finns även här olika val att 
göra. Anbudsinfordran kan till exempel vara offentlig eller selektiv. I valet av 
entreprenadform kan utförandeentreprenad eller totalentreprenad väljas och 
ersättningsformen kan vara fast eller rörlig (Söderberg, 2005). Detta kommer att beskrivas 
närmare nedan.  
 

Program- 
skede 

Genomförande Slutprodukt Projektering Förvaltning 
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Figur 3.2. Olika val i upphandlingsformen 
 
 
Söderberg (1998) menar att valet av upphandlingsform styrs av många faktorer och 
följande punkter påverkar även valet:  

o ekonomi 
o projekttid 
o risktagande 

 
Osäkerhetsfaktorerna är även en faktor som påverkar valet av upphandlingsmodell. Särskilt 
påverkar även osäkerheterna valet av ersättningsform (Toolanen, 2004). I den valda 
upphandlingsmodellen är parternas riskexponering ofta kopplad till valet av 
entreprenadform (Olsson, 2000). De olika val beställaren kan göra i upphandlingen 
påverkar entreprenörens riskexponering. Figur 3.3 visar vilka faktorer som tenderar att öka 
respektive minska entreprenörens riskexponering. Varför dessa faktorer ökar 
riskexponeringen kommer att beskrivas närmare i följande delavsnitt.  
 
 

 

 
 
Figur 3.3. Påverkansfaktorer på entreprenörens riskexponering 
 
 
 
När beställaren valt upphandlingsform anlitar denne vanligtvis konsulter för framtagning 
av förfrågningsunderlag som sänds ut till entreprenörer för anbudsräkning. Hur omfattande 
dessa förfrågningsunderlag är beror på den valda entreprenadformen. Entreprenören 
summerar i anbudet sina kostnader baserat på förfrågningsunderlaget. Oklarheter i 
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förfrågningsunderlaget tas upp med beställaren som då kan skicka ut kompletterande 
föreskrifter. Entreprenörerna skickar anbuden till beställaren varefter 
entreprenadupphandling börjar. En entreprenör vinner anbudstävlingen och ingår ett 
entreprenadavtal med beställaren med hjälp av en beställningsskrivelse. 
Huvudentreprenören skriver sedan avtal med olika underentreprenörer. Byggstart sker då 
entreprenören sätter spaden i jorden och genomförandeskedet (produktionsskedet) startar. 
Efter produktionsskedet besiktigas bygget av en besiktningsman varefter en garantitid 
påbörjas. Vid garantitidens utgång hålls även en garantibesiktning. Godkänd 
garantibesiktning innebär att byggnaden överlämnas till beställaren och entreprenören 
ansvarar nu endast för eventuella väsentliga fel som orsakats av entreprenören (Söderberg, 
1998).  
 
 

3.1.1 Upphandling 
 
En entreprenadupphandling kan liknas med en affärsprocess mellan parterna som ska leda 
till ett avtal. Avtalet består då av ett anbud i någon form och ett antagande svar (Nytell & 
Pedersen, 1995). Som nämndes i föregående avsnitt beskriver uttrycket upphandlingsform i 
denna studie sättet för anbudsinfordran, val av entreprenad- och ersättningsform 
(Söderberg, 2005). 
 
Vid anbudsinfordran skiljer man mellan  
 

o Offentlig upphandling  
o Selektiv upphandling 

 
Vid offentlig upphandling inbjuds entreprenörer med annons att lämna in anbud och varje 
intresserad entreprenör kan lämna in ett anbud. Normalt är myndigheter skyldiga att 
använda sig av offentlig anbudsinfordran. Vid selektiv anbudsinfordran vänder sig 
byggherren till ett begränsat antal entreprenörer. I och med det har beställaren på förhand 
godkänt entreprenörernas tekniska och ekonomiska kompetens och har därför svårt att av 
dessa skäl avvisa den entreprenör, som har det förmånligaste anbudet. Vid offentlig 
anbudsinfordran kan däremot beställaren avvisa ett fördelaktigt anbud, om hon/han ser att 
entreprenören inte har tillräcklig ekonomisk eller teknisk kapacitet (Söderberg, 2005).  
 
När beställaren skickar ut förfrågningsunderlag till entreprenörerna är det viktigt att dessa 
ges tillräckligt med tid för att göra en noggrann anbudskalkyl, om man vill ha ett seriöst 
anbud. Ofta pressas anbudstiden så hårt att entreprenörerna tvingas göra överslagsmässiga 
bedömningar, som kompletteras med ett risktillägg i anbudet (Söderberg, 1998). Vid 
entreprenadupphandlingen finns det vanligtvis intressemotsättningar mellan parterna. 
Beställaren vill ha projektet utfört till lägsta möjliga pris utan att ta några risker medan 
entreprenören vill ha högsta möjliga pris utan att ta några risker (Söderberg, 1998).  
Söderberg menar att det finns många påverkansfaktorer för att få en bra balans i ett avtal 
mellan parter i ett byggprojekt och att en tvingande lagstiftning för förnuftiga och rättvisa 
riskfördelningar mellan parterna kan vara en lösning (Söderberg, 1998). 
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3.1.2 Entreprenadformer  
 
En entreprenadform visar hur ett projekt ansvarsmässigt organiseras mellan parter 
(Söderberg, 2005). 
 
Två vanliga entreprenadformer i Sverige idag är utförandeentreprenader och 
totalentreprenader. Dessa entreprenadformer innebär olika ansvarsfördelningar och 
riskexponeringar mellan beställare och entreprenör (Söderberg, 1998). 
 
En utförandeentreprenad är ett samlingsnamn för en entreprenadform som kan delas in i 
generalentreprenad, samordnad generalentreprenad, delad entreprenad och mycket delad 
entreprenad (Nordstrand, 2000). I en generalentreprenad har generalentreprenören endast 
ett utförandeansvar medan i en totalentreprenad har totalentreprenören förutom 
utförandeansvar även funktions- och konstruktionsansvar (se figur 3.4) (Nytell & Pedersen, 
1995). 
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Figur 3.4 Parters ansvarsområden i general- och totalentreprenader (Hans Sandqvist) 
 
 
Risk – Ansvar i en generalentreprenad  
En generalentreprenad är en entreprenad eller del av en entreprenad där beställaren 
ansvarar för projektering och konstruktionslösningar och entreprenören för utförandet. I en 
generalentreprenad har beställaren avtal med en konsult och en huvudentreprenör, se figur 
3.5. Beställaren anlitar vanligen konsulter för projektets projektering. Genom konsulten 
tillhandahåller beställaren handlingar för bygget och tar härmed även ansvaret för att 
handlingarna är riktiga och fullständiga. Prestationer som inte redovisats i handlingarna 
omfattas inte heller av entreprenörens åtagande. Efter program och projekteringsskedet 
upphandlar beställaren en generalentreprenör som i sin tur sedan upphandlar 
underentreprenörer. Generalentreprenören har ansvar för upphandling av 
underentreprenörer och oftast även av samordningen av dessa (Nytell & Pedersen, 1995). 
Huvudentreprenören har en relativt liten riskexponering i en generalentreprenad då denne 
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endast har ett utförandeansvar jämfört med i en totalentreprenad. Beställaren däremot 
ansvarar för både projektering och bygghandlingar (Simu, 2006). 
 

Generalentreprenad Totalentreprenad 

Beställare Projektör

 
 
Figur 3.5 Organisationsschema för general- och totalentreprenad 
 
 
Risk – Ansvar i en totalentreprenad  
En totalentreprenad är en entreprenad eller del av entreprenad där huvudentreprenören 
ansvarar för både projektering, utförande och funktion. Totalentreprenören ansvarar för att 
byggnaden utförs efter normer och efter beställarens funktionskrav i 
förfrågningsunderlaget (Nytell & Pedersen, 1995). Ansvarsförhållandet är enkelt i en 
totalentreprenad då beställaren endast har avtal med en part dvs. totalentreprenören. 
Beställaren anger sina funktionskrav i förfrågningsunderlaget och det är viktigt att 
beställaren formulerar sina funktionskrav tydligt så att inte tvister om kvalitet ska uppstå 
senare. Totalentreprenören anlitar i sin tur vanligtvis projektörer och underentreprenörer 
(Söderberg, 2005). Totalentreprenören har en större riskexponering i en totalentreprenad än 
i en generalentreprenad då denne har ett större ansvar och åtagande mot beställaren (Simu, 
2006) 
 
Vid en totalentreprenad i dess renodlade form anger beställaren de behov och krav som 
kommit fram under utredningsskedet. Projektering utförs inte av beställarens konsulter 
utan av totalentreprenörens konsulter (Nytell & Pedersen, 1995). I praktiken finner man 
ofta olika variationer på totalentreprenader. I styrda totalentreprenader kan beställaren 
projektera byggnaden så långt att entreprenörens inflytande på projektering, materialval 
och produktionsplanering begränsas till detaljbeslut. Ibland skiljer sig totalentreprenaden 
från en generalentreprenad bara genom att anbudsunderlaget är huvudritningar och en 
teknisk beskrivning i stället för traditionellt mer detaljerade handlingar (Nytell & Pedersen, 
1995). 
 
I en totalentreprenad måste varje anbudsgivande entreprenör själv bekosta en 
projekteringsinsats för att kunna räkna på anbudet. Projekteringsinsatsen beror mycket på 
byggets komplexitet men vid enkla byggnader såsom exempelvis lagerhallar kan 
entreprenörerna ofta använda och komplettera tidigare standardlösningar. På grund av detta 
krav på att entreprenören ska förprojektera byggnaden kan det hävdas att en 
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entreprenör 

UE UE 

Beställare

UE 

Total-
entreprenör

Projektör 

UE UE UE
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totalentreprenad totalt sett kan bli dyrare än en generalentreprenad. Dock finns det studier 
som visar att detta inte behöver vara fallet. En anledning kan vara att 
projekteringsunderlaget inte behöver vara lika omfattande och juridiskt bindande i en 
totalentreprenad (Söderberg, 2005). Söderberg (2005) menar vidare att risk finns att 
beställaren får en byggnad med höga drift- och underhållskostnader när anbudsgivande 
entreprenörer söker efter billigaste lösningar på funktionskrav. Därför är det viktigt för 
beställaren att formulera förfrågningsunderlaget tydligt så att förvaltningskostnaderna kan 
uppskattas (Söderberg, 2005).  
 
 

3.1.3 Ersättningsformer  
 
Med ersättningsform avses det sätt betalning sker för gjorda prestationer. Två vanligt 
förekommande ersättningsformer är: 
 

- fast pris  
- löpande räkning 
 

Olika varianter av dessa ersättningsformer kan förekomma och kan även kompletteras med 
ett incitament (Nytell & Pedersen, 1995) och (Söderberg, 1998)(figur 3.6). 
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Figur 3.6 Ersättningsformer i form av fastpris och löpanderäkning (Hans Sandqvist) 
 
 
I en entreprenadsumma ingår vanligtvis ett entreprenörsarvode som består av en 
centraladministration, risk och vinst. Enligt Söderberg (1998) brukar entreprenörsarvodet 
under normala förhållanden ligga på ca 8 %, varav centraladministrationen ligger på 5 %, 
den kalkylerade risken på 1 % och vinsten utgörs då av 2 % på omsättningen (Söderberg, 
1998).  
 
Om man sammanfattar Söderberg (2005) så menar han att valet av ersättningsform 
påverkar parternas riskexponering i ett projekt. Ett fast prisavtal innebär en större 
riskexponering för entreprenören än ett avtal på löpande räkning eller ett mängdreglerat 
kontrakt. Ett fast prisavtal innebär att entreprenören tar ansvaret och risken för att 
kontraktssumman hålls inom ramen för avtalet. Vid ofullständiga handlingar (och/eller 
felaktiga) kan dock fördelarna med fast pris snabbt urholkas. Entreprenören kan då ställa 
krav på ersättning för tillägg och ändringsarbeten vilket kan innebära att det fasta priset 

17 



   

överstigs. När entreprenören lämnar anbud med fast pris tvingas denne i regel att göra ett 
påslag för sitt risktagande. För ett komplicerat projekt och under goda konjunkturer kan ett 
sådant påslag bli så stort att det skulle vara billigare för byggherren att låta utföra arbetet 
på löpande räkning i någon form. Vid lågkonjunktur gör konkurrensläget att entreprenören 
har svårt att lägga på någon större risksumma till anbudet (Söderberg, 2005).  
 
 

3.2 Risker och riskhantering 
 

3.2.1 Något om risker 
 
Att leva är att ständigt - medvetet eller omedvetet - väga risk mot nytta eller kanske nöje, 
dvs. all mänsklig aktivitet är förenad med risker (Plast och Kemiföretagen, 2001).  
En risk kan betraktas ur olika perspektiv; risk som möjlighet, risk som osäkerhet och risk 
som fara. Det finns en mängd olika definitioner på begreppet risk. 
Enligt Grimvall & Lindgren (1995) kan en risk sägas bestå av en händelse som bör 
analyseras både utifrån sannolikheten att händelsen inträffar men även utifrån händelsens 
konsekvenser. En osäkerhet kan tolkas som en händelse med positiva eller negativa 
konsekvenser (Grimvall & Lindgren, 1995). Enligt Hamilton (1996) finns även en klar 
skillnad mellan risker och hot. Risker finns ständigt runt om kring oss men blir ett hot först 
när vi direkt utsätter oss för risken. Trafiken kan sägas bli ett hot först när vi ska korsa en 
väg på ett övergångsställe. Risken kan även uppfattas som en möjlighet. Kinesiska språket 
använder samma uttryck för risk och chans (Hamilton, 1996). I detta arbete används 
följande definition av Duncan (1998) för risk: En risk innebär en eventualitet för att lida 
skada eller förlust.  
 
Människan har alltid varit utsatt för risker och faror som inte kan förutsägas. Man brukar 
skilja på naturliga risker och människoskapade risker. Naturkatastrofer är exempel på 
naturliga risker medan exempelvis dammbristningar och trafikolyckor är risker skapade av 
människan (Grimvall & Lindgren, 1995). Vi reagerar även olika på olika risker. Risker 
som vi kan kontrollera och valt själva är lättare att acceptera jämfört med påtvingade 
risker. Även den kunskap vi har om risken är avgörande för vår riskuppfattning. Men även 
ålder, kön samt hur mycket som står på spel är faktorer som påverkar vår riskbenägenhet 
(Hamilton, 1996). Företag och organisationer kan även vara olika riskbenägna. Ett företag 
med hög vinst kan ha råd att vara mer riskbenägen jämfört med ett företag med ett resultat 
på plus-minus-noll (Duncan, 1998). 
 
Risker kan vidare delas upp i dynamiska och statiska risker. Dynamiska risker kan ha 
positiva eller negativa konsekvenser som t ex. marknadsföring, medan statiska risker 
enbart anses ha negativa konsekvenser, utan några ekonomiska fördelar t ex. risk för brand 
(Hamilton, 1996). Risker i företag kan även vara externa eller interna risker. Externa risker 
kan vara marknadsrisker eller politiska risker medan interna risker är de som återfinns 
direkt i produktionen och ofta är statiska risker, dvs. risker utan ekonomiska fördelar 
(Hamilton, 1996). 
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3.2.2 Byggrisker 
 
Det finns många typer av risker i ett byggprojekt och riskerna varierar mellan olika typer 
av projekt men det finns ett antal återkommande riskkällor. Vid identifiering av ett projekts 
risker kan enligt Smith et al., (1999) några ofta återkommande riskkällor i byggprojekt 
vara: 
 

o Finansiella risker  
o Juridiska risker  
o Politiska risker  
o Sociala risker  
o Miljörisker 
o Kommunikationsrisker  

o Geografiska risker  
o Geotekniska risker  
o Utförande risker  
o Konstruktionstekniska risker  
o Marknadsrisker 

 
 
83 % av antalet svenska byggprojekt består av små projekt, det vill säga projekt mindre än 
15 miljoner SEK. I dessa små konstruktionsprojekt (1-15 MSEK) är några vanliga 
förekommande riskkällor enligt Simu (2006): 
 

o Kontraktshandlingar 
o Snäva produktionstider 
o Beställaren 
o Individuella planeringar och logistik 
o Kostnadsuppskattningar i anbud 
o Underentreprenörer 
o Tekniska lösningar 
o Säkerhet för tredje part 
o Väder 

  
Riskkällorna används som grund för identifiering av risker som är specifika och inte 
specifika för det aktuella projektet. Enligt Smith et al, (1999) kan risker i byggprojekt även 
delas in i tre grupper. Kända risker, kända osäkerheter och okända osäkerheter. Kända 
risker kan vara mindre variationer i produktivitet och svängningar i materialkostnader. 
Dessa risker kan ofta behandlas och styras så att deras påverkan på produktionen blir 
minimal. Kända osäkerheter är händelser som kan förutses med sannolikt frekvensintervall. 
Okända osäkerheter är händelser som inte kan förutses eller sannolikheten för att händelsen 
ska inträffa beräknas. Dessa kan även kallas force majeure (Smith et al., 1999). 
 
Vid starten av varje projekt finns många risker på grund av den okända riktning som 
projektet kommer att fortskrida i. Trots att riskerna är många till en början är 
riskexponeringen för dessa risker liten. När projektet väl börjar fortskrida från teori till 
verklighet blir parterna nu exponerade för dessa risker i och med att beslut tagits om 
projektets riktning. Riskhanteringen är här en viktig del i besluten angående risker och 
minimerar förhoppningsvis många men påverkar även vilka risker som kan bli aktuella och 
projektets slutliga kostad (Smith et al., 1999; Uher, & Toakley, 1998 ).  
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Ju längre ett projekt fortskrider desto svårare att påverka och utföra effektiva förändringar 
och desto kostsammare blir dessa. Om resurser tillsätts i ett projekts tidiga skede för att 
minimera förändringar får dessa maximalt utslag. Fördelen med att identifiera risker 
sjunker ju längre projektet fortskrider då riskerna blir svårare att påverka (Smith et al., 
1999). Byggbranschen har dock varit sen med att inse de inneboende fördelarna med 
riskhantering (Uher, & Toakley, 1998 ). 
 
 

3.2.3 Riskhanteringsprocessen 
 
Riskhantering kan liknas med ett systematiskt arbete för att skydda ett företags resurser 
och inkomstmöjligheter mot skador och förluster. Riskhanteringen ska underlätta för 
företaget att uppnå sina mål med ett minimum av störningar till lägsta möjliga kostnad 
(Hamilton, 1996). Riskhantering är även ett sätt att reducera framtida skador och förluster 
samt att analysera och ta hand om de risker som kan uppstå under ett byggprojekt. Med 
riskhanteringen önskar man bidra till en effektivare projektstyrning vilket medför att 
projektet blir mer målstyrt och mindre händelsestyrt (Hamilton, 1996).  
 
Riskhanteringsprocessen kan beskrivas på olika sätt och det finns många benämningar för 
de olika stegen i en riskhanteringsprocess och processen kan även delas upp i ett antal 
olika steg. I detta arbete beskrivs riskhanteringsprocessen enligt figur 3.7. Detta är dock en 
förenklad bild och en mer detaljerad uppdelning kan göras av varje steg. Riskhanteringen 
bygger på en riskidentifiering, riskbedömning/riskvärdering och riskstyrning (Simu, 2006).  
 

 

Risk 
bedömning/ 
värdering 

Risk-
identifiering Risk styrning 

Riskanalys 

Riskprocess 

Figur 3.7 Förenklad bild av ett riskhanteringssystem (Simu, 2006) 
 
 
Vid en riskidentifiering identifieras vilka risker som finns samt vilka som sannolikt 
kommer att påverka projektet, hur ofta de inträffar samt vad konsekvenserna kan bli. 
Information från tidigare erfarenheter från liknande projekt är användbart vid 
riskidentifiering. Intervjuer med projektintressenter och protokoll från intervjuer gjorda 
under projektets förstudie är även ett sätt att öka identifieringen av risker (Duncan, 1998). 
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Enligt Simu (2006) är kunskap, erfarenhet av liknande projekt och personlig bedömning av 
betydelse för risk identifieringen. Intervjuer kan även förekomma som ett verktyg vid 
riskidentifiering (Simu, 2006). Efter riskidentifieringen utförs en riskvärdering där riskerna 
värderas utifrån företagets kriterier på vad som anses vara en acceptabel risknivå. Det sista 
momentet är en riskstyrning där åtgärder föreslås, genomförs och följs upp (Duncan, 
1998). 
 
 

3.2.4 Riskhanteringsverktyg 
 
Två vanliga riskhanteringsverktyg i byggprojekt är brainstorming och checklistor (Smith et 
al., 1999), vilket även bekräftas av (Simu, 2006). Enligt Plast & Kemiföretagen (2001) 
används grovanalysen för att på ett tidigt stadium i ett projekt identifiera och värdera 
eventuella riskkällor och risker. I byggbranschen används ofta begreppet brainstorming 
istället för grovanalys och detta begrepp kommer att användas i fortsättningen i denna 
uppsats.  
 
Brainstorming kan med fördel användas under ett projekts tidiga fas som ett första steg, där 
utfallet av analysen vägs mot ett riskkriterium och får avgöra behovet av en fortsatt mer 
detaljerad riskanalys. Syftet med brainstorming är att möjliggöra en tidig identifiering och 
värdering av riskkällor utan att ta hänsyn till detaljer för att belysa behovet av mer 
ingående riskanalyser. Metoden ger en preliminär lista över möjliga skadehändelser från de 
riskkällor som identifierats, med konsekvens- och sannolikhetsvärdering. Listningen över 
skadehändelser är ibland bara en grov uppskattning utan att risken graderas. 
Brainstormingen kan fördjupas om analysgruppen graderar de olika händelsernas 
sannolikheter och konsekvenser på exempelvis en femgradig skala. Det här utförs i 
huvudsak baserat på personernas erfarenhet av liknande omständigheter. För en 
brainstorming krävs en målbeskrivning och en förteckning av de olika krav som ställs på 
projektet. En brainstorming bör genomföras av en grupp personer med god erfarenhet av 
riskhantering. Erfarna personer kan genomföra brainstorming med små insatser jämfört 
med andra mer djupgående metoder (Plast och Kemiföretagen, 2001). 
 
Checklistans syfte är att identifiera kända typer av riskkällor. Enligt Plast & kemiföretagen 
(2001) baseras checklistor på tidigare gjorda erfarenheter. För att uppnå önskat resultat 
krävs att checklistan är anpassad till syftet, att kontrollpunkterna är lätta att förstå och att 
den som utarbetar listan har de kunskaper och erfarenheter som behövs. Det är också 
viktigt att checklistorna revideras regelbundet så att de verkligen återspeglar gällande 
bestämmelser, standarder och erfarenheter (Plast och Kemiföretagen, 2001). Identifierade 
risker i checklistan kan liksom brainstormingmetoden värdera riskerna utifrån 
sannolikheten för händelsen att inträffa och konsekvensen av om händelsen inträffar (se 
figur 3.8). Händelsen erhåller då ett risktal (Duncan, 1998). Sannolikheten att en viss risk 
inträffar i ett byggprojekt tillsammans med dess konsekvens är en viktig faktor för hur 
risken kommer att behandlas. En händelse med väldigt låg sannolikhet att inträffa men med 
förödande konsekvenser, t.ex. att ett flygplan störtar i ett byggprojekt, är svår att gardera 
sig mot. Händelser med stor sannolikhet att inträffa men med väldigt små konsekvenser 
kan oftast styras och tas med i beräkningarna. Händelser som riskhanteringen framförallt 
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bör fokusera på är risker med stor sannolikhet att inträffa och med stora konsekvenser för 
byggprojektet (Smith et al., 1999).  
 

Risktal = Sannolikhet x Konsekvens 

 
Figur 3.8 Sannolikhets- och konsekvensbedömning (Förnyelse i anläggningsbranschen, 

Slutrapport Riskhantering i anläggningsprojekt, 2007-03-18) 
 
 
Checklistorna anger i sammanhangen kända riskfaktorer och de krav som skall uppfyllas. 
De kan också markera situationer då data är för bristfälligt för en riktig bedömning och där 
mer ingående riskanalyser behöver genomföras. En checklista är enkel att använda och kan 
ge resultat relativt snabbt. Checklistan är en tids- och kostnadseffektiv metod som kan 
variera i omfattning. Ofta måste en eller flera erfarna personer sammanställa checklistan. 
En erfaren person i projekt- eller driftsledningen bör granska resultaten och fatta beslut om 
eventuella åtgärder (Plast och Kemiföretagen, 2001). 

3.3 Riskfördelning 
 
 

3.3.1 Entreprenadjuridik 
 
Bristen på klara regler och principer inom entreprenadrätten har medfört att byggsektorns 
standardbestämmelser,(AB) fått en stor spridning i byggbranschen (Ullman, 2006). Inom 
byggproduktion tillämpas vanligtvis standardavtal mellan projektets parter. Standardavtal 
är standardiserade villkor som är avsedda att användas vid ett stort antal tillfällen. 
Standardavtalen kan antingen vara ensidigt framtagna eller gemensamt framförhandlade. 
Ensidigt framtagna standardavtal kan vara avtal framtagna av en säljare eller en 
säljorganisation medan avtal som är gemensamt framförhandlade är framförhandlade av 
flera parters företrädare med olika målsättningar i en process, exempelvis köpare och 
säljare. Syftet med standardavtal är att undvika att parterna ska behöva upprätta ett nytt 
avtal vid varje projekt, minska kostnaderna för upprättande av nya avtal, men även att öka 
säkerheten för innehållet i avtalet (Sveriges Byggindustrier, 2007-03-18).  
 
Standardavtalen som används inom byggsektorn är framtagna i samråd mellan 
representanter från byggbranschens olika aktörer, representerade i BKK (Byggandets 
kontraktskommitté). Där standardavtal har utarbetats för såväl utförande- som 
totalentreprenader och i dag gällande standardvillkor för dessa är AB04 (allmänna 
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bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) respektive 
ABT06, Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader (Sveriges Byggindustrier, 2007-03-18).  
 
Standardavtalet, AB tillämpas vid de flesta utförandeentreprenader. För att AB ska gälla 
måste detta anges i kontraktshandlingarna. Bestämmelserna i AB går inte att tillämpa fullt 
ut i en totalentreprenad. Anledningen är att i en totalentreprenad har entreprenören förutom 
ansvar för utförande av byggnads-, anläggnings- och/eller installationsarbeten även 
projekteringsansvar och funktionsansvar. BKK har därför utarbetat speciella Allmänna 
Bestämmelser för Totalentreprenader, ABT. För att ABT ska gälla krävs att parterna 
avtalat om detta i kontraktet (Nordstrand, 2000).  
 
 

3.3.2 Riskfördelning i byggprojekt 
 
I ett byggprojekt har beställarens val av projektets utformning stor påverkan på parternas 
fördelning av risker, ansvar och riskexponering.  Enligt Smith et al. (1999) sker 
traditionellt fördelningen av risker i ett byggprojekt enligt följande: 
 

o Beställare till projektör och entreprenör 
o Entreprenör till underentreprenör 
o Beställare, projektör, entreprenör och underentreprenör till försäkringsgivare 
o Entreprenör och underentreprenör till borgesman  

 
Oavsett entreprenadform ansvarar beställaren för de icke kalkylerbara riskerna i 
anbudsstadiet och entreprenören för de kalkylerbara riskerna. För mycket risktagande för 
entreprenörerna under anbudsskedet kan motverka en effektiv upphandling och utveckling 
av kostandseffektiva metoder (Smith et al., 1999). Identifieringen och fördelningen av ett 
projekts risker är en fortlöpande och krävande process i sökandet på den optimala 
lösningen. Riskerna bör identifieras för hela projektets livslängd och övervägas med 
följande punkter som grund. 
 

o Vilken part kan bäst kontrollera händelsen 
o Vilken part kan bäst hantera risken 
o Vilken part borde bära risken om den inte kan kontrolleras 
o Vad är kostanden att överföra risken 

 
Det vill säga, vissa är rena risker, till exempel force majeure, medan andra är skapade 
risker, till exempel av teknik eller av typ av kontrakt eller entreprenadform. Beställaren 
måste försäkra sig om att valet av strategi och entreprenadform optimerar förutsättningen 
för såväl negativa som positiva risker och osäkerheter. Valen för riskfördelningsstrategi 
påverkas av valet av entreprenadform och ersättningsform. Smith et al. (1999) menar att 
det finns en tendens för att vissa ersättningsformer associeras med vissa 
entreprenadformer. Valet av entreprenadform och då även riskfördelningsstrategi bestäms 
av beställarens inriktning och projektets krav. Smith menar även att kontrollerbara 
utföranderisker bör bäras av entreprenören. Riskfyllda händelser i projekt, är i de allra 
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flesta fall relaterat till kostnader, antingen direkt eller indirekt. Tidsfördröjningar är till 
exempel kostnader som uppenbarar sig direkt under projektet medan till exempel dyra 
förvaltningskostnader är indirekta kostnader (Smith et al., 1999). 
 
Riskfördelningen mellan parterna i ett kontrakt bör identifieras före anbudsinfordran. 
Anbudsdokumenten illustrerar risker och ansvarsfördelning mellan parterna i kontraktet. 
Smith et al. (1999) menar även att entreprenören använder oförutsedda utgifter i 
anbudsberäkning som ett medel för att garantera avkastning i händelse att utföranderisker 
uppstår. Ersättningsformen kommer att bestämma lokaliseringen av dessa oförutsedda 
kostnader. I vissa fall kan beställaren efterfråga sidoanbud för att tillgodose 
riskredogörelse. Riskredogörelsen förser beställaren med risker, ofta inte medtagna i 
handlingar, som entreprenören känner kan uppstå och detaljer om hur anbudsinlämnaren 
agerar på sådana risker om det uppstår. Beställare kan även lista upp potentiella risker i 
anbudsdokumenten och efterfrågar entreprenörerna att prissätta dem som en del av 
anbudet. Entreprenören sätter oftast ett högre pris på risken än vad beställaren gör. Detta 
beror på den långsiktiga effekten som riskerna har på de båda organisationerna. Det här 
blir speciellt tydligt när en stor beställare anlitar små eller medelstora entreprenörer till små 
och medelstora projekt. En kostnadsökning med 10 % på projektet kan vara av mindre 
betydelse för den stora beställaren, medan för en liten entreprenör med små marginaler kan 
det vara skillnaden mellan att stanna kvar på marknaden eller gå i konkurs. En entreprenörs 
utsättning för risk bör vara i proportion med den vinst som rimligtvis kan väntas av 
projektet. Om entreprenörens vinst ligger på endast 5 % för ett projekt, bör rimligtvis 
entreprenörens utsättning för risk begränsas. Annars kan anbuden komma att hamna 
mycket högre än förväntat, vilket skulle spegla kostnaden för att överföra risken till 
entreprenören (Smith et al., 1999) . 
 
Det är även viktigt att varje risk har en ägare och en förvaltare för att projektets 
riskhantering ska fungera. Detta kan vara svårt att uppnå om det finns brister i 
riskidentifieringen i ett projekts tidiga skede vilket kan leda till problem senare under 
projektet. Även om riskerna blir identifierade så krävs det att de fördelas mellan 
involverade parter. Som nämnts tidigare i avsnittet påverkar entreprenad- och 
ersättningsformen parternas riskfördelning. Men i vissa fall kan det vara viktigt att skilja på 
ansvaret att hantera risken och ansvaret på att bära konsekvenserna av risken. Chapman & 
Ward (1997) beskriver att det kan vara önskvärt i vissa fall att fördela dessa ansvar till 
olika parter. Eftersom den som kan var mest lämplig att hantera och styra en risk inte alltid 
är den mest lämpliga att bära de finansiella konsekvenserna risken kan medföra om den 
inträffar (Chapman & Ward, 1997). 
 
 

3.3.3 Risköverföring genom försäkringsplikt 
 
Parterna i ett avtal kan i avtalet bygga in bestämmelser om försäkringsplikt på risker i 
avtalet. I sådana bestämmelser kan den ena parten föreskriva att den andra parten skall 
teckna en viss försäkring eller ett visst försäkringsskydd. Avtalsbestämmelser om 
försäkringsplikt syftar till att skapa en risktäckning mellan parter. En part kan därför på 
olika sätt mildra effekterna av en risk som den ena eller båda parterna exponeras för. Till 
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exempel kan beställaren få en slags garanti för att entreprenören har förmåga att fullgöra 
vissa skyldigheter genom att ålägga entreprenören en försäkringsplikt. Primärt brukar det 
vara försäkringens ekonomiska skydd som eftersträvas (Ullman, 1999).     
 
En slutsats som Ullman (1999) drar angående skadeförebyggande åtgärder är att det 
normalt bör ligga i båda parters intressen att skadeförebyggande åtgärder vidtas och att en 
ansvarsfördelning sinsemellan därför bör vara naturligt. Det bör även vara naturligt att 
parterna både före och under avtalstiden observerar varandras sätt att organisera och utföra 
den skadeförebyggande verksamheten. Ullman (1999) redovisar även teorier inom 
rättsekonomin om hur riskerna i ett avtal skall fördelas mellan avtalsparterna. Teorierna är 
tänkta att användas som ett hjälpmedel om parternas avtal inte ger tillräcklig ledning. Det 
är här fråga om bedömningar som ofta görs i efterhand när det finns anledning att utreda 
vem av parterna i en tvist som skall anses stå för ansvaret för att en viss risk förverkligats 
och utvecklas till en skada. Dessa rättsekonomiska riskfördelningsteorier som utgår från ett 
objektivt synsätt förutsätter att parterna har liknande attityder till aktuella risker. En av de 
teorier som beskrivs använder sig av två grundläggande frågor som skall ställas i det fall 
någon riskfördelning inte kan klargöras i avtalet. Den första frågan handlar om hur parterna 
haft möjlighet att undvika skada till en kostnad som är mindre än skadans 
förväntningsvärde. Med skadans förväntningsvärde menas skadans maximala kostnad 
multiplicerat med sannolikheten att skada inträffar. Om det visar sig att båda parter haft 
möjlighet att undvika eller förebygga skadan till en kostnad som är mindre än skadans 
förväntningsvärde skall den part svara för risken som till lägst kostnad kunnat undvika den. 
Denna part kallas i sammanhanget ”the cheapest cost avoider”. Om denna fråga inte kunnat 
besvaras och inte kunnat leda till en ansvarsfördelning kan en andra fråga ställas angående 
vem av parterna som haft bäst möjlighet att ombesörja ett billigt och effektivt 
försäkringsskydd, ”cheapest insurer” (Ullman, 2006). 
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4 RESULTAT - INTERVJUER 
 
Detta kapitel redovisar insamlad information från intervjuer med företagen.  
 
 

4.1 Redovisning av intervjuer 
 
Insamlad data från intervjuer har sammanställts och redovisas utifrån följande områden: 
 

o Företag och respondenter 
o Respondenternas syn på riskhantering 
o Företagens riskhanteringsarbeten 
o Företagens riskhanteringsverktyg 
o Riskhantering i general- och totalentreprenader 
o Riskkostnader 
o Risker i projekts tidiga skede 
o Riskfördelning 

 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Citaten i detta kapitel är hämtade från 
undersökningens intervjuer. 
 
 

4.1.1 Företag och respondenter 
 
Fem byggentreprenadföretag i Norrbotten har intervjuats. Samtliga intervjuade företag 
arbetar både i general- och totalentreprenader. Respondenterna är dessutom väl insatta i 
företagens arbete med riskhantering. Totalt har sex intervjuer utförts hos fem olika 
byggentreprenörer. På grund av de utvalda företagens storleksskillnad var grundtanken att 
två intervjuer skulle utföras på de större företagen respektive en hos de mindre företagen. 
Tanken var här att arbetsuppgifterna kan vara mer uppdelade i ett större företag. De var 
dock inte möjligt att genomföra två intervjuer på alla stora företag.  
 
Intervjuerna tog mellan 45 till 90 min att genomföra och hölls på respondenternas kontor. 
Efter klartecken från respondenterna spelades intervjun in för minnesanteckningar. Efter 
intervjuerna sammanställdes respondenternas svar. Resultatet av intervjuerna finns 
sammanställt och redovisas nedan.  
 
De byggentreprenörer som har intervjuats är NCC, Berggren & Bergman, Nåiden Bygg, 
Skanska och Peab. Nedan presenteras företag och respondenter. 
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NCC 
Construction 
Sverige AB 
 
 
Respondenter 
 
 
 
 

NCC Construction Sverige AB ingår i NCC som är en internationell 
koncern och företaget är verksam inom hus- och anläggningsbyggande, 
bostadsbyggande, boendeutveckling samt service i stora delar av Sverige 
och har cirka 7600 antal anställda.  
 
Lennart Kjellgren arbetar som affärschef på avdelning mark i Luleå. Som 
affärschef är Kjellgren medverkande under hela projekttiden och fattar 
kalkylbeslut och beslut angående prognoser samt gruppens ekonomi.  
 
Johan Gustafsson, NCC, arbetar som kalkylchef i Luleå. Som kalkylchef 
ansvarar Gustafsson för kalkylgruppens verksamhet, bevakar marknaden 
och vilka jobb som kommer ut på anbud och gör underlag till kalkylbeslut. 
 

 
Berggren & 
Bergman 
 
 
 
Respondent 
 
 
 

 
Berggren & Bergman arbetar inom mark-, asfalt- och anläggningsarbeten. 
Företaget är verksamt i Norr- och Västerbotten samt i Stockholm och har 
sitt huvudkontor i Luleå med filialkontor i Piteå och Gällivare. Berggren & 
Bergman har ca 35 årsanställda.  
 
Urban Nilsson arbetar som VD för Berggren & Bergman i Luleå. Som 
verkställande direktör medverkar Nilsson under hela projekttiden och 
fattar bland annat kalkylbeslut och beslut angående prognoser samt om 
företagets ekonomi.  
 

 
Nåiden Bygg 
AB 
 
 
Respondent 
 

 
Nåiden Bygg är ett norrbottniskt företag som verkar inom bygg- och 
anläggningssektorn i övre Norrland. Företaget har kontor i Luleå, Piteå 
och Skellefteå. Företaget har ca 130 anställda.  
 
Per-Ola Patomella, Nåiden Bygg arbetar som arbetschef i Luleå. Som 
arbetschef är Patomella medverkande under hela projekttiden och fattar 
kalkylbeslut och beslut angående prognoser och gruppens ekonomi och är 
platschefens närmaste chef. Patomella är även en av tre delägare för 
Nåiden Bygg. 

 
Skanska 
Sverige AB 
 
 
 
 
 
Respondent 
 

 
Skanska Sverige AB ingår i Skanska som är en internationell koncern och 
företaget är idag verksamt inom fyra verksamhetsgrenar: byggverksamhet, 
projektutveckling bostäder, projektutveckling kommersiella lokaler samt 
projektutveckling infrastruktur. Byggverksamhet omfattar såväl hus-, 
anläggningsbyggande som bostadsbyggande. Skanska Sverige AB har idag 
cirka 12000 anställda.  
 
Anders Hannerfors, Skanska, arbetar som KMA-samordnare (kvalitets-, 
miljö-, och arbetsmiljösamordnare) i Luleå och arbetar med kvalitets- 
miljö- och arbetsmiljöfrågor. Hannerfors arbetar även med riskinventering 
i projektens tidiga skeden där risker identifieras och bedöms. 
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Peab 
 
 
 
Respondent 
 
 

 
Peab är verksam i Sverige, Norge och Finland, inom mark-, anläggnings- 
och byggsektorn och har ett hundratal kontor runt om i Sverige. Peab har 
ca 12700 anställda.  
 
Curt Andersson, Peab, arbetar med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor 
(KMA) och verksamhetsstöd på anläggningsavdelningen i Luleå. 
Andersson är med och stöttar projekten och hjälper till att bereda projekten 
både i anbudsskedet men framförallt i projektförberedelseskedet. 
Andersson tar även fram projektplaner.  
 

 
 
 

4.1.2 Respondenternas syn på riskhantering 
 
Respondenternas beskrivningar av riskhanteringsarbetet ses i sammanställning nedan.  
 
 
NCC 
Construction 
Sverige AB 

Riskhantering bottnar i ordning och reda. Att ha ordning och reda på det 
man gör. Att dokumentera det man ska dokumentera och veta var man 
har sina dokumentationer. Det är en bra grund för att eliminera 
vardagsrisker. Riskhanteringen är även en handlingsplan på hur man ska 
ta hand om riskerna som följer med ut i projektet. Riskhanteringen är ett 
kontinuerligt arbete som följer med under hela projekttiden.  
 

Berggen & 
Bergman AB 

Riskhantering innebär att ha en systematik för att undvika otrevliga 
överraskningar och ekonomiska konsekvenser. 
 

Nåiden Bygg 
AB 

Riskhanteringen är en risk- och möjlighetshantering då det är viktigt att 
även se möjligheterna. Risk- och möjlighetshanteringen följer med under 
projektens olika faser. 
 

Skanska 
Sverige AB 

Riskhanteringen är ett sätt att belysa och hitta problem, möjliga problem 
och möjligheter samt att försöka spå in i framtiden, vad som kan uppstå 
och sedan försöka hitta lösningar till det. 
 

Peab Riskhantering innebär beredningar av olika slag och 
erfarenhetsåterföring. Riskhantering är att förbereda beredningar för 
nästa skede, det är en form av en kontinuerlig erfarenhetsåterföring. 
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4.1.3 Företagens riskhanteringsarbeten 
 
Samtliga intervjuade företag arbetar kontinuerligt med riskhantering i varje projekt och har 
fasta rutiner för detta arbete som en inarbetad del i verksamheten. Entreprenörernas 
riskhanteringsarbete pågår under hela projekttiden och gemensamma viktiga hållpunkter 
för riskarbetet återfinns i:  
 

 
Generalentreprenader 

 
o Anbudsskede 
o Projektberedningsskede 
o Produktionsskede 
o Överlämnandeskede 
o Erfarenhetsåterföring efter 

projekten  
 
 
 

 
Totalentreprenader 

 
o Anbudsskede 
o Projekteringsskede 
o Projektberedningsskede  
o Produktionsskede 
o Överlämnandeskede 
o Erfarenhetsåterföring efter 

projekten  
 
 

Nedan följer respondenternas redovisningar avseende företagens riskhanteringsarbeten 
 
 
NCC 
Construction 
Sverige AB 

NCC arbetar kontinuerligt med riskhantering och fastlagda rutiner finns 
för detta arbete. Riskhanteringen är en röd tråd i företagets 
verksamhetssystem och finns med i de tvingande beslutspunkterna. 
Företaget använder bland annat checklistor där risker bedöms. Risker 
bedöms även på hur allvarliga de är och hur man tänkt åtgärda dem för att 
minska eller eliminera dem om möjligt.  
 
Under kalkylbeslut görs en grov riskbedömning och i anbudsprövningen 
gås projektet systematiskt igenom inför anbudslämningen och då är också 
riskhanteringen en punkt som behandlas. Den ansvarige kalkylatorn för 
ner projektproblematiken på en avsedd blankett och så bedöms det hela i 
det läget. Ekonomiska och utföranderisker definieras i anbudsstadiet. 
 
I starttillståndet, innan platschefen sätter igång jobbet, kollar man återigen 
igenom jobbet och här är även riskhanteringen med som en punkt. Andra 
punkter är budget, tidplan och arbetsmiljöplan. Platschefen ärver 
handlingsplanen av kalkylatorn och måste se över den med egna ögon. 
Informationsöverföringen mellan skedena är viktig. Handlingsplanen 
finns sedan med under projektets gång.  
 
Under projektets prognoser går affärschefen bland annat igenom vilka 
risker som finns kvar samt om det tillkommit några nya. Även 
projektekonomi och tidplan gås igenom. Detta är en viktig signal för 
affärschefen under granskning av projektet för att känna av hur stabil 
prognosen är.  
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Berggren & 
Bergman  

Även Berggren & Bergman arbetar kontinuerligt med riskhantering och 
har uppsatta rutiner för detta i kvalitetssystemet. Ett antal blanketter 
nyttjas som tar upp vissa huvudområden och ett antal 
underfrågeställningar, framförallt ekonomi, teknik, kvalitet, miljörisker 
och arbetsmiljörisker.  
 
 

Nåiden Bygg 
AB 

Nåiden arbetar med riskhantering i alla projekt och använder bla 
checklistor som följer med under projektet. Checklistorna som används i 
anbudsskedet blir till underlag för fortsatt riskanalys under projektet. I 
anbudsskedet identifieras projektets risker och möjligheter.  
 
I anbudsberäkningen tittar man bland annat på vilken årstid som bygget 
skall starta, byggtiden, vilka resurser som krävs och vilka som finns till 
förfogande hos entreprenören. Men man tittar även på om det behövs 
några speciella resurser, men också på byggets komplexitet samt vilka 
metoder som skall användas och om dessa är nya obeprövade metoder 
eller gamla beprövade.  
 
Under produktionsskedet ser platschef, arbetsledare och lagbas, djupare i 
projektet med risk- och möjlighetsanalysen och gör ordentliga 
arbetsberedningar på de aktiviteter som behöver det. I 
överlämnandeskedet ser man till att kunden får det han/hon frågat efter 
med provningar och kontroller. Företagets riskhanteringsrutiner följer 
denna procedur och riskhanteringens omfattning beror på projektets 
storlek. Riskanalyser görs även på hur människor fungerar ihop, dvs. de 
som arbetar tillsammans skall fungera ihop. Det är viktigt med rätt 
personal på rätt plats. Styrning och fastlagda rutiner av arbetsuppgifter är 
även viktigt, dvs. vem som gör vad. Detta speciellt i stora projekt så att 
inte man går efter varandra och gör samma sak flera gånger. 
 
 

Skanska 
Sverige AB 

Skanskas riskhantering är även den en inarbetad del i ledningssystemet 
och är en av de viktigaste punkterna i ledningssystemet.  Företaget 
arbetar genomgående med riskhantering under hela projekten. Skanska 
arbetar med riskhantering i anbudsskedet, produktionsförberedelseskedet, 
produktionsskedet och under erfarenhetsåterföringen.  
 
Riskhanteringen börjar oftast med att företaget från en anbudshandling 
försöker utröna vad det finns för risker och möjligheter och utifrån dessa 
försöka sia om vad som kan bli aktuellt. Detta dokument följer sedan 
med under hela projektet och uppdateras konstant. 
 
Företaget använder checklistor från ledningssystemet på intranätet. 
Checklistorna är omfattande och täcker in projektens olika skeden, 
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många risker och eventuella händelser.  
 
Vid anbudsskedets startmöte gås riskinventeringen igenom tillsammans 
med gruppen som ska arbeta med anbudet. Då används checklistan som 
hjälpmedel eller för att bolla utifrån att folk läst in sig på handlingarna. 
Här är det framförallt finansiella risker man tittar på, tex. leveranstider 
för material och tillgång på yrkesarbetare.  
 
Vid produktionsförberedelseskedets startmöte följer en dagordning 
särskilt för detta. Då tänker man igenom hela projektet och de olika 
skedena och funderar på risker. Ofta läggs den tyngsta vikten av 
riskinventeringen vid startmöte för produktionsförberedelseskedet. Under 
produktionsförberedelseskedet tas alla dokument och alla hjälpmedel 
fram som krävs under byggets tid.  
 
När tiden för produktionsförberedelseskedet är över startar 
produktionsskedet. Innan produktionsstart hålls ett startmöte för 
produktion. Produktionsförberedelseskedets arbete följs då upp och alla 
tidigare identifierade risker och åtgärder kontrolleras. Under 
produktionsstartmötet bockas av vad som är klart och vad som är kvar. 
Det innebär egentligen att man får ett startkort, dvs. nu har vi gått igenom 
allting och att vi tänkt på allt vi kunnat och då får vi tillåtelse att köra 
igång.  
 
Produktionen styrs sedan via veckomöten och de planer som upprättats i 
produktionsförberedelseskedet. I produktionsförberedelseskedet 
upprättas även en projektplan där vi beskriver hur vi ska arbeta i 
projektet och vem som är ansvarig för vad. Under produktionstiden hålls 
veckomöten där riskinventeringen följs upp och uppdateras. Upptäcks 
nya risker dokumenteras dessa och en ansvarig utses för åtgärdning.  
 
Vid alla projekt över 5 miljoner är erfarenhetsåterföring ett måste. Då 
hålls ett internt slutmöte där man lyfter frågorna: Hur gick det i 
slutändan, blev det som vi tänkt, blev riskerna aktuella eller inte och om 
de blev aktuella, fungerade åtgärderna? Protokollen från 
erfarenhetsåterföringsmötena samlas sedan in och sammanställningen 
redovisas årligen för projektcheferna. Respondenten menar även att det 
är viktigt att man tänker igenom projektet ordentligt i ett tidigt stadium 
och försöker identifiera risker och hitta åtgärder till dessa tidigt. För ju 
tidigare risker identifieras desto större chans att påverka dessa. Företaget 
försöker även ta med yrkesarbetare så långt som möjligt i 
riskinventeringarna för att få in fler synvinklar.  
 
För cirka ett år sen bytte företaget riskinventeringsmall till en mer 
omfattande mall som innehåller förutom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 
nu även finans, kund och tredjeman.  
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Peab Peab arbetar med riskhantering och har fastlagda rutiner för detta. Det 

finns olika rutiner beroende på i vilket skede projektet befinner sig i.  
 
Risker finns i alla delar av ett projekt. I kalkylskedet görs riskanalyser 
och riskbedömningar på metodval och ekonomin. Att lämna en prisnivå 
på ett anbud är även en del av riskhanteringen. Det finns ju många olika 
typer av risker och dessa hanteras genom erfarenhetsåterföringar. 
Riskhantering är en form av erfarenhetsåterföring.  
 
Riskhanteringen startar i beredningsskedet. När Peab fått ett jobb startar 
Peabs bearbetning av risker i projekteringsskedet alternativt byggskedet 
beroende på vilken typ av entreprenadform det är. Arbetet blir alltmer 
konkret ju närmare produktionsskedet man kommer. Detta beror även på 
handlingarnas kvalitet. Innan produktionsskedet görs en projektberedning 
med hjälp av KMA-pärmar. Från kalkylskedet fram till 
produktionsskedet görs beredningar tillsammans med platschef. KMA-
pärmen (innehållande bla projektplan och arbetsmiljöplan, som var för 
sig revideras och uppdateras efterhand) följer med under hela projektet. 
Checklistor och arbetsberedningar är det verktyg som används och dessa 
leder fram till olika planer och kontroller. Lite olika verktyg används 
beroende på skede. Den första planen är en projektplan.  I 
produktionsskedet kommer det in fler aktörer och då gör man om samma 
beredning. Vitsen med riskhantering är att förbereda beredningar för 
nästa skede, det är en form av en kontinuerlig erfarenhetsåterföring.  
 
När Peab får ett projekt börjar de med ett internt projektstartmöte med de 
inblandade dvs kalkylator, arbetschef, tilltänkt entreprenadingenjör samt 
tilltänkt platschef och KMA-samordnare. Där går man igenom underlaget 
och vilka rutiner som ska användas under projektet och tar även fram ett 
underlag för projektet. Den kan KMA-samordnaren sedan börja jobba 
med och försöka fånga upp risker och bearbeta de risker som redan har 
identifierats. För projektplaneringen används en verktygslåda med rutiner 
som finns på Peabs intranät. I produktionsskedet hanteras riskerna främst 
genom arbetsberedningar. 
 

 
 

4.1.4 Företagens riskhanteringsverktyg 
 
Samtliga företag har verktyg för riskhanteringsarbetet och använder bla checklistor, 
arbetsberedningar och planer som riskhanteringsverktyg i både general- och 
totalentreprenader. Med hjälp av verktygen identifieras och bedöms risker på hur allvarliga 
de är och hur de ska åtgärdas. Sannolikhets- och konsekvensbedömningar förekommer 
även där ett risktal erhålls som graderar händelsen utifrån en skala. Riskerna bedöms då 
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utifrån sannolikheten att de inträffar och vad konsekvensen blir om de inträffar. Händelsen 
erhåller i och med detta ett risktal. 
 
Intervjuerna visar på att kunskap, planering och erfarenhet är några nycklar för att fånga 
risker. Riskbedömningen ligger även i betraktarens ögon varför det är viktigt att flera 
personer tittar på riskbedömningen och att kompletteringar och eventuella 
åtgärdsförändringar sker i produktionsskedet. Från handlingarna gäller det också att bilda 
sig en uppfattning om hur arbetet ska drivas. Men även att det är viktigt i 
produktionsskedet att arbeta med styrning, produktionskalkyl, budget, tidplan, 
arbetsberedningar och kontrollprogram för att i förväg kunna upptäcka risker. 
 
 

4.1.5 Riskhantering i general- och totalentreprenader 
 
Entreprenörernas riskhanteringsprocess med riskidentifiering, riskbedömning/värdering 
och styrning ingår alltid i projekten oavsett om formen är en general- eller 
totalentreprenad. Men då entreprenören tar på sig ett större ansvar och åtagande i en 
totalentreprenad är riskerna större och fler i denna entreprenadform. För detta har 
entreprenörerna tillsatt någon slags extra resurs i projektets tidiga stadium, i 
projektberedningsfasen.  
 
Entreprenadformen bestämmer i vilket skede entreprenören kommer in i projektet. Detta 
påverkar i vilket skede entreprenören startar sin riskhantering (se figur 4.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektering Projekt-
beredning 

Produktion Erfarenhets-
återföring 

Erfarenhetsåterföring 
Riskhanteringens överföring mellan skedena 

GE: Riskbedömning 
utförs av 
beställarens 
projektör 

 Riskbedömning 
övertas från 
beställarens projektör 
och byggs på av 
entreprenör 

 Entreprenören styr 
risker utifrån 
gjorda 
handlingsplaner 

 Entreprenören tar upp 
projektets riskhantering 
i sin 
erfarenhetsåterföring 

        
TE: Riskbedömning 

utförs av 
entreprenör 
(entreprenörens 
projektörer) 

 Riskhantering byggs 
på av entreprenör 

 Entreprenören styr 
risker utifrån 
gjorda 
handlingsplaner 

 Entreprenören tar upp 
projektets riskhantering 
i sin 
erfarenhetsåterföring 

 
Figur 4.1 Riskprocessens överföring mellan skeden i general- och totalentreprenader 
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Skillnader i riskhanteringen mellan general- och totalentreprenader som framkom under 
intervjuerna redovisas nedan.  
 
En respondent menar att i en totalentreprenad läggs större fokus på att studera och 
analysera handlingar djupare. Detta har att göra med ansvarsfördelningen för de två olika 
entreprenadformerna, då entreprenören endast har utförandeansvar i en generalentreprenad 
jämfört med det större ansvaret i en totalentreprenad.  
 
En entreprenör har en separat checklista för projekteringsskedet i totalentreprenader. 
Respondenten menar här att samma riskhanteringsprocess nyttjas i båda 
entreprenadformer. Dock är checklistan en annan för totalentreprenader då det är helt andra 
och större risker inblandade där, vilket innebär att riskhanteringen blir mycket viktigare i 
en totalentreprenad. Företaget kan även kalla in experter utanför det egna distriktet för att 
inför produktionsstyrning få in så många olika synvinklar som möjligt för att minska risken 
för minusprojekt.  
 
En tredje entreprenör har en projekteringsledare som arbetar med totalentreprenader i 
projekteringsfasen. Projekteringsledningen är en väldigt integrerad del i riskhanteringen 
och projekteringsledarens uppgift är att specificera entreprenörens produkt på rätt sätt och 
se till att entreprenören följer det som är bestämt i anbudet.  
 
Medan en fjärde respondent bekräftar tidigare respondenters svar och hävdar att det som i 
huvudsak skiljer riskhanteringen i general- och totalentreprenader är hanteringen av risker 
kopplat till projekteringen. Då detta skede inte finns för entreprenören i en 
generalentreprenad ligger dessa risker inte på entreprenören. En annan skillnad som denna 
respondent ser är att produktionsstartmötet hålls i ett tidigare skede i en totalentreprenad. 
Denna entreprenör använder samma checklista för båda entreprenadformerna men 
checklistan har en inarbetad del för projekteringsskedets risker. Entreprenören använder de 
delar av checklistan som är relevant för projektet. Respondenten menar även att i 
generalentreprenader är det mycket viktigt att projekteringsskedets riskhantering överförs 
till entreprenören i ett så tidigt skede som möjligt. Dessa riskbedömningar bör finnas med i 
förfrågningsunderlaget. Detta är speciellt viktigt i projekt med komplext utförande för att 
veta hur de som projekterat bedömt och tänkt kring riskerna. Denna bit skulle kunna 
effektiviseras idag enligt respondenten som även menar att ansvarsfrågorna börjar bli allt 
viktigare.  
 
En annan respondent menar att rutinerna för riskhanteringen är desamma i både general- 
och totalentreprenader men frågeställningen är en annan i totalentreprenader. I en 
totalentreprenad finns enligt entreprenörerna ett större utrymme för att risker kan bli till 
möjligheter i och med att entreprenören har ett större ansvar och åtagande. Vid en 
totalentreprenad har entreprenören större möjlighet att använda sin och projektörernas 
kreativitet.  
 
Samtliga respondenter påpekade vikten av att även kunna se projektens möjligheter och att 
risker som hanteras på rätt sätt kan utvecklas till möjligheter. Om riskerna får för stor fokus 
kan möjligheter missas.  
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4.1.6 Riskkostnader 
 
 
Entreprenörens riskkostnader definieras här som kostnader entreprenören riskerar att 
erhålla i och med de risker denne tar på sig i projektkontraktet. Ett projekts riskkostnader 
påverkas av ett antal faktorer. Följande faktorer framkom under intervjuerna: 
 

o Upphandling 
o Ersättningsform 
o Konjunkturläge 

 
 
Upphandling 
Ett sätt för entreprenören att hantera risker är att i anbudet reservera sig mot något som 
känns oklart. Detta kan dock endast göras om det inte är en offentlig upphandling. 
Riskhanteringen skiljer sig i anbudsstadiet beroende på om projektet upphandlas privat 
eller offentligt (LOU). I offentliga upphandlingar (kommun, stat och landsting) får inte 
reservationer göras. Finns oklarheter i handlingarna måste dessa redas ut med beställaren 
innan anbudet lämnas in. Då reservationer inte är tillåtna i offentliga upphandlingar kan 
detta leda till att anbudssumman istället blir högre på grund av högre riskkostnader. Vilket 
kan leda till att beställaren får ett högre anbud än nödvändigt. Men det kan även innebära 
ett för lågt anbud. Om vissa entreprenörer upptäckt risker och lagt en summa för dessa i 
anbudet, medan en annan entreprenör inte upptäckt dessa risker och får jobbet med ett 
lägre anbud vilket kan leda till att det blir fel för både beställare och entreprenör.  
 
Ersättningsform 
Ett mängdreglerat kontrakt eller prissatta mängdförteckningar ses som en mindre risk för 
entreprenören medan fastprisavtal innebär en högre risk, i den formen att entreprenören 
lämnas friheten och möjligheten att avgöra hur stor omfattningen är på entreprenadarbetet 
från handlingarna. Kloka fördelningar på incitament minskar även parternas 
riskexponering i projektet. Då sitter beställare och entreprenör på samma sida av bordet. 
Förluster och vinster delas mellan parter.  
 
Konjunkturläget 
Riskkostnaderna påverkas även av konjunkturläget. I dåliga tider kan entreprenören pruta 
på riskkostnader i anbuden och ta större chansningar. Medan i goda tider kan det bli tvärt 
om, dvs. beställaren får betala ett överpris för risker. Här skulle beställaren tjäna på att ta 
över lite av entreprenörens risker. I och med att beställaren överlåter till entreprenören att 
prissätta risker i anbudet finns sannolikheten att riskkostanden inte får ett rättvärdigt pris 
beroende på konjunkturläget. Om beställaren ansvarar för risken och om risken inträffar 
och entreprenören får ersättning efter utförande kan detta ge riskkostanden ett mer rättvist 
pris. Om risken inte förverkligas har beställaren då inte betalat ut en riskpremie för något 
som inte inträffat.  
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4.1.7 Risker i projekts tidiga skede 
 
Riskerna i ett projekts tidiga skede som under anbudsskedet är en väsentlig del i 
entreprenörens samlade riskbedömning. Entreprenören betraktar då risker angående 
projektets krav och förutsättningar, projektstyrning och val av metod. För risker under 
anbudsskedet gäller det att komma på en lösning för att minimera risken eller ange en 
summa för den om detta är möjligt. Om sannolikheten är stor för att risken inträffar måste 
den tas med i kalkylen. Om risken sen inträffar så har entreprenören då en risktäckning för 
att kunna ta hand om risken. Risker med stora konsekvenser får ett större påslag på 
täckningsbidraget för att entreprenören ska kunna ta hand om riskerna ifall de förverkligas. 
Risker som dyker upp under anbudsberäkning kan även påverka valet av metod vilket i sin 
tur kan påverka kostnaderna. Riskhanteringen är viktig i detta skede för att hitta dessa 
risker och hitta sätt de kan lösas på. 
 
Hela kalkylen kan sägas vara en riskbedömning av entreprenören men riskerna prissätts i 
kalkylen och ansvarig chef hos entreprenören tar sista beslutet om entreprenören ska räkna 
vidare på anbudet och i så fall om riskkostnaderna ska tas med i anbudet. Det samma gäller 
möjligheter. Det kan finnas möjligheter som kalkylatorn inte velat bygga in i kalkylen utan 
överlåter det beslutet till ansvarig chef, om möjligheten ska tas ut nu eller se om den 
inträffar under resans gång. Om riskerna som identifieras blir alldeles för stora kan 
entreprenören avstå från att räkna vidare på jobbet. 
 
En respondent menar att beställaren ofta tror att entreprenören skär guld i alla lägen och 
därför vill beställaren gärna få en fördelning som i deras ögon är bättre och gynnsammare 
för dem själva. Här menar respondenten att de biter sig själva i svansen många gånger och 
vill att entreprenören ska prissätta svårigheter i anbuden vilket kan leda till dyrare projekt 
än det egentligen är.  Respondentens anser att en lösning här kan vara att bygga efter 
utförandeentreprenader med prissatta mängdförteckningar. Detta gynnar beställaren i det 
långa perspektivet. Då fås minst spridning på anbuden och förmodligen den mest korrekta 
anbudssumman. Alla har prissatt ungefär samma risker och samma anbudsunderlag och 
med exakt samma mängder osv. Då kan det inte uppstå några diskussioner utifrån 
anbudshandlingen, utan då är det eventuellt förändrade förutsättningar som man inte hade 
kunnat förutse i anbudshandlingen.   
 
 

4.1.8 Riskfördelning 
 
Entreprenadform 
Hur risker fördelas mellan parter i general- och totalentreprenader styrs i stor del av 
standardavtalen AB och ABT vilket i sin tur beror på vald entreprenadform. En respondent 
beskriver riskförhållandet mellan beställare och entreprenör i en generalentreprenad som 
ungefär 90/10, där beställaren tar det största risken. Vid totalentreprenader har 
entreprenören ett större ansvar och åtagande varför även riskerna blir större och fler än i 
generalentreprenader. När totalentreprenaden inte är en styrd totalentreprenad tillåts 
entreprenörens kreativitet komma fram. Riskförhållandet blir då cirka 50/50 för beställare 
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och entreprenör. Respondenten menar även att styrda totalentreprenader ofta används idag 
där beställaren vill att entreprenören ska ansvara för lösningar.  
 
Hantering och ansvarsfördelning av nyuppkomna risker i projekt  
Nya risker dyker ofta upp i ett projekts produktionsskede. Hanteringen av dessa risker sker 
på liknande sätt i de intervjuade företagen. Nyuppkomna risker i produktionsskedet 
behandlas vanligtvis på byggmöten och på interna produktionsmöten. Hur risken hanteras 
mellan parter beror på riskens art och rådande ansvarsfördelning mellan parter. De som 
arbetar med projekten kan se och uppmärksamma nya risker under produktionsskedet. 
Dessa tas sedan upp på produktionsmöten och byggmöten där avgörs om riskens fortsatta 
behandling.  
 
I en generalentreprenad är det ofta, så att den risk som identifieras som hänförs till 
anbudsunderlaget skall normalt sett bäras av beställaren. Dessa risker har anbudsgivande 
entreprenörer inte kunnat definiera i anbudsskedet utifrån de handlingar som erhållits. 
Medan i en totalentreprenad är det inte riktigt lika enkelt. Där kan det eventuellt bli 
diskussioner om det är rambeskrivningen som har varit bristfällig eller om det varit för 
dåliga underlag för att kunna bedöma dessa risker.  
 
En respondent beskriver att veckomöten hålls i produktionen med alla yrkesarbetare för 
genomgång av arbetsmiljörisker och kvalitetsrisker. Arbetsberedningar utförs tillsammans 
med yrkesarbetare där risker och åtgärder behandlas. Möten i produktionsledningen hålls 
kontinuerligt där riskhanteringen är en fast punkt på dagordningen. Då behandlas tidigare 
risker, kommande risker och ifrågasätter om det finns fler risker. Företaget informerar 
beställaren kontinuerligt om de risker som uppstår.  
 
Prissättning av risker identifierade av beställaren 
Det är inte så vanligt att beställaren vill att entreprenören ska prissätta risker i anbud som 
beställaren själv identifierat då detta kan driva upp prisnivån. Det förekommer dock 
beställare som bifogar egna riskanalyser som skall prissättas av entreprenören men 
vanligast är då arbetsmiljörisker och oftast för att belysa dessa risker. Däremot kan det 
hända att beställaren vill ha ett särskilt á-pris på alternativa utföranden och metodlösningar, 
t.ex. grusade gångvägar istället för asfalterade. Då används á-priser på risker så om risken 
inträffar så vet beställaren vad det kostar att åtgärda (enhetspriser används då, t.ex. kostnad 
för 1 kubik). Om riskerna inte realiseras så försvinner summan. Á-priser meddelas i 
anbuden till beställaren. Detta är ett sätt för beställaren att ta hand om riskerna och veta 
vad det kostar om de inträffar. I generalentreprenader kan entreprenören även få 
kompletteringsförfrågningar av beställaren som ska prissättas. Vissa beställare vill ha in 
entreprenörens riskanalys med anbudet för att se vilka riskbedömningar som gjorts och hur 
riskerna kommer att tas om hand.  
 
 
Beställaren reserverar sig mot risker genom att kräva en försäkring mot ett visst 
riskabelt moment 
Entreprenören har ett grundförsäkringsskydd vilket består dels av en entreprenadförsäkring 
som skyddar själva entreprenaden, dels en ansvarsförsäkring som skyddar tredjeman. 
Ibland kräver beställare ett utökat försäkringsskydd från entreprenören, t.ex. ansvar för 
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miljöskada. Vissa risker måste definieras och beloppsbestämmas för att kunna försäkras. 
Det har även förekommit att vissa beställare använt tidsrisk med vite där riskkostnaderna 
kan stiga i oändligheten. Entreprenören kan då kräva att beställaren sätter ett kostnadstak 
för riskkostnaderna.  
 
Från en respondent framkom att företagets styrelse kräver att inga anbud får lämnas där 
riskexponeringen kan bli obegränsad och kostnaderna kan bli oändliga summor. Här måste 
man då skriva en reservation i anbudet angående detta, förutsatt att det inte är en offentlig 
upphandlare. Om så är fallet måste beställaren kontaktas i ett tidigt skede för att klargöra 
situationen.  
 
En annan respondent menar att det händer att beställare reserverar sig mot risker genom att 
kräva en försäkring mot ett visst riskabelt moment och att detta hänger lite ihop med avsteg 
från AB och ABT vad gäller entreprenadförsäkringens omfattning. Allt för stora avsteg 
och risker är svårt att försäkra då försäkringsbolagen inte tar vissa typer av avsteg och 
riskerna måste beloppsbegränsas för att kunna försäkras.  
 
Beställaren kan även sälja bort risker och kan då ge förfrågan till entreprenören om vilken 
summa det skulle kosta för att entreprenören tar på sig ansvaret för risken. Detta ansågs 
dock vara vanligare i speciellt komplexa projekt.  
 
Entreprenadförsäkringens giltighet i och med avsteg i AB och ABT 
Det rådde delade meningar bland respondenterna om avsteg i AB och ABT kan leda till att 
entreprenörens försäkring inte gäller för ett visst moment.  
 
En respondent menar att avsteg i AB och ABT är vanligt och kan ge okända konsekvenser 
som varken entreprenör eller beställare känner till. Oftast vill beställare överföra mer 
riskfördelning på entreprenören. Respondenten menar vidare att försäkringsfrågan är styrd 
mellan parterna i AB och ABT där det står vilket försäkringsskydd entreprenören är 
skyldig att hålla. Det gäller för entreprenören att fånga upp avsteg från AB och ABT samt 
om det påverkar försäkringsfrågan. Ofta blir det en risk för entreprenören om det finns 
oklarheter i AF-delen (administrativa föreskrifter). Men då kontaktar denne företagets 
försäkringsrådgivare för att klargöra vad som menas och om saken ifråga ingår i redan 
köpta försäkringar. Vidare har företaget egna krav på försäkringsplikt vid bland annat 
speciellt riskfyllda projekt som broar och tunnlar under jord där tilläggsförsäkringar krävs. 
Generellt finns det frågor i nästan varje projekt där försäkringarna måste redas ut menar 
respondenten.  
 
En annan respondent menar dock att detta inte är så vanligt och tror att det mest gäller 
väldigt stora projekt. Medan en tredje respondent inte alls har varit med om detta. 
 
En annan respondent anser att om beställaren gör avsteg i AB eller ABT och samtidigt 
endast krävt en entreprenadförsäkring så är det beställaren som tar en risk. Eftersom 
entreprenören inte sagt sig ha någon annan försäkring än en entreprenadförsäkring. 
Däremot gör beställaren rätt om denna gör avsteg i ABT och hänvisar till att entreprenören 
måste ta en tilläggsförsäkring. Entreprenören får ofta ta tilläggsförsäkringar men det beror 
inte direkt på avsteg menar respondenten.  
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4.2 Sammanfattning av intervjuer    
 
Intervjuerna visar att alla intervjuade företag arbetar med riskhantering och har fasta 
rutiner för detta som en inarbetad del i verksamheten. Riskhanteringsarbetet ser relativt 
likartat ut i general- och totalentreprenader, men skillnader finns dock. Entreprenörerna 
använder samma riskhanteringsprocess i båda dessa entreprenadformer. 
Riskhanteringsprocessen (identifiering, värdering/bedömning, och styrning) är det samma 
dock skiljer sig vissa delar då totalentreprenader innefattar större ansvar från 
entreprenörens sida. Det tillkommer då en hållpunkt i totalentreprenader i 
riskhanteringsarbetet för samtliga företag i och med projekteringsskedet. Här har företagen 
någon slags extra resurs eller arbetsmoment där riskhanteringen kommer in i bilden. En 
enkom checklista eller en separat del i checklistan används för detta skede. En extra resurs 
i form av en projekteringsledare används av en entreprenör. En annan entreprenör tittar 
även mer i detaljer och konsekvenser utifrån föreslagna metod- och konstruktionslösningar 
i en totalentreprenad. Det framkom även att det är viktigt att riskhanteringen i 
generalentreprenader följer med under hela projektet och från början överförs från 
projekteringsskedet till entreprenören. Då projekteringen inte ligger på entreprenören i en 
utförandeentreprenad är det viktigt att den riskhanteringen som gjorts till och med att 
entreprenören tar vid överförs till entreprenören i ett tidigt skede.  
 
Gemensamt för entreprenörerna var att någon typ av checklistor används som hjälpmedel 
för att identifiera risker. Kunskap, erfarenhet och ett strukturerat arbetssätt väger även 
tungt vid entreprenörernas riskhantering. Företagen har även fasta hållpunkter i projekten 
för riskarbetet i anbudsskedet, produktionsförberedelseskedet, produktionsskedet och 
erfarenhetsåterföringsskedet. 
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5  ANALYS 
 
I detta kapitel görs en analys av studiens teoridel tillsammans med resultaten från 
intervjuer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysdelen där en tillbakablick 
görs till studiens ursprungliga syfte.   
 
 

5.1 Analys: teori - intervjuer 
 
Studiens målsättning har primärt varit att kartlägga skillnader i riskhantering för general- 
och totalentreprenader. Som teoretisk bakgrund har teorier om byggprocessen, risker, 
riskhantering och riskfördelning fungerat och det är utifrån den bakgrunden intervju-
undersökningen nu analyseras.  
 
Under intervjuerna var respondenternas svar relativt snarlika vilket gav en 
informationsmättnad vid de sista intervjuerna. Företagen såg riskhanteringen som en viktig 
integrerad del i projektverksamheten och som ett verktyg för att minska antalet 
förlustprojekt. Respondenternas beskrivningar på riskhantering varierade sinsemellan men 
några gemensamma drag beskrevs med att riskhanteringen går ut på att förebygga negativa 
händelser, hitta risker och möjligheter i ett tidigt skede och att ha ett strukturerat och 
systematiskt arbetssätt för att minimera otrevliga överraskningar och ekonomiska 
konsekvenser. Dessa beskrivningar sammanfaller ganska väl med skildringar av Smith et 
al. (1999) och Blomé (2004). 
 
Intervjuerna visar att samtliga intervjuade företag arbetade med riskhantering och att 
företagens arbetssätt i riskhantering var sinsemellan relativt likartat. Företagen arbetar med 
riskidentifiering, riskvärdering/riskbedömning och riskstyrning vilket även i enkla drag 
följer en riskprocess enligt Simu (2006), se figur 3.7, teorikapitlet.  
 
Enligt Duncan (1998) och Simu (2006) är checklistor och brainstorming vanliga verktyg 
för riskhantering i byggbranschen. Detta bekräftas till viss del av undersökningens 
intervjuer där det framkom att checklistor, arbetsberedningar och planer var de 
huvudsakliga verktyg som entreprenören använder. Intervjuerna visar även att kunskap, 
erfarenhet och ett strukturerat arbetssätt är en faktor som påverkar riskanalysen. Detta kan 
jämföras med en studie av Simu (2006) som visar att individen och dennes personliga 
bedömningar är av avgörande betydelse för hur riskhanteringen fungerar i projekten. 
Intervjuerna tyder även på att nya risker hanteras på liknande sätt i de intervjuade företagen 
där det vanligaste är att nya risker som uppmärksammas i produktionsskedet tas upp på 
interna produktionsmöten och byggmöten. 
 
Enligt Nytell & Pedersen (1995) och Simu (2006) tar entreprenören på sig ett större ansvar 
och en större riskexponering i en totalentreprenad än in en generalentreprenad. Vilket 
bekräftas i undersökningens intervjuer som även visar att entreprenörernas 
riskhanteringsprocess med riskidentifiering, riskbedömning/värdering och riskstyrning 
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ingår i riskhanteringsarbetet oavsett om formen är en general- eller totalentreprenad. 
Intervjuerna visar också att följande skillnader finns i entreprenörens riskhantering i 
general- och totalentreprenader (se figur 5.1). Om dessa skillnader jämförs med vad teorin 
säger och hypotesens antagande stämmer det relativt väl. 
 

 
 
Figur 5.1 Riskhanteringsskillnader i general- och totalentreprenader 
 
 
Teorin säger att entreprenören har ett större ansvar i en totalentreprenad jämfört med en 
generalentreprenad (Söderberg, 2005). Detta ansvar kan innebära en större riskexponering 
(Simu, 2006). Större riskexponering kan leda till ökade kostnader. Entreprenören kommer 
även in i projektet i ett tidigare skede i en totalentreprenad varför checklistorna bör 
innefatta detta skede. Entreprenadformen påverkar alltså riskhanteringen både enligt teorin 
och intervjuer.  
 
Enligt Smith et al, (1999) finns tendenser att vissa ersättningsformer ofta förknippas med 
vissa entreprenadformer (Smith et al, 1999). Ersättningsformen påverkar även parternas 
riskexponering där ett fast prisavtal innebär en större riskexponering för entreprenören än 
ett avtal på löpande räkning (Söderberg, 2005). Valet av entreprenadform påverkar likaså 
entreprenörens riskexponering (Simu, 2006). Även detta framkom under intervjuerna som 
också visar att den riskexponering som entreprenören ofta tar på sig kan medföra 
riskkostnader. Oklarheter i handlingar med ett fastprisavtal kan generera en högre kostnad 
för risken än om beställaren burit risken i ett avtal på löpande räkning.  
 
Riskkostnader kan även påverkas av konjunkturläget. Detta framkom i intervjuerna och 
styrks av Smith et al, (1999) som menar att under lågkonjunktur kan en ökad 
riskbenägenhet finnas och entreprenören kan vara villig att ta mer risker. Vilket i sin tur 
genererar en lägre riskkostnad och en lägre anbudssumma. Medan under högkonjunktur, 
med gott om arbete, blir motsvarigheten tvärt om. Detta kan jämföras med intervjuerna 

Entreprenörens syn på skillnader i riskhantering mellan 
general- och totalentreprenader 

Totalentreprenad Generalentreprenad 
  

– Djupare genomgång av 
handlingar 

– Viktigt med överföring av 
projekteringsskedets 
risker till entreprenören i 
tidigt skede 

– Checklistan innefattar 
även projekteringsskedet 

– Entreprenören anser 
riskhanteringen vara 
viktigare 

– Mindre risk- och 
möjlighetsexponering än 
i totalentreprenader 

– Större och fler risker 
inblandade 

– Större risk- och 
möjlighetsexponering 
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som antyder att konjunkturläget påverkar riskkostnaderna genom entreprenörens skillnader 
i riskbenägenhet. 
 
Hur risker och riskfördelning hanteras under ett projekts tidiga skede har betydelse för det 
fortsatta projektet. Ju tidigare riskprocessen kommer igång i ett projekt desto större 
påverkan finns på dessa. Detta framkom under intervjuer och bekräftas även av Smith et al, 
(1999) som hävdar att störst chans att påverka risker är under projektens tidiga skeden. 
Från intervjuerna kan även tolkas att det är viktigt att riskhanteringen i 
utförandeentreprenader följer med under hela projektet och överförs från 
projekteringsskedet till entreprenören. Då projekteringen inte ligger på entreprenören i en 
utförandeentreprenad är det viktigt att den riskhanteringen som gjorts till och med att 
entreprenören tar vid överförs till entreprenören i ett tidigt skede. 
 
 
 

5.2 Sammanfattning analys 
 
Slutsatser som kan dras från undersökningen är att studiens hypotes stämmer då det finns 
vissa skillnader i de intervjuade entreprenörernas riskhantering i de olika 
entreprenadformerna. Hypotesen som grundade sig på att då risk- och ansvarsfördelningen 
mellan parter skiljer sig i de två entreprenadformerna så antogs även entreprenörens 
riskhantering vara mer omfattande i en totalentreprenad. Då entreprenören har olika grad 
av ansvarstagande i de olika entreprenadformerna och därmed även olika grad av risk- och 
möjlighetsexponering. Detta antagande kan även bekräftas med hjälp av teori och 
intervjuer i detta arbete, dock inom studiens avgränsningar och undersökningsområde.  
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6 Slutsats / Diskussion 
 
 
Undersökningens slutsatser som drogs i analyskapitlet kan inte generaliseras i stort utan 
gäller för de företag respondenterna representerar. Studien visar att det finns vissa 
skillnader i entreprenörens riskhantering mellan general- och totalentreprenader. Men med 
tanke på entreprenörens betydligt större ansvarstagande i en totalentreprenad kan det 
tänkas att skillnaderna borde vara större mellan entreprenadformerna. Något som även 
stärker denna tanke är att entreprenören kommer in i projektet i ett tidigare skede i en 
totalentreprenad än i generalentreprenader och har därigenom större möjlighet att påverka 
projektet.  
 
Intervjuerna tyder på att brister finns i riskhanteringens överföring mellan projekterings- 
och projektberedningsskedet i utförandeentreprenader (se avsnitt 4.1.5, sida 35). I 
totalentreprenader torde överföringen därför underlättas, då entreprenören själv ansvarar 
för riskbedömningar redan i projekteringsskedet (se figur 6.1).   
 
 

Riskhanteringens överföring mellan skedena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektering Projekt-
beredning 

– Totalentreprenören 
startar sin 
riskhantering. 
– Större påverkan på 
projektet 

– Generalentreprenören 
startar sin 
riskhantering. 

Produktion Erfarenhets-
återföring 

Erfarenhetsåterföring 

Figur 6.1 Riskprocessens överföring mellan skedena i general- och totalentreprenader 
 
 
Något som även framkom under studien var att det är viktigt med en balans mellan 
projektets fokus på risker och möjligheter. En balans bör råda mellan tiden som läggs på 
riskhantering och möjlighetshantering, då det är viktigt att även se möjligheter. Det är även 
viktigt att riskhanteringen är ett enkelt verktyg att använda.  
 
En röd tråd som visat sig under studien är att i ett byggprojekts risker väldigt ofta handlar 
om kostnader av olika slag, då den risk entreprenören tar på sig och utsätts för under ett 
projekt kan generera kostnader. Dessa riskkostnader påverkas av många faktorer, bland 
annat av beställarens val av upphandlingsform, projektets art, komplexitet och 
konjunkturläget. Hur mycket risk som läggs på entreprenören påverkar alltså beställarens 
kostnader. Några faktorer som påverkar entreprenörens riskexponering visades i figur 3.3 i 
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teorikapitlet. Dessa påverkansfaktorer har nu kompletterats i figur 6.2 nedan. Figuren visar 
hur olika val kan påverka entreprenörens riskexponering och därmed även riskkostnaderna.  
 
 
 

 
 
Figur 6.2 Påverkansfaktorer på entreprenörens riskexponering 
 
 
Ett projekts risker och osäkerheter påverkar både beställarens och entreprenörens 
riskexponering. Lagen om offentlig upphandling (LOU) påverkar beställarens sätt för 
upphandling vilket i sin tur kan påverka riskkostnaden. LOU påverkar entreprenörens sätt 
att hantera risker i anbudsstadiet via reservationer, vilket i sin tur kan påverka 
riskkostnaden. Beställarens val av entreprenadform och ersättningsform har även verkan på 
entreprenörens riskexponering. Med större ansvar och större osäkerhet följer ofta ökad 
riskexponering.  Konjunkturläget gör det lättare för entreprenören att i högkonjunktur ta 
betalt för risker medan i lågkonjunktur kan entreprenören få ta mer risker till lägre pris. 
Projektets art och komplexitet kan även påverka riskexponeringen. Som nämnts tidigare i 
undersökningen kan risker som identifieras under anbudsberäkningen påverka 
entreprenörens val av metod vilket även kan påverka kostnaderna. Då en metod tenderar 
vara för riskfylld kan det innebära att en annan metod måste väljas, vilken kan vara säkrare 
men även dyrare att genomföra. Om risker kan påverka metodvalet kan det tänkas att detta 
skiljer sig mellan general- och totalentreprenader då entreprenören har friare händer 
angående metodval i en totalentreprenad jämfört med i en generalentreprenad där 
entreprenörens val av metod sker utifrån färdigprojekterade handlingar.  
 
Något som även kan diskuteras är att riskbedömningar utgår från bedömarens ögon, det vill 
säga riskbedömningar är individuella. Hur riskbenägen en person är kan bero på olika 
faktorer, där några togs upp i teoridelen. Faktorer som ålder, kön, kunskap och hur mycket 
som står på spel var några som nämndes. Från intervjuerna framkom det att det var viktigt 
att flera personer tittade på riskbedömningen för att få ett bredare perspektiv på riskerna.  
 
Som figur 6.2 visar finns det en del faktorer som kan påverka entreprenörens 
riskexponering, där entreprenadformen bara är en av dem. Om entreprenören då skulle ha 
haft helt skilda riskhanteringsrutiner för general- och totalentreprenader så borde de även 
ha haft specifika rutiner för de andra faktorerna också eftersom dessa kan påverka 
kostnaderna. Detta leder till förstås till tanken att det är enklare att ha en generell och 
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omfattande riskhanteringsrutin som innefattar alla påverkansfaktorer som sedan anpassas 
för varje specifikt projekt.  
 
 

6.1 Fortsatt forskning 
 
Samtliga intervjuade entreprenörer har tagit upp erfarenhetsåterföringen med hjälp av 
erfarenhetsåterföringsmöten mellan chefer som en del i riskhanteringen. Entreprenörerna 
har även angett kunskap och erfarenhet som en viktig faktor i riskhantering.  Fortsatt 
forskning skulle kunna vara att undersöka hur erfarenhetsåterföringen kan utvecklas från 
dagsläget för att ytterligare kunna ta till vara på erfarenheter från projekt och vidare 
befordra kunskaper.  
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APPENDIX A Intervjufrågor 
 
 

1. Kan du berätta vem du är och vilken din arbetsuppgift är på detta företag? 
 

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

3. Arbetar företaget i både general- och totalentreprenader?  
       

4. Vad är riskhantering för dig? 
 

5. Arbetar företaget med riskhantering? 
 

6. Har företaget fastlagda rutiner för riskhantering? 
 

7. Kan du beskriva hur arbetssättet i riskhantering skiljer sig mellan general- och 
totalentreprenader? 

 
8. Hur brukar man fånga upp nya risker i era projekt? 

     
9. Har du varit med om att beställaren vill att entreprenören skall prissätta risker i 

anbud som beställaren identifierat? 
 

10. Har du varit med om att beställaren säljer/reserverar sig mot risker genom att kräva 
en försäkring mot ett visst riskabelt moment? 

 
11. Har du varit med om att avsteg i AB och ABT kan leda till att 

entreprenadförsäkringen inte gäller för det momentet?  
 

12. På vilket sätt skulle riskhanteringen och risk- och ansvarsfördelningen mellan 
beställare och entreprenör kunna effektiviseras idag? 

 
13. Övriga tillägg 
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