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Abstract 
 
In today’s business climate, clear and marked risk management is often not particularly 
prioritized, but is instead something companies see as an obstacle or nuisance. A company 
often bases its decision on (non-risk adjusted) expected return, which often leads to ignorance 
of inherent risks if the expected return is high. To deal with the difficulties of not only basing 
decisions on non-risk adjusted return, this paper will show how two different companies deal 
with risk and how highly prioritized risk management is. The main conclusion is that 
companies do not have a particularly systematic management of risks, which makes the topic 
ever more interesting, given the general interest and importance of risk management. One 
interpretation of this conclusion is that the industry and the organizational structure have a 
large influence on which risk management method that is used. 
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Sammanfattning 
 
I dagens företagsklimat är en strategiskt planerad riskhantering något som inte alltid är högt 
prioriterat, utan något som man ser som ett hinder. Företagen grundar sina beslut i det 
finansiella värdet och förbiser riskhanteringsarbetet.  För att kunna hantera dessa svårigheter 
med att inte endast basera sina beslut på det påstådda finansiella värdet, tar denna studie upp 
hur två stycken företag hanterar risker, samt hur riskhanteringsarbetet ser ut. Studien visar att 
företagen inte har någon direkt strategisk planering kring riskhantering, utan en mer ad hoc-
mässig sådan. Dock talas det om hur viktig riskhanteringen är, vilket gör det till ett intressant 
ämne då det förekommer motsägelser. En tolkning är att branschen och 
organisationsstrukturen har stor påverkan på vilken riskhanteringsmetod som tillämpas.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet tas både bakgrunden och tidigare forskning upp för ämnet som 
uppsatsen ämnar studera. Detta leds sedan av en problemdiskussion som följs av studiens 
utgångspunkter, det vill säga syfte, forskningsfrågor samt avgränsning.. 

1.1 Bakgrund 

Risker har alltid påverkat människan, vi lever med risker varje dag och vi tar lärdom av 
det(Merna, Al-Thani 2008). Alla projekt involverar risker, de projekt som inte innefattar 
någon risk är det varken värt att lägga ner tid eller resurser på, då de inte kommer ge någon 
avkastning (Chapman och Ward, 1997). Chapman och Ward menar också på att företag som 
förstår sina risker kan hantera dem mer effektivt och då inte bara undvika problem utan kan 
även arbeta med kortare deadlines och således spara resurser.  

En undersökning som gjordes 2010 av FERMA visar att, bland 800 företag utesluter 65 % 
användandet av en systematiserad riskanalys i relation till viktiga beslut (Toscha, 2012). I 
FERMA:s undersökning tydliggörs det också att företag samt organisationer som förstått att 
användandet av en bra metod för riskhantering vid beslutsprocesser, vidare leder till ökad 
kvalité samt effektivitet i sina beslut (Toscha, 2012). I dagens företagsklimat är de flesta 
beslut grundade på basis av finansiella värderingar, detta leder till att företagsledare måste 
förstå och veta avkastningen från ett projekt för att sedan kunna motivera risktagandet 
(Merna, Al-Thani 2008). Om man ser till hur riskhantering uppfattas, just av de beslutsfattare 
som direkt hanterar risker, verkar det råda en konsensus om den positiva effekt som uppstår 
av en genomtänkt riskhantering. Accenture (2013) bekräftar det sistnämnda utifrån en 
enkätundersökning. Det konstaterades att just en sådan trend råder. Underlaget bestod utav 
cirka 450 stycken respondenterna som besvarat frågor inom deras expertis, riskhantering. 
Först ut har andelen riskdirektörer (Chief Risk Officer, CRO), den ansvarige för ett aktiebolag 
som ska möjliggöra en effektiv styrning av väsentliga risker och relaterade möjligheter ökat 
från 78 % 2011 till 96 % 2013. Fortsättningsvis bekräftas detta även av resultatet på frågan; 
”Är riskhantering av högre prioritering för er organisation detta år, än vad det var för två år 
sedan”?i Med 98 % övertygelse blev svaret att det var så. Av dessa 98 % var det 36 % som 
svarade att det stämde in väldigt bra och resterande att det stämde bra in.  
 
Vidare är det dock inte lika fastställt hur sambandet ter sig mellan riskhantering och ett lyckat 
projekt. Bakker, Boonstra och Wortman (2009) finner i sin studie tydliga indikationer på att 
riskhanteringsaktiviteter har en positiv inverkan på individuella projekt inom IT. Vidare 
påvisar även Al-Shibly, Louzi, och Hiassat (2013) att det finns ett samband mellan en 
genomgående riskhantering och ett välmående projekt inom konstruktionsbranschen. På den 
andra sidan av spektrumet påvisar Gillespie (2014) att det inte finns någon korrelation mellan 
riskhanteringsprocesser och projektets utfall. Fortsättningsvis påpekar Voetsch, Cioffi, Anbari 
(2005) att det finns ett stort gap mellan intresse för riskhantering och vad man faktiskt gör 
avseende att avsätta resurser och utbilda personal. Trots att en riskhantering som policy 
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genomsyrar organisationen ägnar man inte tillräckligt med resurser för ändamålet – man gillar 
att tala om riskhantering men få gör något åt det. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Trots vetskapen om att risker kan ske och bringa oönskad effekt är det 65% (FERMA, 2010) 
som använder sig av en strukturerad riskhantering. Enligt Voetch, Cioffi och Anbari (2005) 
finns det ett stort gap mellan hanteringen av risker och hur mycket som verkligen läggs i 
resurser på riskhanteringen. Vidare påpekar Bakker, Boonstra och Wortman (2009) att 
riskhanteringsaktiviteter har en positiv inverkan på projekt. Detta styrde oss att vidare 
undersöka om de företag vi haft kontakt med tycker att det stämmer och bidrar med något 
positivt i deras projekt, eller om de anser att det bara är ett onödigt moment. Likaså påpekar 
Fadun, O.S(2012) att bristande riskhantering kan få förödande ekonomiska konsekvenser. I en 
artikel påvisar han att Merrill Lynch(Bank of America) förlorade 30 miljarder dollar under 
finanskrisen vilket till största delen berodde på bristande riskhantering. Även den finansiella 
institutionen London branch gjorde en satsning på att hantera den totala exponeringen av 
likvida medel på marknaden, vilket även detta fick en dyr slutnota på 6 miljarder dollar likaså 
detta berodde på en bristande riskhantering.  
 
Då projekt är en relativt komplex sammansättning så finns det många delar som kan influera 
utfallet av ett projekt. PMBOK (Project Management Body of Knowledge) är ett verktyg, 
eller en samling information om så vill för att främja detta utfall. Williams.T (2005) kritiserar 
bland annat PMBOK då han menar att de är olämpligt att applicera på mer komplexa och 
tidsbegränsade projekt. Utöver den kritik som finns verkar en generell konsensus råda inom 
den akademiska världen, att en implementation av PMBOK och dess verktyg leder till ett mer 
välmående projekt. En annan kritik är att ingen relativ vikt av delarna i PMBOK återfinns - 
vilka delar är viktigare än andra? Det finns få studier som påvisar detta, resultaten som finns 
skiljs åt. Zwikael.O (2009) påvisar ändock i sin studie att riskhantering är en av de viktigaste 
delarna av PMBOK gällande projektets utfall. 
 
Som tidigare nämnts påpekar Accenture (2013) att CRO:er har ökat de senaste åren och att 
riskhanteringen numer sker högre upp i hierarkin inom organisationen. Detta ställde oss 
frågande till en annan intressant tes, nämligen ifall de företagen vi har intervjuat, innehar en 
avsatt position där man blir huvudansvarig för just riskhanteringen eller hur man disponerar ut 
ansvaret för detta. 
 
Merna och Al-Thani skriver att 1991 Association for Project Management(APM) satte ihop 
en intressegrupp inom riskhantering för att kartlägga karaktäristiska drag med att använda sig 
av riskhantering. Resultatet av studien sammanfattades följande: 
 

• En organisation och dess ledning har kunskap om riskerna för vilket blir viktigt för 
beslutsunderlaget vid övervägandet om påföljderna på investeringar och 
kapitalbudgetering. 
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• Klienter, både interna och externa får det som de blivit utlovade för en summa som de 
har råd med. 

• Projektledaren som är anställd för att förbättra, kan enklare förbättra kvaliteten av 
arbetet. Som att hålla budgetar, tid och den utlovade prestationen. 

 
Merna och Al-Thani (2012) menar även att dessa fördelar inte bara kan kopplas till fördelar 
inom projekt utan även till en företags- och affärsnivå, samt intressenterna. Vidare poängteras 
även att riskhantering är viktigt i alla faserna av ett projekt och för deras företag, då även att 
dessa aspekter poängterar vikten av en väl planerad riskhantering.   
 
Tidigare studier visar alltså på att riskhantering är en viktig framgångsfaktor för slutresultatet 
av ett projekt. Samtidigt påvisas det att prioriteringen av en strukturerad och medveten 
riskhantering verkar något svagare, något som är aktuellt att undersöka. Det blir därmed också 
aktuellt att ifrågasätta hur riskhantering utövas i praktiken. Använder man sig utav en 
genomtänkt riskhantering? Arbetar man som teorin dikterar för hanteringen av risker eller 
saknas denna kompetens bland projektledare? Varför tycker projektledaren att riskhantering 
skall utföras och hur prioriterar man denna? Vem/vilka bär ansvaret för riskhanteringen? 
 

1.3 Studiens utgångspunkter 

1.3.1 Syfte 
Syftet med studien är att skapa samt bidra med förståelse om hur riskhanteringsarbetet i 
projekt ser ut bland företag för att sedan jämföras mot PMBOKs teorier kring riskhantering. 
Denna kunskap vill vi sedermera dela med oss till företag för att skapa en förståelse om 
eventuella brister i riskhanteringen. 

1.3.2 Forskningsfrågor 

1.3.2.1 Huvudfråga 
• Hur ser riskhanteringsarbetet ut i projekt, och hur väl det överensstämmer med det 

som dikteras i PMBOK. 

1.3.2.2 Delfrågor 
• Hur ser arbetet med riskhanteringsplanering ut? 
• Hur ser arbetet med riskidentifiering ut? 
• Hur ser arbetet ut med den kvalitativa riskanalysen? 
• Hur ser planeringen av riskbemötandet ut? 
• Hur ser arbetet med riskuppföljning och kontroll ut? 
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1.4 Avgränsningar 
I denna studie undersöks hur riskhantering, enligt PMBOK, bör utföras och jämförs med 
verkligheten hos företag. Vi kollar då specifikt på projekt och för hur riskhanteringen 
uppfattas av projektledare. Denna avgränsning gör vi då projektledare besitter god insyn av 
projekt. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 
I det inledande kapitlet tas både bakgrunden och tidigare forskning upp för ämnet som 
uppsatsen ämnar studera. Detta leds sedan av en problemdiskussion som genererar en 
problemformuleringen och sedermera syftet för studien. Därefter återfinner vi avgränsningar 
samt målgrupp för studien. 
  
Kapitel 2 – Referensram 
I kapitlet som handlar om den referensramen som ligger till grund för studien, presenterar vi 
den teori som ansetts vara relevant. Detta kommer också hjälpa läsaren att skapa en förståelse 
kring ämnesområdet.  
 
Kapitel 3 – Metod 
Metodkapitlet hanterar hur vi gått tillväga för att få in och hantera data för studien. Det 
återfinnes här en bedömning av vald metod. 
 
Kapitel 4 – Empirisk studie 
Kapitlet presenterar det empiriska materialet som vi tagit del av från respektive intervjuade 
person och företag.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel kommer empirin ställas mot teorin för att utmynna i en analys om skillnaderna 
mellan fokusområdena.  
 
Kapitel 6 – Slutsatser och utvärdering 
I det sista kapitlet kommer uppsatsförfattarnas slutsatser att presenteras med en kritisk 
granskning och även förslag på vidare forskning. Slutsatsen baseras på analysen som i kapitlet 
innan redovisats. I detta sjätte kapitel återfinns det resultat som vi författare kommit 
underfund med.  
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2 Referensram 
I kapitlet som handlar om referensramen presenterar vi den teori som valts ut att utgöra 
grundstenarna i rapporten. Detta kommer också hjälpa läsaren att skapa en förståelse kring 
ämnesområdet.  
 

2.1 Övergripande om projekt 
 

För att göra läsaren införstådd och skapa en konsensus av vad som menas med projekt i denna 
studie utgår vi från följande definition:    

Gordon Webster (1999) menar att ett projekt består av fyra stycken vitala delar. Det första 
steget börjar med vilken kontext som projektet befinner sig i, alltså varför är det här projektet 
nödvändigt? Vad är alternativen och vad kommer det här projektet att ge för avkastning. Det 
andra steget menar han är vilka åtgärder som ska användas för att projektet ska uppnå 
slutmålet. Det tredje steget är rollerna, hur arbetsfördelningen ska gå till bland 
gruppmedlemmar i projektet och vem ska som ska göra vad och vilka som bör få reda på vad. 
Det slutgiltiga steget enligt Webster är processerna där man utför arbetet som ska göras. 

Figur 2.1, Projektdefinition  (Gordon Webster, Project definition – the missing link (1999)) 
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2.2 Övergripande om riskhantering 
 
Riskhantering definieras av Merna och Smith (1996) som ett antal handlingar som är 
beslutade av en individ eller ett företag där man har som mål att reducera risker. Gerard M 
Hill(2010) skriver en liknande definition av riskhantering där han menar på det är ett 
tillvägagångssätt för projektledaren för att uppnå mål genom att undgå, reducera och 
eliminera problem som kan försena projekt. Riskhantering ska vara en kontinuerlig och 
framåtriktad process i organisationens totala strategi och förverkligandet av denna (FERMA, 
2011). FERMA (2011) menar vidare även att riskhantering är en del av organisationens 
kultur, med en klart uttalad policy och ett program som företagsledningen ställer sig bakom. 
Utifrån detta på ett metodiskt tillvägagångsätt, ta tag i alla risker som är förknippade med 
organisationen.  
 

2.2.1 Vad är en risk 
 
För att göra läsaren införstådd och skapa en konsensus av vad som menas med risk definierar 
vi risk enligt följande: 
 
Enligt Gerard M. Hill (2010) karaktäriseras risker av tre fundamentala komponenter: 
 

• Händelse - Specifikationen för vad som kan hända kallas riskens händelse.  
• Sannolikhet – Hur stor är chansen att den specifika riskhändelsen verkligen sker. 
• Påverkan – Omfattningen av konsekvenserna om en händelse inträffar.  

 
Gerard M. Hill (2010) menar också att risker kan delas in i fem olika kategorier där första 
kategorin är att risker kan vara situationsbaserade, vilket menas med att risker och 
omfattningen kan agera olika beroende på vad det är för projekt. Riskerna kan även vara 
beroende av varandra, vilket innebär att en risk kan vara relaterad till en annan Risker är även 
värdebaserade vilket menas med att man måste hitta ett affärsmässigt värde i risken, att det 
ger tillräcklig avkastning. Den sista punkten som Gerard M. Hill (2010) nämner är att risker 
även är tidsbaserade. Då får prioritering, storlek och dess påverkan stor inverkan på om det är 
värt och ta risken i utbyte mot avkastningen. 
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Figur 2.2.1, Olika typer av risker som kan uppstå (L. Richman 2011) 
 
 
 
 

2.3 Riskhantering enligt PMBOK 
 
Enligt PMBOK (2000) är riskhantering en systematisk process för att identifiera, analysera, 
och bemöta risker inom projekt. Detta innefattar även att maximera konsekvenserna av en 
positiv händelse och minimera konsekvenserna av en negativ händelse – detta i relation till 
projektets mål. PMBOK (2000) tillhandahåller en överblick av dessa delprocesser och bryter 
ner dessa till fem olika delar. 
 

1.       Riskhanteringsplanering – vilket tillvägagångssätt som kan appliceras på planering 
och riskhanteringsaktiviteterna för projektet 

2.       Riskidentifikation – hitta risker som kan komma att påverka projektet och 
dokumentera dess egenskaper och karakteristik. 

3.       Kvalitativ riskanalys – verkställa en kvalitativ analys av risker och deras 
konsekvenser för att kunna prioritera dess effekt på projektets mål. 

4.       Planering av riskbemötande – utveckla metoder och procedurer för att förbättra 
möjligheter som kan komma att uppstå och samtidigt reducera hot. 

5.       Riskuppföljning och kontroll – observera kvarvarande risker, identifiera nya risker, 
verkställa riskminskningsplaner, och utvärdera effektiviteten av dessa genom 
projektlivscykeln. (PMBOK, 2000). 

 

Olika typer av risker som kan uppstå 

Risk-kategori Exempel 

Tekniska Nya genombrott, konstruktionsfel eller utelämnanden 

Administrativa Processer, Procedurer, Ansvarsbyte 

Miljö Kultur i organisationen, ändringar i ledarskap, Kontorspolicy 

Finansiella Budgetnedskärning, Likvida problem, ändrad ekonomisk situation, företaget 
är olönsamt, okontrollerade utgifter 

Resurser Kompetensbrist, Brist på utrustning 

Personal Mänskliga fel, dålig arbetsmoral, personliga konflikter, 
kommunikationsproblem 

Staten Statliga regleringar 

Marknaden Produkten uppnår inte förväntningarna, Kundernas förväntningar ändras, Nya 
konkurrenter uppstår 
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Vidare är det viktigt att poängtera att de olika processerna kan interagera och överlappa 
varandra i praktiken, vilket inte är tydliggjort enligt ovanstående. (PMBOK, 2000) 
 

2.3.1 Riskhanteringsplanering enligt PMBOK 
 
Riskhanteringsplaneringen är processen som determinerar hur man ska angripa och planera 
riskhanteringsaktiviteterna. Det förefaller också viktigt att planera in senare aktiviteter för att 
säkerhetsställa att typ, synlighet och grad korrelerar med både risk och hur viktigt projektet är 
för organisationen. Enligt Hill och Gerard M (2010) så kan en dokumentering hjälpa 
riskhanteringen för framtida projektledare och erbjuda just en överblick av de ingripandena 
för att påvisa om de hjälpt eller stjälpt hanteringen av risker. 
 
En variant av dokumentering ter sig i form av checklistor. Användandet av denna 
dokumentering underlättar när riskhanteringen utförs då man sammanställt redan identifierade 
risker. (Hill, Gerard M 2010). Vidare förklarar Merna och Al-Thani (2012) att en checklista 
sammanställs via ett deduktivt arbetssätt. De säger också att man kan utgå från en mall som 
tas fram inom organisationen eller en standardiserad variant som är branschspecifik.  
 
En annan teknik för att dokumenterar risker är ett riskregister (Merna, Al-Thani 2012). Den 
utmynnar antingen i ett dokument eller som en databas och inkluderar risker som tidigare i 
projektet blivit identifierade, med avsikt att spara ner dem.   
 

2.3.2 Riskidentifiering enligt PMBOK 
 
Riskidentifiering innebär helt sonika att finna de risker som kan komma att påverka projektet 
och dokumentera deras karaktär. Utöver projektlaget och dess riskhanteringslag är även 
kunder, slutanvändare, andra projektledare, intressenter och utomstående experter med under 
denna fas. Det är en iterativ process, där de första iterationerna ofta görs av projektlaget och 
fortsätter i enlighet med ovanstående aktörer. Vi ser vidare att PMBOK får stöd av Hill och 
Gerard M.(2010) där de påvisar att riskidentifiering är en aktivitet som projektgruppen bör 
arbeta med under den totala livscykeln för projektet. De påpekar också att det i synnerlighet är 
viktigt att göra riskidentifieringen så tidigt som möjligt när man definierar projektet, skapar 
affärsplan, avgränsar projektet och när man estimerar projektkostnader, schemalägger samt 
gör en uppskattning av resurser. Den slutliga och definitiva iterationen bör göras av en 
utomstående för att säkerhetsställa en opartisk analys. Efter detta är det vanligt att snabbt ha 
möjlighet att utveckla okonstlade riskbemötanden. (PMBOK, 2000) 
 
Utöver PMBOK finns det andra källor som bekräftar och kompletterar de hjälpmedel som har 
för avsikt att identifierar risker, såsom att upprätta en analys av antaganden säger Merna och 
Al-Thani (2012). De mest typiska antagandena sker oftast i planeringsfasen av projektet och 
denna analys ser förutom identifieringen till att utmynna i en bas för att lista dessa risker. 
Denna analys är en intuitiv teknik och de identifierade riskerna grupperas efter vilken effekt 
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som uppstår om de inte slår in. Det som ingår i den bas av risker som nämndes är alltså de 
antaganden som för projektet är sårbara för slutresultatet, samt har en hög sannolikhet att den 
visar sig vara falsk. Merna och Al-Thani 2012 nämner vidare att det finns en överhängande 
risk att inte alla antaganden blir identifierade då ett stort antal av dem är underförstådda.   
 
Ett annat verktyg för att identifiera risker sker genom idéstormning (Merna, Al-Thani 2012). 
Man samlar då in deltagare vars uppgift blir bland annat att omdefiniera problemet, generera 
idéer, hitta möjliga lösningar, utveckla specificerade och rimliga lösningar samt förvalta en 
utvärdering. En uttalad risk med detta verktyg för identifiering menar Merna och Al-Thani 
(2012) kan vara ett högre risktagande. Argumentet för detta faller i att deltagarna som besitter 
något mer extrema föreställningar tenderar samtidigt att vara de mest inflytelserika i 
gruppsammanhang, medans de andra deltagarna som är mer neutrala i gruppen förblir tysta.  
 

2.3.3 Kvalitativ riskanalys enligt PMBOK 
 
Kvalitativ riskanalys innebär att man försöker fastställa och värdera riskernas påverkan på 
projektet, och även estimera sannolikheten att dessa risker inträffar. Genom att genomföra 
denna kvalitativa riskanalys finner man vikten i specifika risker och bidrar till att guida 
riskbemötandet. Vidare kan även tidsaspekten vara bidragande till den specifika riskens 
relevans.  Kvalitativ riskanalys kräver att sannolikhet och konsekvens är etablerade med 
vedertagna kvalitativ analysmetoder och verktyg. Genom att granska resultatet av 
genomgående kvalitativa analyser finner man om man behöver mer eller mindre 
riskhanteringsprocesser. Kvalitativ riskanalys bör vara en fortgående process som uppdateras 
under projektets livscykel och uppdateras således vid förändringar. Analysen kan vidare leda 
till en kvantitativ analys eller direkt till ett riskbemötande. 
 

2.3.4 Planering av riskbemötande enligt PMBOK 
 
Planering av riskbemötande syftar till att utveckla möjligheter och göra beslut hur man skall 
förbättra möjligheterna och reducera riskerna som kommer att påverka projektet. Denna 
process ser helt sonika till att man adresserar de identifierade riskerna och gör adekvata 
ändringar för att förbättra möjligheterna för projektets mål. Riskbemötandena bör vara 
lämpliga i anseende av hur allvarlig risken är, hur kostnadseffektiv lösningen är, hur det 
påverkar tidsparametrar samt hur realistiska de är i projektsammanhang. 
 

2.3.5 Riskövervakning och kontroll enligt PMBOK 
 
Riskuppföljning och kontroll är processen som övervakar de identifierade riskerna, övervakar 
kvarvarande risker, identifierar nya risker, samtidigt som man säkerställer att man utför/utfört 
de riskbemötandena och analyserar dess effektivitet i att reducera risk. Processen är iterativ 
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och är pågående under hela projektets livscykel. När projektet växer och förändras, förändras 
även riskerna och det uppkommer och försvinner risker. 
 

2.3.6 PMBOK – en standard under kritik 
 
Trots att PMBOK är en av de äldsta och mest globalt använda standarder vid projektering, 
måste vi också inse att det finns kritiker som menar att det finns brister. Ajam (2012) menar 
på att en standard rent generellt, om det handlar specifikt om PMBOK eller annan, varken kan 
eller bör innefatta allt. Med det menar han på att PMBOK därför inte innefattar all den 
kunskap som är nödvändig. Ajam (2012) menar på att PMBOK i sig inte tillhandahåller 
tillräckligt med underlag för att endast användas som mall. Vidare menar han att man borde se 
det som ett holistiskt system som bör komplettera tidigare kunskaper – internt utvecklade eller 
från andra källor. 
 
Vidare tar Sakamori (2014) upp problematiken i att PMBOK kan ses som ett lager av kunskap 
och inte har någon praxis för hur projektarbetet faktiskt bör utföras. För att skapa en 
pragmatisk procedur för specifika projekt måste även arbetet vara specifikt – vilket kan vara 
problematisk då PMBOK inkluderar detta stora lager av kunskap som nödvändigtvis inte 
alltid är adekvat att applicera. 
 

3 Metod 
Metodkapitlet hanterar hur vi gått tillväga för att få in och hantera data för studien. Det 
återfinnes här en bedömning av vald metod. 
 

3.1 Metod för insamling 
 
I studien har vi utfört en kvalitativ fallstudie som bygger på ett induktivt förhållningssätt där i 
induktivt menas med att man bygger teori efter man gjort empiri (Bryman, Bell 2011). Genom 
att ha använt oss av en fallstudie har vi fått ut data som är relevant då vi söker efter orsak, 
verkan eller samband. I fallstudier ingår även att ett antal fall gås igenom för att sedan göra en 
avvägning mellan djup och bredd (Bryman, Bell 2011). Creswell (1989) ger följande 
definition av kvalitativ forskning  
 

“Kvalitativ forskning är en undersökande process av förståelse baserad på en tydlig 
och klar metodologisk tradition av undersökning som utforskar sociala och mänskliga 
problem. Forskaren bygger en komplex helhetsbild, analyserar ord, rapporters 
detaljerande synpunkter från informanterna och genomför studien i naturlig miljö.”ii 

 
Den kvalitativa forskningen har gett oss informationsbehovet som behövs för att utföra 
studien då fokus ligger på hur saker går till, när de sker och hur de görs (Bryman, Bell 2011). 
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Det är även ett stort fokus på upplevelser, tolkningar, känslor, berättelser, mönster samt 
teman. Genom att fokusera på de delar som en kvalitativ forskning består av har vi med hjälp 
av detta fått relevant data för utförandet av vår studie. 
 

3.2 Analys av insamlad data 
 
När man pratar om att analysera den data man samlat in finns det två olika 
tolkningsperspektiv och då pratar man om kvalitativa och kvantitativa. Just kvalitativ anses 
anta en kunskapsteoretisk ståndpunkt som vid studien av den sociala verkligheten, med alla 
dess aspekter, förespråkar en naturvetenskaplig metod. Vår information består till mesta dels 
av artiklar, intervjuer och metodböcker vilket sedermera utmynnade i en analys av dessa 
(Bryman, Bell 2011). 
 
I enlighet med att vi har behandlat kvalitativt material förefaller det naturligt att vi använt oss 
av en interpretativistisk tolkningssats. Interpretativism är ett samlingsnamn för hermeneutisk 
och fenomenologisk kunskapsuppfattning. Det är av vikt att tolka intervjumaterial i enlighet 
med tolkning och förståelse för de intervjuade. Vidare har detta möjliggjort en extra tolkning, 
om så vill, då det är möjligt att uppfatta känslor om tveksamhet och betoningar vid 
intervjutillfället som kan leda till relevant information vid analys (Bryman, Bell 2011). 
 

3.3 Urvals- och insamlingsmetod 

3.3.1 Urvalskriterier 
 
Vi har valt att rikta in oss på företag där projektform, som arbetsmetodik, förekommer. 
Storlek för organisationen samt vilken bransch de utvalda företagen opererar inom har ringa 
betydelse för vår uppsats.   
 

3.3.2 Intervjumetod 
 
Vi har använt oss av semistrukturerad intervju. Detta ger en fördel då man har en stor 
inverkan på hur man vill forma intervjun till den riktningen man själv behöver men samtidigt 
behålla det fokus som krävs (Bryman, Bell 2011). Vi har då kunnat fokusera fritt på hur vi vill 
utforma vår intervju med hjälp av forskningsfrågorna som resulterat i relevant data om 
riskhanteringens roll vid arbete i projektform hos företag. Vi har också dragit slutsatsen att det 
känns mest relevant att göra intervjuer med folk som varit involverade i projektarbeten då 
dessa personer verkligen sitter inne på information vi kan dra nytta utav.  
 
Vi har intervjuat en respondent per företag med erfarenhet av projekt, där de utgör roll som 
projektledare, applikationskonsult eller butikschef. Vi anser att rollerna respondenterna 
innehar gynnat informationsanskaffandet då deras positioner inneburit ett större ansvar för 
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projektering. Vi anser också att denna mångfald leder till olika infallsvinklar inom området. 
Detta genererade en bredare inblick av sambanden mellan projektmedlemmarna och den roll 
som hanterade riskhanteringen.  
 

3.4 Metodreflektion 
 
Genom en noga övervägning av våra intervjufrågor kan vi försäkra oss om att vi har fått en 
verklighetstrogen bild av riskhanteringen. Bryman och Bell (2011) betonar betydelsen av att 
innefatta flertalet företag för att öka tilliten samt informationen för studien. Något vi 
åstadkommit med sex stycken företag verkande i totalt fem olika branscher.   
 
Även om möjligheten fanns att utföra en kvantitativ metod är den kvalitativa mer korrekt för 
vår studie. Detta då antalet respondenter vi innehar möjliggör en mer öppen och konkret 
kontakt för att kunna återkoppla intervjumaterialet. Vidare har vi intentioner att erbjuda 
framtida forskning mersmak till ämnesområdet riskhantering genom denna studie, något som 
Bryman och Bell (2010) hävdar försvåras. Detta menar de då en replikering av vår studie 
försvåras då den sociala miljön och de sociala betingelser som vi verkat i och tagit del av 
ständigt förändras.   
 

3.4.1 Utvärdering av validitet och reliabilitet 

3.4.1.1 Trovärdighet 
 
För att öka trovärdigheten i studien har vi i efterhand presenterat det resultat som blivit till vid 
genomförd intervju för aktuell respondent, för att därefter hava fått samtycke vilket stärker 
trovärdigheten, tekniken kallas respondentvalidering(Bryman och Bell 2011). I studien har vi 
även presenterat det tillvägagångsätt som studien är uppbyggd utav för att öka trovärdighet för 
läsaren. Utöver den kvalitativa metoden som använts har vi utgått från en teoretisk 
referensram för att kunna styrka de resultat som åstadkommits. Vi spelade även in de 
telefonintervjuer, vilket gjordes för Handelsbanken samt EVRY Consulting, för att kunna 
lyssna om flertalet gånger för att dubbelkolla att vi uppfattat korrekt, vilket leder till ökad 
trovärdighet.   
 

3.4.1.2 Överförbarhet 
 
I studien som har utförts är överförbarheten mycket liten då den utförts på för få företag för att 
kunna göra en generalisering. Studien blir även direkt knuten till den situation, tid och trender 
som råder inom riskhantering, vilket leder till en sämre generaliseringsbarhet. 
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4 Empirisk studie 
Kapitlet presenterar det empiriska materialet som vi tagit del av från respektive intervjuade 
person och företag.  
 

4.1 Argumentation av urval 
 
De urval vi har byggt vår studie på är den övervägande utgångspunkten att de företag ska ha 
någon form av projektarbete där man använder sig utav riskhantering.  
 
Vi har använt oss utav ett bekvämlighetsurval då tillgängligheten för intervjuade objekt var 
limiterad på grund av tid. Vi kontaktade företag som vi hittade via Eniros sökfunktion. De 
som passade in på våra urvalskriterier fick delta. Detta bekvämlighetsurval gör det svårare att 
generalisera resultaten. Det gör det även svårare att veta vilken population personerna är 
representativa för.  

4.2 EVRY Consulting 

4.2.1 Övergripande presentation av företaget och respondent 
 
EVRY Consulting är nordens näst största IT-tjänsteföretag och har över 14000 kunder. 
Företaget har varit aktivt inom IT-lösningar i över 50 år. 
 
Som respondent för EVRY Consulting tog vi kontakt med Lucas som ställde upp på en 
intervju. Hans yrkesroll är både förvaltningsledare samt projektledare och varit anställd nu i 
två år hos EVRY Consulting. Som bakgrund har Lucas studerat och uppnått examen som 
civilingenjör i teknisk datavenskap samt civilekonomi. Han har tidigare arbetat på företag som 
Linkon och ICA IT.  
 

4.2.2 Övergripande hur projektarbetet generellt ter sig 
 
EVRY Consulting arbetsmetodik för projekt varierar i mångt och mycket enligt Lucas. Han 
menar på att både egen erfarenhet samt kundens krav bestämmer i vilket sätt projektarbetet 
utformar sig. Han nämner som exempel för arbetsmetodik att SCRUM användas för att 
utveckla systemet för en befintlig kund. För den kund som Lucas arbetar med sker sådana 
snurror iterativt och ger en större leverans 3-4 gånger om året. Han nämner också att det som 
snurrorna genererar produktionssätts för att bygga ihop till leveranserna. Några av de 
bidragande roller som finns i projektarbetet är systemutvecklare, testare, systemarkitekter och 
scrum-master enligt Lucas. Han säger också att antalet roller beror på storleken av projektet.  
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4.2.3 Hur ser riskhanteringen ut? 
 
I det pågående projektet som Lucas styr säger han att arbetet med riskhantering sker 
kontinuerligt. Han menar vidare på att när en förändring av det system som han projekterar 
skall genomföras, måste den specifika förändringen analyseras för att inte påverka önskvärd 
funktionalitet som redan finns där. Lucas upplyser om att systemet och dess förändringar skall 
leda till förbättringar och det får inte riskeras att funktionalitet försvinner eller försämras.     
 
”Det jag gör idag kan ha påverkan på en annan komponent. Så under hela arbetet sysslar vi 
med riskhantering.” 
 
Man påbörjar arbetet med riskhantering redan vid kravhanteringsprocessen enligt Lucas. När 
krav som gör att systemets funktionalitet måste undergå förändringar, via omformning av 
existerande funktionalitet eller att skapa nya, är det utvecklarnas roll att få en uppfattning om 
riskerna. Enligt Lucas är det just då som utvecklarna måste analysera förändringarna för att se 
om det riskerar att bli en negativ effekt av den nya funktionaliteten. Själva resursåtgången för 
riskhanteringen citerar Lucas som följande: 
 
”Det kan man nog enkelt säga lika många utvecklare som resurser. Den utvecklare som sitter 
med komponent x eller y måste tänka efter själv.” 
 
 
För att lyckas bra med riskhanteringen och uppnå ett positivt resultat med denna, lyfter Lucas 
fram att personliga egenskaper som främjar ett tänk i större perspektiv är önskvärt. Som 
utvecklare menar Lucas att de ofta verkar inom sina fyrkantiga boxar. Att kunna se längre än 
bara det nära omfånget främjar resultatet. Utöver detta understryker Lucas att erfarenhet är en 
väldigt viktig parameter för att bemästra riskhanteringen.  
 
För att bygga upp en god erfarenhet behöver man också dokumentera riskerna enligt Lucas. I 
projekten han leder har de, efter produktionssättningen, en så kallad ”lessons learned”. Han 
förklarar vidare att det då inkluderas att kolla på vad som gick bra, mindre bra och ta med sig 
den erfarenheten till de leveranser som ligger, för projektet, i framtiden.  
 
”… efter varje produktionssättning har vi en ”lessons learned” där vi tittar på vad gick bra, 
kan vi göra något bättre till nästa gång och vad vi kan ta med oss till nästkommande 
release.” 
 
Lucas påpekar att det finns risker som är återkommande för det projekt som han nu arbetar 
med. Eftersom att arbetet i detta projekt mest går ut på att se till att ny funktionalitet inte stör 
de som redan existerar, är just detta återkommande. Utöver detta menar Lucas på att basala 
saker såsom att datorerna inte fungerar, diskutrymmet är för litet eller att användarna har fel 
accesser för åtkomst är några till. Han nämner också att det är viktigt att planera så pass bra 
att deras leverans inte krockar med en annan leverans inom företaget. Detta då för att kunna 
bistå med tillräckligt resurser för att lyckas.  
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Enligt Lucas prioriteras riskerna i den mån som omfattningen för projektet tillåter. Det är en 
kostnadsfråga om hur väl man prioriterar. Om arbetet sker åt en myndighet brukar dessa 
tillhandahålla en riskhantering och för projektarbetet är prioriteringen ofta redan gjord. Vidare 
påpekar Lucas att just prioriteringen i sin tur inte prioriteras så pass högt hos somliga företag. 
Det blir som ovan nämnt en fråga om pengar. Men när prioriteringen är viktig gör dem denna 
i samspel med mer seniora utvecklare som har en högre grad av erfarenhet. 
 
”Har man en kund där företaget inte tycker att prioriteringen är så noga görs den inte. Det är 
också en fråga om pengar och organisationens mognad.” 
 
Som hjälp för att se över specifika delar som tycks vara av tillräckligt stort omfång att kunna 
påverka befintlig funktionalitet, använder de sig utav både en checklista och en riskmatrix 
säger Lucas. Detta skall då ske i enlighet med projektarbetets iterativa arbetsmetodik när en 
delleverans skall vara klar.  

        
Figur 4.2.2, Checklista och riskmatrix (Lucas Erixon, bifogad fil via e-mail den 29 april 2014) 
 
Lucas berättar att deras hantering av risker sker på ett godtyckligt vis. Men att han känner att 
de inte är fulländade inom detta fält. Lucas förklarar vidare också att om man kollar på andra 
projekt så kan man förbättra sina egna metoder.  
 



 

17 

4.2.4 Varför ska man genomföra en riskhantering? 
 
Huvudanledningen till varför man skall upprätta en riskhantering menar Lucas på, är för att 
hitta fel. Lucas förklarar vidare att har man inte hittat något har man glömt något, det är just 
här som riskhanteringen kommer in. För att säkerställa så projektarbetet blir lyckat. Som 
projektledare uppfattas du som professionell om du håller i en riskhantering, det är väldigt 
viktigt menar Lucas. 
 
”Du uppfattas som leverantör, professionell. Det är högst viktigt i konsultvärlden att upplevas 
som professionell.”  
 

4.2.5 Vad kan vara svårigheterna med applicering av riskhantering i 
projektarbetet? 

 
Det är enligt Lucas att projektdeltagarna inte tar risker på allvar, saknar kunskap om risker 
eller att de anser att riskhantering är oviktigt.  
 

4.3 Handelsbanken 

4.3.1 Övergripande presentation av företaget och respondent 
 
Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Danmark, 
Finland, Norge, Storbrittanien och Nederländerna. Banken har funnits sen 1871 och har har 
över 10000 medarbetare och är verksamma i 24 olika länder. 
 
Hos Handelsbanken intervjuade vi Conny om har ansvarar för att följa upp alla projekt som 
banken driver.  Conny har jobbat som projektledare på Handelsbanken i ett år men varit 
anställd i tre år. Tidigare har Conny jobbat som projektledare för Ericsson i 15 år. 

4.3.2 Övergripande hur projektarbetet generellt ter sig 
 
Conny förklarar att på Handelsbanken har man utvecklat en projektmodell som är unik och 
helt skräddarsydd för Handelsbankens ändamål, denna modell ska alla projekt inom 
Handelsbanken följa. Modellen är uppbyggd av ett antal beslutspunkter men även en 
resultatmodell för olika faser som projektet är uppdelat i.  

De roller som man har inom ett projekt på Handelsbanken är projektledare, beställare och 
projektansvarig linjechef säger Conny. Den projektansvariga linjechefen är den personen som 
har ansvar för att säkra IT-resurserna men även säkra att det överensstämmer med regler och 
arkitektur som finns i företaget.  
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4.3.3 Hur ser riskhanteringen ut? 
 
Conny säger att man redan har projektets livscykel färdig innan projektet startar då man utför 
en förstudie och riskanalys, dock inte i alla fall men majoriteten av projekten. Förstudien och 
riskanalysen utför man för att kunna fatta beslut om man ska investera i ett projekt, få en 
fördjupning av riskerna och lösningsalternativ men även få större insyn i kostnaderna. Conny 
förklara även att riskanalysen dokumenteras i projektbeskrivningen som även den infinner sig 
i etableringsfasen. Det utförs oftast två stycken förstudier och arbetet med risker sker 
kontinuerligt under projektets gång och rapporteras varje månad i en rapport på cirka 5 sidor 
inklusive en kostnadsbilaga och hur man ligger tidsmässigt. De aktuell risker som finns 
uppdateras varje månad med för att hålla dessa uppdaterade. Conny säger även att de jobbar 
iterativ i projekten.  

”Man utför riskanalys i förstudien för att kunna fatta beslut” 
 
När man etablerar projekt i Handelsbanken säger Conny att de modeller man arbetar med 
består av projektrisker och en separat riskanalys. Det första steget man gör i de modellerna är 
att utvärdera och komma fram till en åtgärdsplan. I de modeller finns det ett 20-tal resultat 
som skall räknas ut och några av punkterna är projektanalys och sårbarhetsanalys. Conny 
påpekar att dessa modeller hjälper projektledaren avsevärt mycket i arbetet med projekten. 
Conny förklarar att det utses i de flesta fall nyckelpersoner, utvecklare, testare, beställare och 
man utför även riskseminarier. Modellerna hjälper även till med att se hur stor chansen är att 
risken faktiskt träder i kraft med hjälp av en skala med hög, medel och låg risk. Conny 
berättar att när man vet om det är hög, medel eller låg risk gör man en åtgärdsplan på de risker 
som har hög och medel. 

”Det första steget efter riskanalys är att man utför en åtgärdsplan” 
 
”Det är viktigt att man utser nyckelpersoner” 
 
Då riskhanteringsarbetet påbörjas förklarar Conny att arbetet med risker fortlöper redan från 
start men att största delen utförs redan i etableringsfasen. Däremot sker arbetet med 
riskhanteringen på ett kontinuerligt vis och uppdateras under projektets gång. 

Conny berättar att för att man ska kunna motivera personalen att arbete med riskhantering 
krävs det inte någon motivering då det är givet att arbetet med risker ska utföras i alla projekt. 
De resurser som läggs ner på riskhantering säger Conny att det är cirka 10 personer och den 
sammanlagda tiden som läggs ner är ungefär 35 timmar per månad. Riskhantering kan se 
väldigt olika ut beroende på vilka personer som deltar i ett projekt, vissa är mera noga med 
riskhanteringen och andra mindre noga. Conny menar att riskhantering är ganska centrerad till 
projektledaren desto längre man kommer i ett projekt då det är upp till projektledaren att 
checka av risklistor, ändra och följa upp med de som är ansvariga. Uppföljningen sker en 
gång i månaden i cirka en timma.  

De personlighetsdrag som de främst föredrar är erfarenhet då det ger en mer omfattande 
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inblick om vad för risker som finns i projekt då de flesta projekt är likartade berättar Conny. 
När man ska värdera olika risker menar Conny att det är viktigt att man har en helhetssyn för 
att mer specifikt veta vad riskerna handlar om. Det utförs även en granskning på de riskerna 
man har tagit fram om det visar sig att riskerna är något diffusa, ofta sker det genom 
intervjuer med de involverade personerna där man går igenom vart man befinner sig idag och 
vart problemen sitter förklara Conny. Conny poängterar att det är viktigt att de personer bör 
vara objektiva vilket resulterar i ett bättre resultat, ibland kommer även konsultfirmor in för 
att göra en granskning av riskerna i projekt. 

”Erfarenhet är bland de viktigaste egenskaperna för att ta fram risker” 
 
De typiska riskerna som uppstår är oftast resursbrist i IT men det finns även typiska risker för 
verksamheten då det ofta handlar om att personalen är orolig för ny teknik berättar Conny. 
Andra vanliga risker är när man köper system från en extern leverantör och det ska integreras 
med övriga system som finns i banken. Conny förklara att när man köpt ett system eller ska 
uppdatera är de flesta oroade över att systemen inte ska fungera direkt eller som det är tänkt, 
men även att den externa leverantören inte hinner fixa de buggar som uppstår  vid 
implementeringen i tid.  

”Vanligast är resursbrist inom IT och att personal är orolig för ny teknik” 
 
Dokumentationen som sker av riskerna använder man sig av Excel där man noterar 
sannolikhet och effekten förklarar Conny.  Excel-dokumentet är uppdelat i olika kategorier 
som till exempel ny teknik, krav, test och leverantörer.  

Riskernas prioritering sker på det viset att man har en projektmodell där man fyller i 
sannolikheten låg, medel eller hög och likaså på effekten och sedan multiplicerar man det med 
effekten och får ett resultat berättar Conny.  

”För att få ett hum om risken tar man sannolikhet multiplicerat med effekten” 
 
Conny säger att han tycker att riskhantering sker på det viset som är tänkt ifrån den 
dokumentationen som Handelsbanken har kring riskhantering. Kraven som finns hos 
Handelsbanken är att 10 % av den totala projektkostnaden ska gå till riskhantering i 
etableringsfasen. Conny berättar att så länge man har en riskanalys färdig är han nöjd och att 
man arbetar kontinuerligt med den.  

Om Conny fick fullmakt kring projektarbeten skulle han införa en mer standardiserat excel-
ark som man kan utgå från i alla projekt. Conny vill även en projektportföljs-verktyg där 
riskhantering finns inbyggt där man kan utvärdera och ha en ekonomisk uppföljning där en 
automatisk funktion räknar ut om det är rött, gult eller grönt ljus. Det är även viktigt med 
uppföljning av riskerna säger Conny och menar att om han fick bestämma skulle det bli mera 
uppföljning på riskerna än vad man har nu, även diskutera riskerna med de projektledare som 
är ansvariga för ett projekt.  

”Viktigt att riskhanteringen är 10% av projektets totala kostnad” 
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När Conny förklara vad riskhantering är för honom säger han att det är arbetet med att 
kontinuerligt arbeta med riskerna som är viktigast och att försöka reducera konsekvenserna på 
hoten som riskerna innebär. 
 
”Kontinuerligt arbete med riskerna är bland de viktigaste faktorerna” 
 

4.3.4 Varför ska man genomföra en riskhantering? 
 
I grunden menar Conny att det ger ett mer lyckat projekt och att det finns alltid risker i projekt 
och att om man reducerar de hinder som gör att projekten kan gå över budget och blir försenat 
får man både nöjda kunder och medarbetare. 

”I grunden ger riskhantering ett mer lyckat projekt” 
 

4.3.5 Vad kan vara svårigheterna med appliceringen av riskhantering i 
projektarbetet? 

 
Conny säger att de största svårigheterna är att aktivt jobba med risker, lätt att det viktiga 
arbetet prioriteras ner då det ibland brinner i projektet och fokus ligger på annat. Ibland kan 
det också vara svårt att påminna sig själv om att lyfta blicken och se framåt och överordnat, 
istället för att jobba med nuet och det som är aktuellt för tillfället. Viktigt att planera in tid för 
arbetet med riskhantering, annars är det lätt att uppföljning och arbete med åtgärderna rinner 
ut i sanden. 
 
”Största svårigheten ligger i om det ”brinner” i ett annat projekt blir det lätt att man 
glömmer fokus på risker i andra projekt” 
 

4.4 Erlandsson Bygg 

4.4.1 Övergripande presentation av företaget och respondent 
 
Erlandssons bygg har funnits sen 1950-talet, och versakmheten består av 
samverkansentreprenader, traditionella byggentrepprenader, byggservice, total- och 
generalentreprenader. År 2015 innefattar företaget ca 900 medarbetare och omsätter 3 
miljarder kr. 
 
Som respondent för Erlandsson Bygg intervjuade vi Nils-Åge. Han har varit verksam i 
företaget sedan 15 år tillbaka som produktionsansvarig.  

4.4.2 Övergripande hur projektarbetet generellt ter sig 
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Projektarbetet tar sin form genom ett arbete kallat totalentreprenad. Nils-Åge förklarar att 
detta är när man åt kunds räkning erhåller ett totalt ansvar av deras faciliteter. Projektrollerna 
skiljer sig marginellt åt då kunden oftast inkluderar även egen personal vid bygget.    

4.4.3 Hur ser riskhanteringen ut? 
 
Riskhanteringen börjar redan vid start av alla projekt för att få en bild av riskerna tidigast 
möjligast enligt Nils-Åge. Detta för att förebygga framtida överraskningar inom projekten. 
Dokumentering av riskerna sker under hela projektet livscykel för att alla inom projektet ska 
vara medvetna om nya risker som uppkommer samt de redan befintliga. Nils-Åge förklara 
även att alla som är involverade i projekten måste vara delaktiga för att dokumentationen ska 
bli gedigen.   
 
“Erfarenhet samt genomgång av projektet i grupp för att diskutera och belysa det aktuella 
projektet. Alla projekt måste analyseras specifikt.” 
 
De personer som blir tilldelad huvudansvaret bör ha rådande kvalifikation samt erfarenhet och 
att personen är uppdaterad kring de lagar och bestämmelser som råder. Vanligaste riskerna 
menar nämligen Nils-Åge är fallrisker, arbeten på hög höjd, tunga lyft, damm samt 
kemikalier. 
 
”Riskhantering är en naturlig del av en produktion.” 
 
Nils-Åge säger att för att ta reda på de risker som kan uppkomma brukar man titta på tidigare 
dokumentation för tidigare projekt och förklara även att de risker som prioriteras högst är de 
som kan åsamka skador på personal. För att bestämma vilken prioritet en risk ska ha går det 
även där på erfarenheter då det oftast är liknande risker som tenderar att uppkomma. Han 
anser även att de riktlinjer som finns dokumenterade följs på det sättet som det är tänkt. 
 
Nils-Åge anser inte att själva riskhanteringen skulle behöva genomgå någon större ändring, 
utan ser gärna att man fortsätter jobba på så vis det idag utövas. Han menar dock att en god 
insyn över de lagförändringar som sker är av vikt så det finns tid att implementera dessa i 
arbetet.  
 

4.4.4 Varför ska man genomföra en riskhantering? 
 
Nils-Åge menar att riskhantering är en vital del i projekt då det minimerar olyckor och skapar 
en god arbetsmiljö. 
 
”Det är givet att personalen ska arbeta i en säker miljö”  
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4.4.5 Vad kan vara svårigheterna med appliceringen av riskhantering i 
projektarbetet? 

 
Det svåraste med att jobba med riskhantering menar han på är att man inte har en komplett 
bild av hela projektet, detta kan sedermera leda till problem en viss tid in på projektet. 
 

4.5 Holmens herrekipering 
 

4.5.1 Övergripande presentation av företaget och respondent 
 
Holmens Herrekipering är ett klädesföretag i centrala Göteborg som funnits sedan 1989. 
 
Som respondent för Holmens Herrekipering tog vi i kontakt med Sören som är butikschef. 

4.5.2 Övergripande hur projektarbetet generellt ter sig 
Sören berättar att deras riskhantering ser annorlunda ut från fall till fall och att det inte finns 
någon standardmall för hur riskhantering ska agera eller se ut. När man applicerar 
riskhanteringen är även det beroende av vilket projekt det är.  
 

4.5.3 Hur ser riskhanteringen ut? 
Riskhantering för Holmens Herrekipering har inte någon speciell utformning då det är 
projektet typ som styr hur riskhanteringen kommer att ske vilket leder till att det kan finnas 
många olika varianter av tillvägagångsätt säger Sören. Det få saker som kan dyka upp i alla 
projektet är att det tidigt i projekten börjar använda sig av riskhantering.  
 
“De resurser som läggs på riskhantering är oftast 2-3 personer för att få en bra överblick.” 
 
Sätten som används för att ta fram risker bygger oftast på erfarenhet hos de personer som varit 
med ett tag och andra viktiga personlighetsdrag är även personliga preferenser och 
objektivitet förklarar Sören. Sören säger även att någon dokumentation inte sker över huvud 
taget utan allt kan tillgodoräknas från tidigare projekt. Riskerna prioriteras i den ordning att 
man kategoriserar riskerna och sedan bedömer vilken kategori som har hög risk, medel och 
låg risk. Sören säger även att det inte finns någon speciell dokumentation som man utgår ifrån 
för att utföra kategoriseringen. 
 
”Riskhantering är en naturlig del av en produktion.” 
 
Om Sören fick utföra förändringar i Holmens-herr skulle dessa vara få då han menar att de 
jobbar på ett bra sätt idag. Det Sören dock hade velat förändra är sättet att angripa problem, då 
dagens riskhantering tar väldigt lång tid att angripa problemen med utvald åtgärd. 
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4.5.4 Varför ska man genomföra en riskhantering? 
Sören menar att om det går att förutspå risker undviks framtida problem vilket leder till bättre 
drivna projekt. 
 
”Enkelheten ökar om riskhantering existerar i projekt”   
 

4.5.5 Vad kan vara svårigheterna med appliceringen av riskhantering i 
projektarbetet? 

Svårigheterna med applicering brukar vara att alla är medvetna om de risker som finns och att 
de hålls uppdaterade. 
 
 
 
 

4.6 Centiro Solutions 

4.6.1 Övergripande presentation av företaget och respondent 
 
Centiro Solutions är ett svenskt mjukvarubolag grundat 1998. De har ca 100 anställda och 
kunder i fler än 65 länder. 
 
Respondenten för Centiro har valt att vara anonym. Rollen den intervjuade personen i fråga 
har är applikationsspecialist och arbetet under denna titel i 3 år. 
 

4.6.2 Övergripande hur projektarbetet generellt ter sig 
Centiro är uppdelade i team utifrån bransch och varje team arbetar olika utifrån vad som 
passar kunden. Teamen uppdelas i långa projekt/korta projekt dock har teamen även mindre 
små ”puckar” som pågår vilket gör att teamen ofta måste prioritera vad som är viktigast för 
veckan.  Centiro har precis lanserat en övergripande projektmetodik som ska följas – den 
närmast beskrivas som en vattenfallsmodell men då den är på en väldigt övergripande nivå 
uppmuntras givetvis agilitet i själva arbetet.  
 

4.6.3 Hur ser riskhanteringen ut? 
Varje team har sin egna riskhantnering men utgår från samma modeller. När det gäller roller 
inom riskhanteringen på Centiro finns inga uttalade roller i en projektgrupp. Teamen i ett 
projekt består vanligtvis av en till flera applikationsspecialister som är med inklusive en 
utvecklare. Applikationsspecialist-rollen är väldigt bred och många roller ryms inom den 
(projektledning, testning, kundansvar, konfigurering, riskbedömning etc.). Det finns ofta en 
applikationsspecialist som har det yttre kund- och projektledningsansvaret medan de övriga 
rollerna är flytande beroende på kompetens och resursfördelning. 
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“Lösningsspecifikationen är menad att beskriva de övergripande risker som finns inom ett 
projekt och ska löpande uppdateras.” 
 
På Centiro sker endast dokumentation om kunden är intresserad av att få det, detta leder till att 
vissa projekt kan innehålla mycket dokumentation och vissa inte. 
 
”Riskhantering är en naturlig del av en produktion.” 
 
När det gäller begreppet riskhantering har inte Centiro något enskilt koncept, däremot 
hanterar Centiro risker inom projektet genom testspecifikationen. Om ett projekt har väldigt 
många transaktioner t.ex. kommer testspecifikationen fokusera på det, även om de många 
transaktionerna aldrig har dokumenterats ner som en uttalad risk 
 
Respondenten förklarar att Centiro i allmänhet ganska dåliga på dokumentation, och de 
projekt-dokument Centiro har är redan de inte alltid speciellt välanvända. Eftersom att Centiro 
har en egen produkt menar respondenten också att många upplever att risken från projekt till 
projekt inte alltid skiljer sig utan att produkten i sig förväntas leverera det den ska. 
 
”I stora projekt sker riskhantering redan vid analysarbetet.” 
 
 
Centiro implementerar sin riskhantering redan vid analysfasen för att minimera framtida 
risker. Respondenten förklara att riskhanteringen är även en del av testningen av mjukvaran 
för att undvika att riskerna inte bara dokumenteras ner i analysfasen för att sedan rinna ut i 
sanden.  
 
”Om riskhantering genomförs är det en liten del av projektet och som en del av 
applikationsspecialistens befintliga roll.” 
 
Respondenten menar att de viktigaste personlighetsdragen är att personen som är ansvarig har 
en analytisk förmåga. Detta för att stora IT-projekt ofta följer ett specifikt mönster innan man 
själv varit med och upplevt ett antal större projekt. 
 
Om respondenten själv hade fått göra förändringar menar respondenten att riskhantering hade 
gynnat Centiro’s projektmodell att ha en uttalad riskanalys i början på varje projekt och 
framförallt då i stora projekt – för att säkerhetsställa att produkten kan hantera det den avser 
att göra. 
 

4.6.4 Varför ska man genomföra en riskhantering? 
För att minimera antalet misslyckade projekt och att i slutändan få mindre missnöjda kunder. 
Riskhantering ger även självförtroende till projektdeltagarna. 
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4.6.5 Vad kan vara svårigheterna med appliceringen av riskhantering i 
projektarbetet? 

De svårigheter på Centiro är att få en gemensam grundsyn på hur riskhanteringen ska 
appliceras i projektarbeten. 

4.7 DNV-GL 
 

4.7.1 Övergripande presentation av företaget och respondent 
 
DNV-GL är ett av världens ledande fartyg och offshore klassificieringssällskap. De är också 
ledande tekniska rådgivare till den globala olje- och gasindustrin. Utöver detta är de också en 
av de tre bästa certifieringsorganen i världen. 
 
Som respondent hos DNV-GL skapade vi kontakt med Eivind Neumann-Larsen. Han har 
arbetat hos DNV-GL sedan det företag Eivind hjälpt att bygga upp, Pronavis, blev uppköpt 
2008. De första fem åren bringade Eivind på en avdelning där han hanterade Early Ship 
Design och Maritime Logistics. Han innefattade dock samma jobbtitulering då som nu vilket 
är Senior Consultant. De två senaste åren har han ägnats mer åt projekt som berör säkerheten 
för människor, miljö och tillgångar och således tillhörande risker. Själva arbetsmiljön som 
ligger i fokus för han och företaget han verkar i är anläggningar och mobila offshore-enheter 
där olja och gas utvinns. Beroende på storlek och typ av projekt agerar Eivind som PM, 
projektmedlem eller QA. (förklaras vidare i nästa stycke) 
 

4.7.2 Övergripande hur projektarbetet generellt ter sig 
 
För alla projekt som finns skapas grupper som är självständiga för det specifika ändamålet 
projektet har, vilket kan tyda på en projektorienterad organisatorisk struktur enligt Eivind. För 
projekten innefattas också en roll som projekt support, denna roll benämns också som 
kostnadskontrollant (cost controller). Projektrollen är av mer extern art, vilket betyder en 
begränsning till att hantera kvittering och en del av den interna rapporteringen för 
kostnaderna. Eivind fortsatte med att nämna resterande projektroller vilka är Project 
Sponsor(PS), Project Manager(PM), Quality Assurance (QA), projektmedlemmar och en 
resurspool från var tekniskt- och områdesspecifikt kunniga är samlade och används.  
 
När DNV-GL arbetar i projekt menar Eivind på att en kategorisering av projektet görs för att 
fastställa dess aktiviteter samt kontroller för projektet. Vanligtvis är det projektets 
kontraktsvärde som avgör omfattningen men Eivind menar på att det finns andra faktorer som 
bör beräknas. Han förklarar att riskfaktorer som komplexiteten i projektet, huruvida 
projektriskerna är tekniska eller kommersiella samt erfarenheten hos projektgruppen spelar in 
när kategoriseringen görs.  
 
När detta väl är bestämt hamnar projektet i en av följande kategorier: 
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1. Fast track 
2. Simplified 
3. Regular 
4. Complex Projects 

 

4.7.3 Hur ser riskhanteringen ut? 
 
Beroende på vilken kategori projektet faller under skiljer sig riskhanteringen sinsemellan 
enligt Eivind. Han förklarar att PM har en lista full med diverse aktiviteter som skall utföras i 
projektets olika faser och att komplexiteten för denna då skiljer sig åt beroende på vilken 
kategorisering som är gjord utav projektet.  
 
Han förklarar kortfattat att de två första (Fast track och Simplified) kategorierna begränsas 
genom flertalet klausuler vars innebörd limiterar företagets ansvar vilket genererar färre 
aktiviteter då de inte behövs i samma utsträckning. 
 
För de två andra kategorierna (Regular, Complex Projects) som vanligtvis har ett 
kontraktsvärde på mer än 1.5 miljoner NOK, så blir riskhanteringen något mer aktivitetsfylld. 
Eivind förklarar att detta skall åsamkas samtidigt som grundutföranden för projekt realiseras.  
 
• En riktlinje med uppgifter som projektledarna ska göra i varje projektfas 
 
• Ett projekt sponsor som följer upp och kontrollerar projektledare (för mindre projekt "bara" 
om något går fel eller projektledare behöver hjälp). 
 
• Kvalitetssäkring av alla resultat. Rapporterna kontrolleras av en QA ansvarsfull och 
godkänts av projektets sponsor, därav rapporter undertecknas av minst tre personer. (fritt 
översatt från engelska samt google translate som hjälpmedel.)” 
 
Eivind förklarar att vid försäljningsfasen gör man en riskbedömning samt kompletterar med 
en checklista. Både listan samt bedömningen behöver godkännas av de utnämnda 
projektledarna för den specifika kontraktsnivån. Han menar att detta måste göras innan det 
skickas iväg en förfrågan/offert.  Vidare behöver man skapa en kvalitetsplan för projektet och 
Eivind berättar att vissa projekt behöver man upprätthålla en riskhanteringsplan. Han har dock 
själv aldrig behövt göra en sådan då han mestadels ägnar sin tid åt små till medelstora projekt.  
 
Riskhanteringsarbetet påbörjar så fort en förfrågan av tjänst tillkommer enligt Eivind. Detta 
sker i försäljningsfasen. Vidare förklarar han att riskhanteringen i denna fas hanterar risker 
som berör omfång, kostnader, tillgångar och schema. Dessa värderas och hanteras i denna fas. 
Mot den avslutande fasen för projektet, säger Eivind, att en kvalitetskontroll behöver göras för 
det totala arbetet. Något som han anser vara väldigt viktigt då för att säkerställa önskad 
kvalitén gentemot kund. 
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Riskhanteringsresurserna varierar beroende på den kategorisering som gjorts av projektet, i all 
sin rätt enligt Eivind. Han styrker detta genom svaret på frågan ”4.a Hur motiverar ni detta” 
med CITAT: Arbetet med riskhantering bör vara i enlighet med hurdan utsatt risken är.  
 
Av personlighetsdrag som är av större vikt anser Eivind att ett holistiskt tankesätt väger tungt 
när man ska identifiera risker. Han menar på att när vissa anser detaljer vara avgörande för 
riskidentifiering motsäger han det genom att påpeka nyttan av ett totalt synsätt. När detaljerna 
får för stort fokus kan man missa hela bilden. Detta kan i slutändan resultera i att andra, 
kanske rentav större, risker och dess medföljande problem förbises.  
 

De typiska riskerna i de projekt Eivind arbetar med är kostnader, kvalitet och tid. Han nämner 
också integritet som en viktig faktor då företaget ofta används som en tredjeparts 
verifikationsorgan och behöver således bibehålla en objektivitet. Därefter när riskerna skall 
prioriteras utgår de ifrån sannolikhet för att risken slår ut samt konsekvensen om det skulle 
inträffa. CITAT: Yes, e.g. consequences could be categorised after the potential loss for my 
company (in mill. NOK)   

Huruvida Eivind anser att företaget i deras projekt utgår från de riktlinjer som finns uppsatta 
för riskhanteringen, menar han att i sin avdelning görs det för det mesta. Utanför sin 
avdelning hade han dålig inblick huruvida det stämde väl in även där. En möjlig anledning till 
att det inte följs till hundra procent, är enligt Eivind beroende på att man ibland kan acceptera 
en högre risk och således ignorera vissa riktlinjer. Ett sådant undantag kan uppstå på grund av 
en kund med ett högre strategiskt värde eller ett projekt som är viktigt att genomföra. 
 
 
Dokumentation av riskerna görs men enligt Eivind kan detta område alltid förbättras. 
Dokumentation av tidigare projekt görs där erfarenhet och ”lessons learned” sparas och 
registreras mot ett dokumentationshanteringssystem. Eivind säger sig inte veta hur ofta de 
faktiskt används och säger sig veta att detta inte görs per rutin för alla projekt även om det är 
önskvärt.  
 

4.7.4 Varför ska man genomföra en riskhantering? 
 
En riskhantering bör utföras då det ligger i människors natur att göra fel, enligt Eivind. På 
grund av detta menar han på att rutiner, procedurer och riktlinjer bör skapas och följas för att 
uppnå kontroll och undgå misstag  
 

4.7.5 Vad kan vara svårigheterna med appliceringen av riskhantering i 
projektarbetet? 
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En fallgrop han ser med procedurer, checklistor och andra liknande verktyg för 
dokumentering i riskhanteringsprocessen, är en allt för hög detaljrikedom. Detta tillsammans 
med en tråkig design kan resultera i medarbetarnas ignorans av tidigare erfarenheter som lika 
gärna hade kunnat utvinna tid och resurser hos företaget. Om Eivind själv fick fullmakt över 
ett projektarbetes riskhantering skulle han lägga tid till att studera dokumenterade projekt 
gjorde i företaget. Därtill upplyser han vikten av att en risk inte enbart behöver medföra något 
negativt. 
 

5 Analys 
I detta kapitel kommer empirin ställas mot teorin för att utmynna i en analys om skillnaderna 
mellan fokusområdena. 
 

5.1 Genomförande av analys 
 
Analysen sker i löpande text men är strukturerad på så vis att svara på studiens huvudfråga, 
disponerat utifrån den rangordning som delfrågorna presenteras i studiens utgångspunkter 
som presenteras nedan: 
 
Studiens huvudfråga lyder: 
 
• Hur väl är projektledare förstådda med teorin om hur riskhantering bör utföras? 
 
För att ge studiens huvud fråga ett svar var det nödvändigt att ha ett antal delfrågor som lyder: 
 

• Hur ser arbetet med riskhanteringsplanering ut? 
• Hur ser arbetet med riskidentifiering ut? 
• Hur ser arbetet ut med den kvalitativa riskanalysen? 
• Hur ser planeringen av riskbemötandet ut? 
• Hur ser arbetet med riskuppföljning och kontroll ut? 

 
 
 
Inledningsvis kan vi konstatera att EVRY Consulting har ett antal modeller och färdiga 
metoder för hur man prioriterar risker vilket går hand i hand med vad PMBOK dikterar. 
Viktigt att poängtera är att detta i sig inte är någon mall för hur hela riskhanteringen skall 
utföras, utan endast en metod vid riskanalysen. Vidare finner vi även en dokumentation över 
tidigare projekt och dess risker. Detta är något som främjar planeringen och projektets utfall. 
Rent generellt talar man om individens ansvar där själva planeringen inte är dokumenterad, 
utan man förlitar sig på tidigare erfarenheter. Vi finner få likheter med vad som återfinns i 
teorin då det finns få planer på hur riskhanteringen kommer se ut under projektet. Centiro 
Solutions och deras planeringsarbete liknar ovanstående sätt då det inte finns någon specifik 
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metod att utgå ifrån, vilket går emot PMBOK då det där påvisas att i riskhanteringsfasen bör 
det finnas processer som determinerar hur man ska angripa och planera 
riskhanteringsaktiviteter. Hill och Gerard M(2012) menar att dokumentering även ska ske 
vilket även här är en bristande faktor i Centiro’s arbetssätt då det oftast sker om kunden är 
intresserad av dokumentation. Centiro’s arbetsmetodik kan även liknas med hur Holmens 
Herrekipering och delvis på Erlandsson Bygg arbetssätt, då de inte heller har ett fördefinierat 
arbetssätt som PBMOK nämner utan går mer på erfarenhet vilket i sig resulterar i en mer 
undermedveten riskhantering. 
 
På Handelsbanken och DNV-GL har man en tydligare kontroll på hur projektet kommer se ut 
under livscykeln och även den fortlöpande riskhanteringen. De använder sig av olika modeller 
som innefattar en separat riskanalys, sårbarhetsanalys och en som innefattar de projektrisker, 
man har helt sonika planer för senare aktiviteter rörande riskhantering. Man dokumenterar 
också tidigare projekt för att ge bidrag till en mer positiv planering kring riskhanteringen. Vi 
finner stor korrelation mellan praxis för riskhanteringsplaneringen här gentemot vad som 
återfinns i PMBOK. 
 
Vad gäller riskidentifiering ser vi till teorin som menar att denna aktivitet syftar till att hitta, 
samt dokumentera karaktären av, de negativa händelser som kan komma att påverka projektet. 
Denna definition hämtar vi från PMBOK som vidare förklarar att den nämnda aktiviteten 
borde te sig som en iterativ process. Det senare påståendet får medhåll av Hill och Gerard 
M(2010) som vidare påpekar att identifiering av risker är än mer viktigt vid start samt avslut 
för projektet.  
 
Respondent Lucas påpekar att man redan vid kravhanteringsprocessen börjar undersöka 
risker. Det är vidare något som sker kontinuerligt genom hela projektcykeln och således 
överensstämmer med det teorin dikterar. I sin helhet ser vi till resterande respondenter att 
deras arbete med identifieringen också stämmer in på ovanstående definition, så länge en 
riskhantering görs. Som respondent Sören erkänner arbetar man inte aktivt med en 
riskhantering för samtliga projekt. Men även om inte en specifik modell används eller att 
någon standardisering av riskhanteringsprocesser följs, förmodar vi att identifieringen av 
risker sker på ett mer ad hoc-mässig tillvägagångssätt.  
 
Som dokumentation använder merparten någon typ av risklista. Enligt Merna och Al-
Thani(2012) sammanställs en sådan efter att en analys av antaganden blir gjord i 
planeringsfasen. Av respondenterna passar detta sämre in för Centiros respondent samt Sören 
på Holmens herr. Anledningen för denna avvikelse verkar bero på att för resterande 
respondenter påbörjas riskhanteringsarbetet vid offertförfrågan(DNV-LG) eller 
etableringsfasen.  
 
Vidare koppling mellan teorin och empirin i fråga om dokumentation ser vi 
informationsforumet idéstormning. Merna och Al-Thani förklarar begreppet som en samling 
av deltagare vars uppgift blir att omdefiniera problemet, generera idéer, hitta möjliga 
lösningar, utveckla specificerade och rimliga lösningar samt förvalta en utvärdering (teori 



 

30 

2.3.2 riskidentifiering enligt pmbok). Lucas på EVRY Consulting utmärker denna form i typ 
av en ”lessons learned”. Han förklarar då att efter produktionssättningen samlas 
projektgruppen för att dela med sig av vad som gått bra, vad man kan göra bättre och vad som 
är värt att plocka med sig till nästa projekt. Detta dokumenteras sedermera för att kunna 
utnyttjas av andra inom företaget.  Denna typ av dokumenthantering ser vi även DNV-LG 
följa, genom ett internt dokumenthanteringssystem. På andra sidan spektrumet har vi 
respondent Nils-Åge. Han förklarade att deras sammanträffanden i form av gruppseminarier 
samlas projektdeltagare för att diskutera hur tidigare projekt gått till. Denna del stödjer vad 
teorin anser att dokumentationen skall bringa företaget och dess riskhantering.  
 
När vi ser till den kvalitativa riskanalysen matchar EVRY Consultings arbetssätt det som 
dikteras i teorin. Det finns däremot tillfällen då det beställande företaget själva erhåller 
projektet med en riskhantering och då genomförs inte en kvalitativ riskanalys. När EVRY 
Consulting gör riskhanteringen så sker riskanalysen genom sina utvecklare. Denna tycks 
verka i samspel med vad teorin nämner. Den sammanställning av risker som upprättas i en 
checklista och riskmatrix är vad teorin kallar för vedertagna kvalitativa verktyg och 
analysmetoder som visar sannolikheten för att risken stör projektet, men också vad 
konsekvensen kommer blir. De används alltså i syfte att fastställa och värdera riskernas 
påverkan på projektet i det stora hela och i mer detalj för funktionaliteten i systemet. När de 
framställt den data ser vi också att underlaget fungerar som ett beslutandemedel för hur man 
går vidare i projektet, vilket nämns som riskbemötande utifrån teorins definitioner. 
 
När vi nu går vidare till Handelsbanken ser vi att det efterliknar EVRY Consultings arbete 
med riskanalys. Även de använder sig utav prioritering och då genom en projektmodell, som i 
sin tur utgör ett beslutsunderlag för hur risken ska hanteras. Denna riskanalys uppdateras 
kontinuerligt under projektets livslängd och omdefinieras när så behövs, något som faller i 
enlighet med teorin. 
 
När vi studerar hur planering för riskbemötandet ser ut kan vi redan i början dra en slutsats 
om att företagen skiljer sig åt. EVRY Consulting som jobbar inom IT-branschen utför inte 
någon aktiv planering av riskbemötande utan det sker i en mer kontinuerlig procedur vilket är 
vanligare inom IT. Planering sker mer när en risk har uppkommit först då planerar man om 
det man bör utföra åtgärder. Det som liknar en mera planerat riskbemötande enligt PMBOK är 
att EVRY Consulting går på återkommande risker vilket i sig är att fatta beslut för att 
förbättra möjligheterna och reducera risker. EVRY Consulting arbetar mycket med att 
människorna i teamen får ta ansvar för riskerna och hantera dess hot, vilket låter som en mer 
ostrukturerad metod än vad PMBOK dikterar.  
 
Handelsbanken samt DNV-GL däremot arbetar på ett mera standardiserat arbetssätt med att ta 
fram risker vilket liknar PMBOK avsevärt mycket mer. Där arbetas det med att ta fram en 
mera standardiserad modell som är helt skräddarsydd för handelsbanken, vilket går ut på att 
de kartlägger allt innan projektets start för att minimera risker, sätta prioriteringar, se 
lösningsalternativ men att också då få en insyn på kostnaderna. Handelsbanken arbetar även 
med förstudier för att kunna göra en bättre planering som sedan går över till att arbeta 
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kontinuerligt med att uppdatera riskerna. Detta tillvägagångsätt liknar ett arbetssätt som skulle 
kunna vara adopterad ur PMBOK.  
 
Centiro och Holmens Herrekipering förklara i sina intervjuar att de hade velat arbeta mer med 
att identifiera risker effektivare också för att kunna bemöta riskerna tidigare då 
konsekvenserna inte har blivit för stora. Detta är nått som PMBOK vill bidra med vilket leder 
till att båda företag vill efterlikna en modell som PMBOK förklarar. 
 
 
EVRY Consultings riskuppföljning och kontroll tar sig i uttryck av metoder där man använder 
sig av en matris där man kartlägger specifika delar som tycks vara av ett tillräckligt stort hot 
och detta ska då övervakas under hela projektets gång och metodik. Enligt PMBOK bör man 
ha en mera detaljerad plan över vad man ska följa upp, övervaka och kontrollera. Detta kan 
tyckas utifrån ett perspektiv från PMBOK som en ganska lösaktig plan vilket i sig kan leda till 
att bli en risk. Dock när de väl använder sig av övervakning använder man sig av en 
standardiserad matris där man tittar på omfattningen av risken och sedan bedömer 
sannolikheten att det kan bli verklighet. 
 
Handelsbanken arbetsmetodik är även här ett mer standardiserat arbetssätt där man har en 
avstämning varje månad för att se ifall de risker som varit ett hot inte längre befinner sig i det 
stadiet eller vise versa. Vilket PMBOK menar att projekt ska ha en avstämning där man 
säkerhetsställer att man utfört/utför de åtgärder man kommit överens om. Processen enligt 
PMBOK ska den vara en iterativ process vilket även handelsbankens har då den utförs en 
gång i månaden med avstämningar inom gruppen. Även DNV-GL arbetar på ett standardiserat 
sätt och följer teori på ett godtyckligt vis. Resterande företag har få om ingen kontroll och 
uppföljning. 
 

6 Slutsatser och utvärdering 
 

Syftet med studien var att undersöka hur riskhanteringen ser ut i projekt och hur detta 
förhåller sig till PMBOKs teori kring riskhantering. Under processen att undersöka hur 
riskhanteringsarbetet i projekt ser ut har kunskapen ökat och vi besvarat vår huvudfråga:  

Hur ser det riskhanteringsarbetet ut i projekt? 

Tidigare forskning pekar på att man gillar att tala om riskhantering, men att få arbetar aktivt 
med detta, och att det istället sker på ett med ad-hoc-mässigt plan utan någon strategisk 
planering. Det vi finner i vår studie är att riskhanteringen ofta är bristfällig utifrån vad 
PMBOKs teorier dikterar där man utelämnar centrala delar.  

Riskhanteringsplaneringen sker i större utsträckning enligt ett mer ad-hoc-mässigt arbetssätt 
snarare än vad PMBOK dikterar. Riskidentifiering är något företagen vi undersökt arbetar 
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med aktivt med i enlighet med vad som nämns i PMBOK, med några undantag. Den 
kvalitativa riskanalysen hos de företag vi har undersökt förefaller stämma väl överens med 
vad som nämns i teorin. Planeringen av riskbemötandet är något få av de företag vi undersökt 
arbetar aktivt med och sker i de flesta fall på ett ad-hoc-mässigt plan. Riskuppföljning och 
kontroll är också något få av företagen arbetar med. Ofta gör man ingen uppföljning och 
kontrollerar de risker man identifierat. 

Resultatet kan öka förståelse hos företag och påvisa brister i arbetet med riskhantering. Ofta 
tror man att riskhanteringen är fulländad, när själva verket är att det saknas centrala delar. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuer 
Personligt: 
1. Vad heter du och vad är din yrkesroll inom företaget? 
2. Under hur lång tid har du haft din nuvarande position? 

2.1 Har du haft en annan position inom företaget tidigare? 
2.1.1 Om ja - vilken? 

 
Övergripande: 
1. Hur arbetar ni i projektform? Kortfattat svar. 
2. Har ni några fasta projektroller när ni arbetar i projekt? 
 
Riskhantering: 
1. Beskriv hur ni övergripande arbetar med riskhantering för era projekt 
2. Finns det någon standardmodell för riskhanteringen? 

a. Om ja - vilken och hur applicerar ni den i projektarbetet? 
b. Om nej - varför inte? 

3. I vilket skede i projektarbetet börjar ni arbeta med riskhantering? 
a. Är det under hela projektet eller under specifika delar? 

4. Hur mycket resurser/personal lägger ni på riskhanteringen? 
a. Hur motiverar ni detta? 

5. Vilket personlighetsdrag anser du vara mest främjande för att ta fram risker? Erfarenhet, 
personliga preferenser, objektivitet etc. 

a. Varför just det personlighetsdraget? 
6. Vilka är de typiska riskerna? 
7. Dokumenterar ni riskerna? 

a. Om ja - använder ni er av dokument från tidigare projekt som erfarenhet? 
b. Om nej - kan ni ändå tillgodoräkna er erfarenhet från tidigare projekt? 

8. Hur prioriterar ni riskerna? 
a. Hur bestämmer ni huruvida riskerna har en hög eller låg risk? 
b. Har ni några riktlinjer för kategoriseringen? 
9. Tycker du att projekten utgår från de riktlinjer ni har om hur riskhanteringen skall hanteras? 

a. Om nej – varför tror du att ni inte utgår från det? 
10. Om du har fullmakt över projektarbeten, hur skulle du vilja hantera risker i framtiden? 
11. Vad är riskhantering för dig? 
12. Varför bör man använda riskhantering enligt dig? 
13. Vad kan vara svårigheterna med appliceringen av riskhantering i projektarbeten? 
 
Övriga frågor: 
1. Finns det något dokumenterat som vi skulle kunna ta del av som täcker tidigare projekt och 
dess riskhantering? 
2. Skulle vi kunna kontakta er efter intervjun om vi kommer på 
följdfrågor? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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