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Abstrakt 
Studien fokuserar på vilken inverkan ett anbuds riskavsättning har på ett projekts 

riskhantering och vad som kan förbättras med avseende på riskhanteringen vid anbud. 

Det finns många definitioner av risk är men i denna studie menas huvudsakligen 

”kombinationen av sannolikhet för en viss händelse och dess konsekvenser” med 

betoning på oönskade negativa händelser. Produkten av sannolikheten och 

konsekvens används flitigt för att beräkna förväntad riskkostnad när konsekvensen är 

uttryckt i pengar. En intervju med en Risk Manager från ett stort industriprojekt har 

genomförts för att ta del av dennes erfarenheter från sin profession. Bland annat 

framkom det under intervjun att anbudet ibland överlämnas till den som efterfrågat 

anbudet innan en fullständig riskanalys har gjorts. Det framkom även att 

riskkostnaderna som inkluderas i anbudet ibland justeras ner från en tidigare 

bedömning. Bland annat analyseras anledningarna till att detta sker samt 

konsekvenserna av dessa justeringar. Även om målsättningen med studien var att 

fokusera på ett stort industriprojekt har det visat sig finnas både likheter och olikheter 

mellan stora och små projekt, vilket är en av de reflektioner som diskuteras i det 

avslutande kapitlet. Preliminära slutsatserna är bland annat att bedömningen av 

riskkostnader inför anbudet är av mycket stor vikt för genomförandet av projektet 

samt att det behövs gemensam terminologi och tydlighet kring risker i projektet. En 

annan preliminär slutsats är att riskanalysen bör genomföras tidigt inför ett anbud för 

att kunna sänka pris mot kund eller få möjligheten till större vinst alternativt ges ökad 

förmåga att hantera oönskade händelser.  
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1 Inledning 

I inledningen för examensarbetet presenteras bakgrunden, problemställning, syfte och 

mål samt gjorda avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund och frågeställning 

När ett företag ska lämna ett anbud på ett industriprojekt som skall utföras till fastpris 

är det ett åtagande som också kommer med vissa risker. Vid ett större projekt blir 

också den ekonomiska insatsen större varför mer står på spel om något oväntat skulle 

inträffa. En del av anbudet består därför av ett riskpåslag för att kunna hantera 

eventuella risker i projektet. Men eftersom det är ett fastprisåtagande bör det rimligen 

få någon form av återverkning på den fortsatta riskhanteringen vid utförandet av 

projektet. Mot denna bakgrund har följande problemställning formulerats:  

 
Vilken inverkan har storleken på anbudets riskavsättning på ett projekts riskhantering 

och vad kan förbättras i anbudsprocessen med avseende på riskhanteringen? 

1.2 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att beskriva och analysera anbudets inverkan på ett stort 

industriprojekts riskhantering.  

 Målet är att studien ska öka förståelsen för hur riskhanteringen i genomförandet 

av projektet förhåller sig till utformningen av riskavsättningen i anbudet, för att 

därmed även bidra till bättre anbud.  

1.3 Avgränsningar 

Studiens empiriska del är avgränsad till erfarenheterna från en Risk Manager som 

arbetar i ett stort svenskt industriprojekt. Med ett stort projekt menas här en budget 

räknat i hundramiljonersklass. Det bör dock observeras att projektet på grund av dess 

storlek är något av ett extremfall.  

 I projektet för fallstudien ingick flera underleverantörer men avgränsning är gjord 

till att endast studera ett perspektiv från den övergripande och samordnande 

projektnivån, se Figur 1.  

 Företaget som ansvarar för projektet och den person som intervjuats i rapporten 

vill vara anonyma och refereras därför med pseudonymer. Vidare benämns företaget 

som Svea och intervjupersonen som Karl.  

 

 

Figur 1 Avgränsning mellan övergripande och samordnande projektnivån mot 

underleverantörer.  

Samordnande 
projekt nivå 

Under-
leverantör  

Under-
leverantör  

Under-
leverantör  

Under-
leverantör  

Avgränsning 



 

  2      

 

2 Metod  

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssätt och undersökande metod för att studiens 

reliabilitet och validitet ska kunna värderas. En kritisk granskning av studien görs 

dessutom i diskussionen under kapitel 6. 

2.1 Tillvägagångssätt 

För genomförandet av denna studie har en kvalitativ metod använts och 

tillvägagångssättet har varit enligt följande process:  

 

 Insamling av bakgrundsmaterial 

 Genomförande av intervju  

 Analys av intervju  

   Diskussion  

 Slutsats 

2.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har legat som grund för det inledande bakgrundskapitlet. Källor som 

refereras till har värderats och selekterats utifrån följande källkritiska principer:  

 

 Relevans för studien – Är materialet inom studiens ämnesområde?  

 Utgivare – Framgår det vem som är källa till texten? 

 Sammanhang – Är källan i tryckt format eller från Internet? 

 Trovärdighet – Vilken trovärdighet har källan? 

2.1.2 Intervju 

Intervjupersonen Karl var fram tills nyligen Risk Manager i ett stort industriprojekt på 

heltid. Innan Karl började som Risk Manager i projektet hade han en lång karriär som 

certifierad projektledare i industrin varifrån han även lärt sig det han kan om 

riskhantering. Karl var inte själv inblandad i anbudsarbetet för det aktuella projektet 

men blev Risk Manager när anbudet accepterats. Därmed är Karl väl insatt i projektet 

och i hur riskhanteringen genomfördes i anbudsskedet. Han är även den som tordes 

vara mest insatt i anbudets påverkan på riskhanteringen. Mot bakgrund av Karls roll i 

projektet är denne att anses som primärkälla.  

 Intervjun har genomförts i halvstrukturerad form. Denna typ av intervjuform 

utgår från en intervjumall med öppna frågor som tillåter den svarande att utveckla sina 

svar (Denscombe, 2009). Intervjumallen återfinns som Bilaga 1.  
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3 Bakgrund  

Genom att presentera vad som beskrivs i litteraturen ges läsaren en ökad förståelse för 

ämnet. Kapitlet går igenom risk, riskanalys, riskhantering och avslutas med bakgrund 

kring anbud.  

3.1 Stora projekt  

Stora projekt är som ett mycket högt spel som kännetecknas av irreversibla åtaganden 

och flera år av projektering. Vid större projekt är det ofta unika produkter i få serier 

som ska levereras. När projektet levererat den färdiga produkten har den således liten 

betydelse för något annat än vad den ursprungligen tillverkades för på grund av dess 

nischade tillämpning. Stora projekt kräver därför mycket kapital och att risker hanteras 

effektivt. (Lessard & Miller, 2001). Av den anledningen krävs det att leverantörer i 

komplexa projekt implementerar och har riskhantering som en del av deras åtagande 

(Cooper et al., 2005).  

3.2 Risk  

Risk kan definieras som en sammanvägning av sannolikhet för att en negativ händelse 

ska inträffa och dess konsekvens. Hur risk definieras beror samtidigt på bland annat 

vilket sammanhang och kulturella kontext som det används i. Riskbegreppet varierar 

även över tiden allt eftersom nya risker uppkommer och medvetenheten om riskerna 

ökar eller projektet byter fas (Räddningsverket, 2003 & Cooper et al., 2005). Att det 

finns många olika definitioner på risk belyser Aven och Renn som i sin bok Risk 

Management and Governance (2010) tar upp 10 stycken definitioner på risk:  

 

1. Risk equals the expected loss  

2. Risk equals the expected disutility  

3. Risk is the probability of an adverse outcome  

4. Risk is a measure of the probability and severity of adverse effects  

5. Risk is the combination of probability and extent of consequences  

6. Risk is equal to the triplet (si, pi, ci), where si is the i
th
 scenario, pi is the 

  probability of that scenario, and ci is the consequence of the i
th
 scenario, (i=1, 

  2, . . ., N) 

7. Risk is equal to the two-dimensional combination of events/consequences and 

  associated uncertainties (will the events occur, what will be the consequences) 

8. Risk refers to uncertainty of outcome, of actions and events  

9. Risk is a situation or event where something of human value (including humans 

  themselves) is at stake and where the outcome is uncertain  

10. Risk is an uncertain consequence of an event or an activity with respect to 

something that humans value 
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 Definitionerna 7 till 10 ovan kan sägas referera mot hur människor upplever risk 

medans 1 till 6 utrycks i sannolikhet och förväntade värden (Aven & Reen, 2010). I 

den internationella standarden ISO Guide 73 (översatt från Palm, 2008) är risk 

definierat på följande vis:  

 

”kombinationen av sannolikhet för en viss händelse och dess konsekvenser”  

 
Med risk i denna studie refereras fortsättningsvis huvudsakligen till ISO 

definitionen ovan men med betoning på en oönskad negativ händelse.  

Konsekvensen i definitionen av risk kan uttryckas i mätetal vilket i projekt och 

anbud vanligtvis kvantifieras i pengar. Konsekvensen går att uttrycka som bara en 

kostnad men för att göra det tydligare när kostnaden relaterar till en risk används 

riskkostnad. När riskkostnad förekommer i studien är det således konsekvensen omsatt 

i pengar för det fall då en viss oönskad negativ händelse skulle inträffa med 100 % 

sannolikhet. 

I de fall riskavsättning nämns menas de pengar som avsatts i offerten för att 

hantera riskerna, antingen som riskreducerande aktiviteter eller som direkta kostnader 

då risken faller ut. 

3.2.1 Förväntat värde av riskkostnad 

Produkten av sannolikheten och konsekvens används flitigt för att beräkna förväntad 

riskkostnad när konsekvensen är uttryckt i pengar. Produkten av sannolikhet och 

konsekvens utgör således ”kombinationen” i definitionen av risk enligt föregående 

avsnitt och blir därmed förväntad risk. (När konsekvensen inte är uttryckt i någon 

bestämd form kan produkten sannolikhet multiplicerat med konsekvens omnämns som 

förväntad risk.) Den förväntade riskkostnaden kan användas i exempelvis kalkyler och 

vid budgetering. Summan av de förväntade riskkostnaderna kan enligt Hansson et. al 

(2006) även benämnas som riskexponering. Harris (2009) betonar däremot att det kan 

vara farligt att endast multiplicera två uppskattningar för att få ett värde. Detta 

eftersom ett värde kan uppfattas att vara mer exakt än vad det i själva verket är. 

Haimes (1998) anser att det är ett misstag att använda det förväntade värdet som enda 

kriterium för beslutsfattande. Detta eftersom det förväntade värdet av en extrem 

katastrof med låg sannolikhet jämställs med en högfrekvent förekommande händelse 

men med liten konsekvens. När det gäller extrema händelser menar Haimes (1998) att 

allt mer fokus idag läggs, och bör läggas vid den maximala förväntade riskkostnaden 

vid beslutsfattande (givet att man utgår från en uppskattning om minsta- mest troliga- 

och maximala utfallet i kostnad för den förväntade riskkostnaden och/eller 

sannolikheten).  

 Runyon (1977) tar bland annat upp följande två exempel kring problematiken 

med förväntad risk baserat på mest troliga utfallet:  

 Tänk om vägar var konstruerade för att klara genomsnittlig 

trafikbelastning av fordon av genomsnittlig vikt.  

 Tänkt om kollektivtrafiken i rusningstrafik var dimensionerad för att 

transportera det genomsnittliga antalet passagerare över ett dygn.  

 Runyon menar inte att t.ex. kollektivtrafiken ska dimensioneras efter extrema 

toppar i rusningstrafik, utan snarare att medelvärdet över ett dygn ligger mycket lägre 

än ”normaltrafikläget”, undantaget nätter och helger, vilket skulle resultera i en 

kaotisk kollektivtrafik.  

  



 

  5      

 

3.3 Riskhantering  

Enligt ISO standard definieras riskhantering som samordnande aktiviteter för att styra 

och leda en organisation med avseende på risk (ISO Guide 73:2009). Aktiviteter 

omfattar bland annat de olika stegen med i arbetet med risker. Riskhantering är således 

den övergripande benämningen för processen med identifiering, riskanalys (se avsnitt 

3.4) och att hitta lämpliga åtgärder för de risker man inte kan acceptera ur ett 

organisationsperspektiv. Åtgärderna sätts in för att minska, begränsa, undvika eller 

eliminera risken (FERM, 2003). Att genomföra riskreducerande åtgärder medför dock 

kostnader. Alternativet är att lämna en risk utan åtgärd och bara acceptera den 

(Hansson et al., 2006). En allmän inställning är annars att den som bäst kan förutse 

och hantera risken bör vara ansvarig för den (Chapman & Ward, 1994).  

 Inom riskhanteringsområdet finns många begrepp men som tillämpas olika 

baserat på hur de valts att definieras och tolkats, vilket även avsnittet Risk visat på. 

Avsaknaden av gemensamma begrepp kan enligt Palm (2008) skapa problem och 

svårigheter i riskhanteringen. 

 Peccia (2001) menar att det inom finansiell riskteori finns tre typer av 

ekonomiska förluster:  

 Förväntad förlust 

 ”Worst Case” förlust  

 ”Catastrophic” förlust 

 För att hantera dessa typer av risker anser Peccia (2001) att den förväntade 

förlusten, alltså förväntad riskkostnad, för identifierade risker bör ingå i affärsplanen. 

Den förväntande riskkostnaden bör ses som vad det kostar att driva projekt men måste 

ändå hanteras för att minska kostnaderna från konsekvenserna. Utöver den förväntade 

förlusten bör det finnas extrakapital för att täcka oförutsedda händelser upp till en viss 

säkerhetsnivå, det vill säga ”worst case” scenario. Säkerhetsnivån anger den punkt 

varefter nyttan med ytterligare riskreduktion inte överväger kostnaden. Var punkten 

finns är något som måste baseras på avvägningar inom projektet, det vill säga hur 

mycket pengar är projektledningen beredda att avsätta för att minska sannolikheten att 

gå med förlust. Användandet av grafer från mjukvaror, t.ex. @Risk, kan då användas 

för att bedöma vart säkerhetsnivån bör läggas (Cooper et al. 2005). Förluster utöver 

”worst case” betecknas som katastrofala eftersom dessa härstammar från risker som är 

lågfrekventa men med stor konsekvens.
1
 Dessa kan inte säkras med kapital eftersom 

det helt enkelt blir en orimligt hög summa och kanske mer än vad företaget har råd 

med.  

 För de katastrofala förlusterna måste andra metoder tillämpas i riskreducering och 

hantering än med ekonomiska medel, exempelvis genom att se över företagets 

affärsplan eller att helt enkelt avstå från att genomföra projektet (Boyce, 2003; Peccia, 

2001).  

  

                                                 
1
 I sammanhanget bortses från de högfrekventa risker med liten konsekvens. 
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3.4 Riskanalys  

Riskanalysen genomförs för att få klarhet i vilka risker som föreligger i anbudet 

(Thoresson, 1994). Det är viktigt att försöka identifiera alla potentiella risker eftersom 

det annars blir en undervärdering av den totala förväntade riskkostnaden. En följd av 

riskanalysen kan vara att projektet måste förkastas på grund av att det är för riskabelt. 

Går projektet vidare behöver en fördjupad riskanalys genomföras (Ward & Chapman, 

1991). Samtidigt är det inte alltid lätt att hitta och identifiera riskerna om de inte 

tidigare förekommit (Palm, 2008). Redan innan analysen påbörjas måste det därför 

vara känt vad den ska användas till eftersom detta avgör inriktningen på arbetet samt 

valet av analysmetod (MSB, 2011). Ska riskanalysen exempelvis användas inför ett 

anbud bör lämplig metod väljas för att få fram riskkostnader. 

 Vanligen inkluderar samtliga modeller någon form av sannolikhetsbedömning 

och värdering av konsekvens (Räddningsverket, 2003). Thoresson (1994) menar att 

konsekvens och sannolikhet endast behöver uttryckas som liten, måttlig eller stor 

eftersom exakta värden inte är nödvändiga på grund av deras osäkerhet.  

3.4.1 Monte Carlo simulering  

I en undersökning utförd av United States Goverment Accountability Office (GAO) 

framkom det att många stora projekt går över budget på grund av bedömningar som 

visat sig vara orealistiska (GAO, 2009). Ett sätt att hantera osäkerheten i bedömningar 

och in-data är att göra Monte-Carlo simulering (Räddningsverket, 2003). Monte-Carlo 

metoden används för att göra kvantitativa simuleringar och tillämpas bland annat inom 

finansvärlden, tillverkande industri, projektledning och energisektorn för att nämna 

några (Palisade, 2012). Simulering kan exempelvis göras med mjukvaruprogrammet 

@Risk och är viktig del för att få bättre beslutsunderlag för beslut under osäkerhet 

(Chapman & Ward, 2002). GAO förespråkar att metoden bör tillämpas för hela 

projektets kostnader och inte bara riskkostnader för att minska risken att ett projekt går 

med ekonomisk förlust.  

 Med metoden kan varje osäkerhet representeras med en sannolikhetsfördelning 

istället för ett enda värde, något som är ett mer realistisk sätt att representera 

osäkerheter på (Palisade, 2012 & GAO 2009). Inom sannolikhetsfördelningen för 

respektive parameter slumpas sedan ett värde fram. Dessa värden används t.ex. för att 

summera ihop riskkostnader i varje iteration och under simuleringen sparas alla 

summor. I simuleringen upprepas processen tusentals gånger, dvs. tusentals iterationer 

genomförs, och resultatet från varje iteration sparas. Det går även att ta hänsyn till 

riskers beroende mellan varandra. Det vill säga att om en risk faller ut så kan det 

påverka andra risker (Hansson et al., 2006). 

Resultatet från iterationerna presenteras grafiskt med en sannolikhetsfördelning 

över de olika utfallen, baserat på gjorda antaganden i modellen. På så sätt visar 

resultatet från simuleringen en slags riskprofil. Modellen blir däremot aldrig bättre än 

de antaganden som gjorts vilka bör noteras i redovisningen av den (Cooper et al., 

2005). I Figur 2 nedan visas en kostnadsberäkning gjord på 1970-talet med hjälp av 

Monte Carlo simulering i syfte att ta fram en metod för beräkning av risken i stora 

industriprojekt (Chapman, 1979). På y-axeln visar skalan sannolikhet och x-axeln 

visar skalan kostnad. Från vänster längs med x-axeln finns först målkostnaden, det är 

vad projektet eftersträvar att nå resultatmässigt.  
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Efter följer beteckningarna C1, C2 och C3 som representerar okända kostnader för 

olika osäkerheter i bedömningarna av målkostnaden. När C1, C2 och C3 läggs på 

målkostnaden ges den förväntade riskkostnaden för hela projektet. På den förväntade 

projektkostnaden adderas sedan den simulerade riskkostnaden för de risker som har 

identifierats. Riskkostnaden representeras av C4 som täcker upp till en viss 

säkerhetsnivå, som beskrivs mer om i avsnitt 3.3 Riskhantering. Tillsammans utgör 

C1, C2, C3 och C4 den totala budgeterade bufferten i anbudet inklusive risker. Det 

streckade området till höger visar sannolikheten att överskrida budget eftersom 

kostnaderna ligger över säkerhetsnivån.  
 

 

Figur 2. Kostnadsberäkning för industriprojekt. (Figur hämtat från Chapman, 1979) 

3.5 Anbud  

Ett anbud är ett erbjudande om avtal från en anbudsgivare riktat mot en 

anbudsmottagare (Ramberg & Ramberg, 2010). Benämningen offert är också 

förekommande och är synonymt med anbud. Däremot är anbud den benämning som 

oftast tillämpas av jurister och i offentliga upphandlingar (Thoresson, 1994).  

När företag gör större upphandlingar av varor och tjänster är det förekommande att det 

sker genom att begära in anbud från ett antal anbudsgivare. Anbudet blir därmed ett 

sätt för anbudsgivarna att konkurrera sinsemellan på lika villkor. För kunden 

säkerställer det i sin tur att denne betalar ett korrekt pris på den begärda produkten. 

För offentlig verksamhet finns dessutom tillämpandet av anbud reglerat i 

lag.(Konkurrensverket, 2012)  

 Anbudet som anbudsgivaren lämnar till kunden ska vara tydligt formulerat och 

avgränsat. I och med att det är avgränsat och tydligt bör det därför gå att förutse 

kostnader och en eventuell vinst redan i analysarbetet för anbudet (Thoresson, 1994). 

Ofullständig dokumentation från kund introducerar osäkerheter och kan leda till högre 

anbud än nödvändigt (Hughes & Lareya, 2008).  

 Anbudsgivaren kan därtill ange anbudet som fastpris, rörligt pris eller en mix av 

de två förstnämnda beroende på vad kunden önskar. Anbud till fastpris kan i sig 

innebära en risk eftersom anbudsgivaren står för eventuella förseningar och 

valutasvängningar, om inte annat avtalats (Thoresson, 1994). Rörligt pris ger på 

motsvarande sätt högre risk för kunden. När riskkostnaderna ligger på anbudsgivaren 

blir det samtidigt ett incitament att minska och hantera riskerna (Chapman & Ward, 

1994).  
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 Kostnaden för potentiella negativa händelser som anbudsgivaren tar med i 

projektet adderas däremot på grundkostnaden och den önskade vinsten, se Figur 3. 

Studier har visat på att riskkostnaden i ett anbud ligger på allt från 1 % upp till 25 % i 

extrema fall beroende på omständigheterna (Hughes & Lareya, 2008 & 2011). Att 

prissätta ett projekts riskkostnad är därför en vital del av anbudet och kritiskt för om 

ett projekt ska nå uppsatta mål (Boyce, 2003; GAO, 2009).  

 Grundkostnaden är omkostnaderna för att utföra projektet t.ex. löner, material och 

resor etc. Önskad minimi-vinst är den minsta vinst som anbudsgivaren vill få ut när 

projektet är avslutat. Hansson et al. (2006) menar att det finns två riskdelar i anbudet 

uppdelat i erforderliga händelser och oönskade händelser. Riskdelen för erforderliga 

händelser baseras på de osäkerheter som finns i budgeteringen av grundkostnaden, 

t.ex. att materialkostnaderna bli högre än planerat. Den sista delen är för oönskade 

händelser, t.ex. olyckor eller att något går sönder.  

 

 

Figur 3 Anbudsprisets beståndsdelar. (Figur hämtad ur Hansson et al., 2006) 

 I anbudsgivarens arbete med att förbereda anbudet görs generellt bara en 

övergripande riskanalys och värdering av riskkostnader. Analysen är övergripande och 

därför tenderar bedömningarna att överskattas för att få en större felmarginal. Det kan 

leda till att den summerade förväntade riskkostnaden blir stor. Det kan då i sin tur få 

följden att anbudspriset blir högt (Hansson et al., 2006). En annan anledning till att 

riskkostnaden i anbudet blir stor är kunden själv. Kunderna försöker generellt skydda 

sig själva genom att lägga över mycket av riskerna på leverantören, något som kan ge 

en hög risknivå i ett projekt. Det vill säga att sammanlagda riskkostnaden blir väldigt 

stor i förhållande till anbudets totala storlek. Risknivån utgör därför en viktig del för 

det slutgiltiga anbudet även om många flera aspekter också väger in (Caron et al., 

2007). En hög risknivå i är däremot inte något som i sig behöver utesluta från att 

lämna ett anbud. Det kan finnas tillfällen då andra intressen väger högre än en hög 

risknivå. Exempelvis till förmån för en ny marknad eller då anbudet är att anse som 

strategiskt värdefullt (Thoresson, 1994). Enligt Hughes & Lareya (2011) har flera 

studier visat på att anbudsgivare sällan inkluderar hela riskkostnaden för att få låga 

attraktiva anbud. När anbudsgivaren däremot medvetet lämnar ett lågt anbud till 

fastpris introduceras samtidigt andra risker. Till exempel att företaget inte kan leverera 

upp till kravställd nivå eller gå i konkurs på grund av att pengarna som angivits i 

anbudet inte täcker upp för projektets omkostnader och riskkostnader som uppstått 

(Chapman & Ward, 1994).  
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4 Erfarenheter från ett stort industriprojekt  

Följande avsnitt baseras på intervju gjord med Karl som är Risk Manager för ett stort 

industriprojekt utfört av företaget Svea. Det är således Karls erfarenheter från 

tillämpningen i sin profession som utgör grunden för detta kapitel. Inledningsvis 

beskrivs anbudsprocessen på Svea för att sedan handla mer specifikt om det aktuella 

projektet. Resultatet från intervjun analyseras i kapitel 5. 

4.1 Anbudsprocessen  

När ett anbud ska ges av Svea utses en person som tilldelas rollen som Bid Manager. 

Bid Managern samordnar och ansvarar för innehållet i anbudet med stöd av en 

arbetsgrupp benämnd Bid Team. 

  – Man vill gärna att anbudet blir så högt som möjligt men petar man in för 

mycket vinner man inga uppdrag. Ofta har man en uppfattning om vad kunden är 

beredd att betala, berättar Karl. 

 Ett så stort projekt som han arbetar på varar under flera år varför mycket kan 

hända. För detta ändamål krävs en del reserver som inkluderas i anbudet. Sett till hela 

anbudet kan det enligt Karl därför sägas bestå av fyra delar:  

 

 Omkostnad – Vad det kostar med material och arbete.  

 Vinst – En garanterad vinst  

 Projektreserv – Pengar för oförutsedda händelser som inte är 

relaterat till risk 

 Riskavsättning – Pengar för oförutsedda händelser baserat på 

riskanalysen.  

 – Till sin hjälp i anbudsarbetet har Bid Teamet ett affärsstödssystem med bland 

annat en checklista som används för alla projekt inom företaget och som ska gås 

igenom innan anbudet skickas. En av frågorna på checklistan är om en riskanalys har 

gjorts, men det är däremot upp till varje Bid Manager att se till att en sådan verkligen 

görs. Frågan i sig besvaras bara med ett ja eller nej vilket ger stora variationer i 

utförlighet, berättar Karl.  

 Han berättar även att en del gärna ”genar” i kurvorna för att spara in tid, det vill 

säga att man i checklistan svarar ja utan att ha ett framtaget underlag. När anbudet 

sedan accepterats av kunden tillsätts en projektledare som leder det fortsatta 

projektarbetet.  

4.2 Riskavsättning i anbudet  

Riskavsättningen för risk i anbudet baseras på de förväntade riskkostnaderna.  

 – Skulle man addera upp samtliga riskkostnaderna rakt upp och ner blir det en 

jättesumma, berättar Karl. Det resulterar i sin tur att man inte får kontraktet och att 

man blir utskrattad. Även med de förväntade riskkostnaderna kan det bli stora summor 

det handlar om.  

 Karl är övertygad om att man tappat projekt på grund av dålig riskhantering; ”det 

blev helt enkelt för dyrt vilket ledde till att man inte ens offererade”. Det vill säga att 

anbudet blev för stort och inte står sig mot konkurrenter.  

 – Man måste få Bid Teamet att räkna med riskreducerande åtgärderna innan de 

gör riskavsättningen i anbudet. Det vill säga göra riskavsättningen efter förväntad 

riskavsättning minus kostnadsreduktion efter åtgärd plus åtgärdskostnad. Av en 

förväntad riskkostnad på 500 miljoner kanske bara 100 miljoner bör avsättas efter 

riskreducerande åtgärder. Samtidigt är det många som känner sig obekväma med detta 

då de utlovar en framtida besparing på riskkostnaderna då detta förutsätter att 

åtgärderna fungerar.  
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4.3 Riskkostnadsreducering under tidspress  

Diskussionerna inför ett anbud av denna storlek kan pågå länge men när kontrakt ska 

skrivas kan det gå så snabbt som på ett par veckor. På den korta tiden ska då även 

underleverantörer kontrakteras och hinna göra sina riskanalyser. Inför anbudet finns 

således oftast bara en redovisad förväntad riskkostnad på t.ex. 81 miljoner som egen 

post. Just i denna fas precis innan anbudet skickas anser Karl att Svea kan bli bättre.  

 Enligt Karl anser somliga att man i anbudet kan lägga 10-15% i riskavsättning av 

totala budgeten utan att lägga tid på riskanalys och ja så skulle man kunna göra menar 

han.  

 – Möjligheterna ligger däremot i att minska denna procentsats. Kan man minska 

riskerna genom att göra ett antal aktiviteter innan anbud kan man spara pengar. Även 

om det händer något så kanske aktiviteterna gjort att utfallet inte blir lika dyrt. Sparar 

man pengar går det att sänka priset mot kund vilket ökar sannolikheten att vinna hem 

kontrakt, alternativt göra en större egen vinst. Den som inte förstår nödvändigheten 

med riskhantering missar också att varje krona sparad är ren vinst. Riskanalysen 

kostar i sig inget mer än tid, berättar Karl.  

 Ett exempel som Karl tar upp på hur det ofta kan gå till vid anbudsprocessen 

handlar om en tilläggsbeställning i det aktuella projektet. Bid Managern som skulle ge 

offert på beställningen såg i checklistan att en riskanalys skulle göras men var själv 

inte särskilt riskorienterad som person. Bid Managern kom då till Karl och frågade om 

det inte gick att skriva ihop en riskanalys lite skyndsamt. Att man helt enkelt börjar för 

sent enligt Karl är ett av de vanligaste misstagen.  

 – Det tar lång tid att gå igenom alla riskerna och man behöver olika kompetenser 

för att göra en bra riskanalys. I realiteten ges vanligen ett par veckor för riskanalysen. 

När tiden inte längre räcker till får man sitta och gissa så gott det går på den tid man 

har.  

4.4 Riskhantering i projektet 

Inför projektet tar man på Svea fram en Risk management plan. Där försöker man 

skriva så mycket som möjligt kring hur man bland annat hanterar och klassificerar 

riskerna samt hur ofta riskmöten ska genomföras.  

 – Det gäller att försöka skilja mellan risker och andra aktiviteter som inte 

identifierats som risker, menar Karl. Allt oförutsett som händer är inte per automatik 

en risk och därmed något som ska tas från riskavsättningen. Det är också därför man 

bör ha en projektreserv som projektledaren ansvarar för i de fall händelser sker som 

inte är risker.  

 På frågan om de har någon gemensam terminologi för riskhanteringen mellan de 

olika inblandade aktörerna säger Karl att det saknas. Som en del av riskhanteringen i 

projektet körde han däremot hårt på att använda strukturerade metoder och inte bara se 

riskkostnaden som en stor klumpsumma i kalkylerna. Utgångsläget är 

riskhanteringsmetoden Risk6, se Figur 4. Metoden är enligt Karl enkel att använda 

samtidigt som den erbjuder ett effektivt stöd för genomförandet av riskhantering. Från 

steg 1 som är riskidentifiering fortsätter man medsols till nästa steg i figuren och så 

vidare. I steg 2 analyseras orsaken till risken följt av en bedömning för förväntad 

riskkostnad (steg 3), åtgärdsplan (steg 4) och vem som ansvarar för vad (steg 5). Det 

sista steget är uppföljning och utvärdering där risker kontinuerligt följs upp. Det är 

även möjligt att gå tillbaka metoden, exempelvis behöver inte alla stegen genomföras 

vid varje riskuppföljningsmöte som genomförs kontinuerligt och fokus läggs då 

snarare på steg 4, 5 och 6 i Risk 6 metoden.  
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Figur 4. Schematisk bild över stegen i Risk 6 metoden. 

 

 Karl valde att i detta projekt beskriva alla 10-i-topp risker utförligt då de enligt 

honom generellt står för 80 % av riskkostnaderna. Dessa risker redovisas på varsin 

A4:a sida med rubriker som han ansåg var relevanta enligt följande: 

 Rubrik, en beskrivande titel som summerar risken 

 Riskbeskrivning, en kort bakgrund till risken 

 Tabell med:  

o Riskkostnad, (kostnad om risken faller ut utan åtgärd) 

o Sannolikhet, (sannolikhet för utfall i 25 %, 50 % & 75 %) 

o Viktad riskkostnad, (förväntad riskkostnad) 

o Åtgärdskostnad, (kostnad för att genomföra åtgärd) 

o Reduktion, (kostnadsreduktion av riskutfall efter åtgärd) 

o Budgeterad kostnad (samma som riskavsättning; förväntad 

riskkostnad minus reduktion plus åtgärdskostnad) 

 Åtgärdsplan, vad man ska göra för att reducera risken t.ex. sannolikhet 

och/eller riskkostnad.  

 Tabell med åtgärdande aktiviteter.  

 Ansvarig, vem ser till att utföra åtgärder. 

 Due date, datum till när åtgärder skulle ha genomförts. 
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4.5 Underleverantörernas riskpåslag  

Eftersom det var ett stort projekt var det flera underleverantörer som skulle 

kontrakteras inför projektet.  

 – Dessa hade sina riskpåslag i sina offerter vilka de från början bara angav som 

klumpsummor, enligt Karl. Det var visst motstånd från underleverantörerna att 

beskriva sina 10-i-topp risker på det strukturerade sätt som vi från projektet önskade.  

Karl säger vidare att vilka risker underleverantörerna satt upp är det svårt att säga 

något om men däremot är det viktigt att risker inte tas upp flera gånger, något som gör 

projektet dyrare.  

 – En bra struktur på riskerna gör att det lättare går att diskutera fram vad som bör 

ligga på enskild underleverantör respektive på projektet. På så sätt kan det räcka med 

en riskavsättning istället för lika många som underleverantörer.  

4.6 Låst risknivå  

I det aktuella projektet pågick förhandlingen med kunden under flera år innan kontrakt 

skrevs. Under denna period hade priset också diskuterats, något som generellt skapar 

låsningar i det slutgiltiga anbudet.  

 – Har man nämnt ett pris är det svårt att i slutgiltiga anbudet ange det dubbla även 

om riskanalysen senare visar på det skulle behövas, berättar Karl. Anbudet blir då ett 

tak för hur stora riskpåslagen får bli snarare än att man utgått från de verkliga riskerna.  

I just detta projekt hade man rätt bra kolla på de övergripande riskerna eftersom 

diskussionerna pågått under flera år. Det fanns därför ett bra underlag när Karl började 

som Risk Manager i projektet vilket enligt hans egna erfarenheter från industrin är rätt 

unikt.  

 – I många andra fall så är offerten redan skickad när riskanalysen görs. 

Riskkostnaderna anpassas då i riskanalysen till att bli så stor som riskavsättningen 

medger, berättar Karl utifrån att själv jobbat som projektledare i många år.  

4.7 Anpassning av risker  

Det aktuella projektet är större än normalt och det finns begränsade erfarenheter av 

denna storlek. 

  – Många gånger är det grova uppskattningar och en hel del gissande, berättar 

Karl. Det är ett problem med att uppskatta den förväntade riskkostnaden. Inte minst 

eftersom det är några få personer som kommit fram till det.  

 Som tidigare nämnts har anbudet i många fall redan skickats när riskanalysen 

genomförs vilket ger ett tak.  

 – Har man 300 miljoner kronor i riskavsättning så lägger man till nya 

riskkostnader eller justera upp befintliga tills man når upp till 300 miljoner.  

 Uppjusteringen av riskkostnaderna sker för att inte riskavsättningen ska tas i 

anspråk av projektledningen som tidigt i projektet vill visa på vinst när risker för ett 

visst moment inte inträffat, trots att nya risker kan uppstå senare.  

 – Är det å andra sidan mer än 300 miljoner kronor i riskkostnad ser man över om 

det inte går att justera någon riskkostnad till att passa riktvärdet i anbudet. Visar det 

sig i riskanalysen att man skulle behöva 500 miljoner kronor blir det möjligtvis en 

diskussion kring situationen.  

 Om riskkostnaderna inte finns inkluderade i anbudet är det Svea som kan tvingas 

stå för hela överskjutande delen av riskkostnaderna för de negativa händelser som 

inträffat i projektet.  
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 – Egentligen är det bara bedömningar i form av gissningar och ingen kan säga om 

det är rätt eller fel. Det går säkerligen att räkna mer matematiskt men så gör vi inte 

idag. Man gissar vilt i risk management och hur kan man avgöra om det är 25 % eller 

50 % chans att en risk faller ut? frågar Karl retoriskt. Det är omöjligt att säga om man 

inte har erfarenhet. Det är också lätt att bli fartblind när det är så stora pengar det 

handlar om att man talar i potter om miljoner.  

 På motsvarande sätt har Karl varit med om att ledningen sagt innan anbudet 

skickats att vissa identifierade riskkostnader varit för stora. Man har därefter minskat 

riskavsättningen för dessa risker för att på så vis få ett lägre anbud. De identifierade 

riskkostnaderna har därefter fått bli nedskrivna och anpassade till den nya lägre nivån 

trots den tidigare bedömningen i riskanalysen.  
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5 Analys  

I detta kapitel används litteratur och resultatet från intervjun för att göra en analys i 

syfte att kunna dra underbyggda slutsatser. Kapitlet inleds med analys kring vad risk 

är för att sedan behandla riskkostnader i anbudet och anpassning av riskkostnader. 

Kapitlet avslutas med en analys kring hur uppskattningar av riskkostnader i anbudet 

sker.  

5.1 Terminologi inom riskhantering 

Som framkommit i bakgrundskaptilet finns många olika definitioner på vad risk är. 

Enligt Karl fanns ingen gemensam terminologi för riskhanteringen i projektet. Med 

tanke på antalet underleverantörer inblandade med sina respektive metoder är det bra 

att säkerställa alla menar samma sak med avseende på risk. Frågan är då vad Karl 

menar med risk. 

 Baserat på intervjun framkommer att risk i Karls fall avser en negativ händelse 

som påverkar tidsplan, extra kostnader eller brister i kvalitén. Den påverkan risken har 

på projektet kan omsättas till en förväntad riskkostnad, det vill säga med sannolikhet 

och riskkostnad för en negativ händelse. Sannolikheten baseras huvudsakligen på en 

bedömning utifrån på projektmedlemmarnas egna erfarenheter. Den uppskattade 

sannolikheten används sedan för att få fram en förväntad riskkostnad.  

 Det som står ovan skiljer sig inte särskilt mycket från vad som beskrivits i 

litteraturen. Vad Karl säger är att däremot att risker endast är risker om de finns med i 

risklistan. En trolig förklaring till påståendet är att riskerna i risklistan är med i den 

budgeterade riskavsättningen. Genom att ha kriteriet om att risken ska finnas på 

risklistan skapas en tydlig avgränsning som även ger incitament på underleverantörer 

att lyfta upp risker. Dels för att kunna senare kräva pengar vid ett eventuellt utfall av 

risken och dels för att riskavsättningen i anbudet inte ska förbrukas okontrollerat. 

Kostnaderna för konsekvenserna som därmed faller utanför projektets identifierade 

förväntade riskkostnader får tas från projektreserven om projektledaren så medger. 

Detta kan däremot leda till att vissa potentiella risker ignoreras istället för att effektivt 

hanteras varför det går att ifrågasätta förfarandet.  

 Enligt Palm (2008) minskar sannolikheten för missförstånd med användandet av 

gemensamma och väldefinierade processer vilket ger ökad effektivitet. Att Karl 

arbetade för att underleverantörerna skulle använda en gemensam struktur för att 

beskriva sina risker var därför något som gjorde det lättare att diskutera underlaget. 

Det går att uttyda att vad som är en risk och inte måste ha diskuterats baserat på 

underlaget från underleverantörerna. Definitionen av begreppet risk byggde därför 

troligen mer på konsensus och inte på formellt beslutat underlag. Med en tydligare 

definition av vad risk är för något i projektet hade de kunnat försäkra sig att alla 

menade samma sak med olika begrepp inom riskhanteringen, inte minst på grund av 

det stora antal människor och företag inblandade i projektet.  
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5.2 Riskavsättning och tydlighet  

Oväntade händelser går inte helt att undvika varför kostnaden för risk behöver ingå i 

anbudet. Detta styrks av såväl litteraturen som från intervjun. Som tidigare nämnts är 

en risk endast risk i projektet om den finns på risklistan enligt vad som framkom under 

intervjun. Av den anledningen behövs projektreserven vilket kan liknas med vad som 

illustreras i Figur 3 (Hansson et al. 2006), där riskdelen är uppdelad i oönskade 

händelser och i erforderliga händelser. Erfoderliga händelser är därmed snarlikt med 

projektreserven enligt Karls benämning. En skillnad är dock att i Karls benämning 

ingår även vid anbudstillfället okända risker som ej finns i risklistan. Gemensamt är 

däremot att både riskavsättningen och projektreserven berör osäkerhet men med olika 

syften i anbudet. I Karls projekt kan alla negativa händelser som exempelvis inte finns 

i risklistan anses vara erfoderliga händelser även om man skulle kunna säga att de var 

oidentifierade risker. Detta speglar återigen behovet av gemensamma definitioner för 

projektet och att vara tydlig.  

 Karl nämner under intervjun att underleverantörernas riskavsättning knutna till 

risklistan i anbudet initialt presenterades som en klumpsumma. När kostnaderna för 

riskerna presenteras i klumpsummor blir det svårt att analysera dessa så att risker inte 

tas med i kalkylerna flera gånger, samt kunna identifiera var lämpliga riskreducerande 

åtgärder behöver sättas in. Exempel på detta är att inte en riskavsättning har gjorts 

både på projektnivå och i underleverantörens egen kalkyl för samma risk. Kan 

riskanalys och riskreducerande åtgärder genomföras i ett tidigt skede och dessutom ge 

tydlighet kring vad de förväntade riskkostnaderna omfattar, innan anbudet lämnas till 

kund, kan riskavsättningen minskas. Detta var även en orsak till att Karl ville ha den 

ursprungliga risklistan i anbudet förtydligad i den fortsatta riskhanteringen med ett 

antal punkter han formulerade i tabellformat. Med en reducering av riskavsättningen 

följer bland annat dessa tre scenarion:  

 Anbudet kan sänkas mot kund vilket ger högre sannolikhet att vinna 

kontrakt i konkurrens.  

 Anbudet sänks inte mot kund men riskreduceringen ger en ökad vinst för 

projektet. 

 Anbudet sänks inte mot kund men riskreduceringen ger en ökad förmåga 

att hantera oönskade händelser.  

 I alla scenarion ovan är det en vinst för anbudsgivaren i slutändan. I Karls fall 

kom han in vid själva genomförandet av projektet så första punkten var inte aktuellt då 

budgeten redan var fastslagen. Om den ursprungliga risklistan hade varit lika utförligt 

beskriven som Karl förordade skulle punkten dock kunna vara tillämpbar inför 

anbudet. Nu kunde istället projektet dra till gagn av punkt två och tre ovan.  

5.3 Anpassning av riskkostnader 

Den budgeterade riskavsättningen i anbudet beskrivs under intervjun som att 

avsättningen skapar ett tak för hur stora riskkostnaderna får vara i ett senare skede. 

Anbudet får därmed en direkt inverkan på den fortsatta riskhanteringen i projektet. 

Enligt vad som sades under intervjun anpassas bedömningarna av riskkostnaderna till 

att passa hur mycket som funnits att tillgå i den fastslagna budgeten. I realiteten skrevs 

riskkostnaderna ner. Det kan således ha funnits förväntade riskkostnader i Karls 

projekt som bedömts som mycket större men inte presenterats korrekt. Om detta 

tillvägagångsätt tillämpas på flera förväntade riskkostnader finns en fara i sig att den 

sammanlagda riskbedömningen blir för låg. Det kan få följden vid ett utfall att 

projektets riskavsättning egentligen är för liten vilket då bland annat har en direkt 

inverkan på vinsten. Förvisso hävdar Karl att det är en hel del gissningar inom 

riskhantering men det är svårt för utomstående att värdera informationen.  
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 Riskbedömningar som utgår från budget kan lätt leda till att riskers sannolikhet 

och/eller konsekvens ändras godtyckligt. Tänkbara orsaker till att dessa anpassningar 

sker är:  

 

1. Man vill vinna anbudet och anpassar riskkostnaderna för att få ett lägre 

anbud som blir mer konkurrenskraftigt. Detta är något som Karl beskrev 

under intervjun och som också omnämns i litteraturen (Hughes & Lareya, 

2011).  

 

2. Man har inte gjort en adekvat riskanalys innan anbudet skickas iväg. När inte 

alla steg i riskanalysen hinns med är det möjligt att potentiella risker missas 

eller att reducerande åtgärder ej sker fullt ut. 

 

3. Man har fått en låsning på kostnaden. Precis som när en privatperson ska 

köpa en produkt vill denne redan från början få en klar bild över kostnaden 

för produkten. På samma sätt vill kunden i ett stort projekt, enligt vad som 

framkom under intervjun, ha en prisuppskattning i ett tidigt skede samtidigt 

som varje prisuppskattning riskerar att uppfattas som sanning. Även om 

kostnaderna för genomförande ändras under tiden som projektet diskuteras 

har kunden låst in sig på en tidigare uppskattning. Den tidigare 

uppskattningen blir därmed grunden för anbudet och riskkostnaderna får 

anpassas därefter.  

 
4. Man vill inte påvisa hög risk i projektet för investerare. Investerare vill ha 

balans i förhållandet mellan potentiell vinst och risk och kan undvika att 

investera i ett riskfyllt projekt.  

 

 Oavsett orsak till att anpassningen genomförs i ett projekt så bidrar det till en 

felaktig eller orealistisk bedömning av de sammanlagda förväntade riskkostnaderna. 

Orsak ett och två ter sig mer generella, medan orsak tre kan ses koppla mer mot större 

projekt i och med längre uppstartsfas än för mindre projekt. Eftersom den totala 

prisuppskattningen för anbudet förväntas omfatta riskavsättning i ett fastprisåtagande 

behövs förståelse för alla ingående delar innan en uppskattning bör ges till kund. 

Därmed behöver riskanalys ske i ett tidigt skede för att de förväntade riskkostnaderna 

inte ska avvika allt för mycket mellan anbud och i efterföljande projekt. Däremot kan 

det bli en ofrånkomlig följd att investerare förs bakom ljuset när riskerna och deras 

kostnader inte redovisas annat än som en samlad budgetpost. En budgetpost som i 

värsta fall kan vara en glädjekalkyl på bästa gynnsamma utfall.  

 Från anbudsgivarens perspektiv finns ett incitament att kunna sätta ett så högt pris 

som möjligt men ändå vinna anbudet då det kan ge en större vint. I det avseendet 

måste riskhanteringen påbörjas i god tid innan anbudet lämnas vilket kan hjälpa till att 

reducera de tänkbara orsakerna ovan nummer ett till tre.  

 Att riskavsättningen minskas i anbudet för att vinna kontraktet är vanligt 

förekommande i många projekt enligt Hughes & Lareya (2011). Det kan självklart 

göras men problemet ligger i att likställa den ursprungliga bedömningen av förväntade 

riskkostnader och vad som sedan används som underlag för att sätta budgeten för 

riskavsättning när dessa skiljer sig åt. En möjlighet skulle istället vara att redovisa de 

bedömda förväntade riskkostnaderna och samtidigt redovisa vilka budgeterad 

riskavsättning som finns att hantera detta. På detta sätt synliggörs riskkostnaderna och 

möjliggör en bedömning av sannolikheten att riskavsättningen räcker för att bekosta 

alla riskkostnader under projekttiden.  

  



 

  17      

 

5.4 Uppskattning för riskavsättning 

Under intervjun med Karl nämndes att det är den förväntade kostnaden som 

huvudsakligen tillämpas i riskhanteringen generellt inom industrin och så även inom 

Svea. Enligt Harris (2009) och Haimes (1998) finns det däremot skäl till att ifrågasätta 

användandet av den förväntade kostnaden. Det kan bland annat ge en falsk trygghet 

hos beslutsfattaren att uppskattningarna är mer exakta än vad de egentligen är. 

Thoresson (1994) menar förvisso att sannolikhet och konsekvens endast behöver 

anges i få steg på grund av den innevarande osäkerheten. Men med avseende på 

projektets storlek i fråga kan färre steg för sannolikheten som tillexempel som 

Thoresson anser, ge stora variationer i den förväntade riskkostnaden. Exempelvis när 

konsekvenserna i ett stort projekt är på flera miljoner kronor och sannolikheten endast 

anges i stegen 25 %, 50 % eller 75 % för att beräkna förväntade riskkostnaden.  

 Karl påstår vidare att det är grova uppskattningar och att det är en hel del 

gissningar i bedömningarna som görs. Detta påstående tyder på att eventuella 

anpassningar av riskkostnader är ett accepterat förfarande inom projektet. Det kan 

också tolkas som att bedömningarna endast ger indikation om vilka risker som 

åtgärder skall reserveras för i riskavsättningen samt ett utryck för den osäkerhet som 

bedömningarna innehåller. Detta är likartat med vad Thoresson (1994) anser. Om 

osäkerheterna i bedömningarna av sannolikhet och riskkostnader kan hanteras på ett 

bra sätt finns däremot en ökad chans att ge ett bättre anbud med bättre vinst. Enligt 

både Boyce (2003) och GAO (2009) är bedömningarna av riskkostnaderna en vital 

och kritisk del för att projektet ska nå uppsatta mål i genomförandet.  

 Monte Carlo simulering är en välbeprövad metod för hantering av osäkerheter i 

beslutsunderlag som används för bland annat riskhantering (Palisade, 2012). Den 

grafiska presentationen av simuleringen med andelar inom ett visst kostnadsintervall 

gör det lättare att välja till vilken nivå riskavsättningen ska sättas, det vill säga 

säkerhetsnivå (Peccia, 2001). På så sätt behöver identifierade risker inte justeras till att 

passa budget utan istället visas med vilken sannolikhet budgeten riskerar att 

överskridas, utifrån de begränsningar och antaganden man gjort i modellen. Detta ger 

ett bättre beslutsunderlag med hänsyn till osäkerheterna (Chapman & Ward, 2002). 

Att justera risker för att passa budget är egentligen är en absurd tanke och där det finns 

anledning att kritisera tillvägagångssättet. 

 Tabell 1 visar bakgrundsdata för ett fiktivt exempel där Mone Carlo simulering 

användes för att få fram en riskprofil med 10 risker i modellen. I tabellen visas även 

förväntad kostnad för de olika riskerna. Konsekvensen är satt mellan 1 och 5 miljoner 

kr i heltal. På motsvarande sätt har sannolikheten för en händelse satts till de tre stegen 

om 25 %, 50 % och 75 %.  

För att beräkna den förväntade riskkostnaden multipliceras sannolikheten [S] 

med [K], varefter förväntad riskkostnad för risk nr 1-10 summeras på nedersta raden 

till att bli 13 miljoner kr. Monte Carlo simuleringen är i detta exempel gjord med 

parametrar som har diskreta sannolikhetsfördelningar vilket innebär att en parameter 

bara kan anta vissa förbestämda värden. Till exempel att det är 25 % sannolikhet för 

att Risk nr 1 i tabellen och medför 1 Mkr i konsekvens, medans det är 75 % 

sannolikhet att Risk nr 1 inte inträffar (0 kr). Således kan risken endast anta värdet 0 

kr eller 1 Mkr vilket tillsammans med de andra nio ingående risker i modellen, som 

kan anta värdet 0 kr eller X Mkr, summeras ihop i respektive iteration och presenteras 

grafiskt. I tabellen visar t.ex. att den simulerade kostnaden för iteration nr i är 5 Mkr, 

där Risk nr 7 & 8 inträffat. När simuleringen sedan upprepas 500 gånger 

(i=1,2,…,500) ges resultatet enligt Figur 5  
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Tabell 1. Sannolikheter och konsekvenser för 10 risker som användes i Monte 

Carlo simuleringen samt förväntad kostnad för varje risk och exempel på en 

iteration.  

Risk 
nr 

Sannolikhet för 
händelse [S] [1-S] 

Konsekvens 
av händelse 

[K] 

Förväntad 
kostnad 

[S*K] 

Simulerad 
kostnad för 
iteration nr i 

1 25 % 75 % 1 0,25 0 

2 50 % 50 % 5 2,5 0 

3 25 % 75 % 4 1 0 

4 50 % 50 % 2 1 0 

5 25 % 75 % 5 1,25 0 

6 50 % 50 % 3 1,5 0 

7 75 % 25 % 4 3 4 

8 75 % 25 % 1 0,75 1 

9 50 % 50 % 2 1 0 

10 25 % 75 % 3 0,75 0 

    13 5 

 

 
Den stegande kurvan i figuren nedan är resultatet av Monte Carlo 

simuleringen
2
. Kurvan visas med en kumulativ presentation vilket innebär att 

andelen för respektive kostnadsresultat i simuleringen adderas upp från vänster 

till höger för att summeras till 100 %. Y-axeln representerar således andelen och 

X-axeln visar miljoner kr.  

 

 
 

Figur 5. Jämförelse mellan resultat från Monte Carlo simulering, förväntad riskkostnad och 

riskavsättning.  

 

  

                                                 
2
 Simuleringen är gjord med Palisades @Risk version 6 med Latin Hypercube som 

samplingsmetod. 

Linje A.  

Summan av riskernas 

förväntade riskkostnad  

Linje C. 

Riskavsättning 

i anbudet 

Linje B. 

70% säkerhetsnivå 
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Linje A visar summan av de förväntade riskkostnaderna, som då hamnar på 13 

miljoner kr. Genom att öka avsättningen för riskkostnad till exempelvis 15 miljoner 

ges istället en sannolikhet på 70 % enligt Linje B. Det vill säga 70 % sannolikhet att 

riskavsättningen kommer vara tillräcklig för att hantera riskkostnaderna i modellen. 

Hur hög sannolikhet som önskas är däremot något som bestäms av projektledningen. 

Som tidigare nämnts är det vanligt förekommande att den förväntade riskkostnaden 

sänks ytterligare i anbudet. Detta illustreras av Linje C vilket representerar en 

riskavsättning i ett anbud och som motsvarar den förväntade riskkostnaden (Linje A) 

med 20 % reduktion, alltså från 13 miljoner till 10,4 miljoner. Vid en jämförelse med 

resultatet från Monte Carlo simuleringen är det då nästan 65 % sannolikhet att 

budgeten överskrid i projektets genomförande utifrån vad som är inkluderat i 

riskavsättningen för anbudet. Denna enkla illustration visar på att en minskning av 

riskavsättning i anbudet kan medföra ökad sannolikhet att överskrida budgeten i 

genomförandet av projektets fortsatta riskhantering. Vidare visar illustrationen även 

att Monte Carlo simulering kan vara ett effektivt stöd i anbudsprocessen. 
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6 Diskussion och slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer tre reflektioner att diskuteras. Den första 

reflektionen är mer generell kring anpassning av riskkostnader. Den andra reflektionen 

behandlar skillnader mellan stora och små projekt vilket påverkar denna studies 

generaliserbarhet. Sista reflektionen berör erfarenhetsutbyte mellan Bid Manager och 

Risk Manager. Diskussionen avslutas med en kritisk granskning av den genomförda 

studien. Det empiriska materialet utgörs av en intervju om ett fall varför endast 

preliminära slutsatser dras. Dessa följs av förslag på fortsatt arbete.  

6.1 Diskussion 

6.1.1 Rapportera eller blunda 

I analysen belystes bland annat anpassningen av riskkostnader efter en beslutad 

budget. Att anpassa löpande projektutgifter låter sig göras men att anpassa 

riskkostnader är nog mer tveksamt. Är det då en anpassning det handlar om eller 

blundar man bara för den potentiellt stundande konsekvensen och hoppas att det löser 

sig? Risken är oförändrad men bedömningen av dess sannolikhet och konsekvens 

ändrats i syfte till att passa en fastslagen budget. Den fastslagna budgeten behöver inte 

alls vara realistisk vilket kan bli påtagligt allt eftersom mer information blir tillgänglig 

i projektets genomförande. Är detta verkligen ett korrekt tillvägagångssätt för att 

effektivt hantera risker?  

 Utfall av riskkostnader kan gå ut över projektvinsten men i ett stort projekt som 

detta, när risker mäts i 100-tals miljoner, kan utfall potentiellt även få inverkningar på 

hela företaget. Samtidigt räcker det med att flera mindre projekt har undervärderade 

riskkostnader genom nedjusteringar för att ett företags samlade projekt sammanvägt 

ska bli finansiellt riskfyllt. Eftersom de nedjusterade riskkostnaderna är de som 

rapporteras vidare i företaget är det inte heller säkert det går att skaffa sig en 

uppfattning om projektets risknivå. En ökad risk som följd av ett minskat riskpåslag 

kan ibland accepteras för att exempelvis vinna ett strategiskt viktigt anbud enligt 

Thoresson (1994). Det undantar däremot inte behovet av att veta vilken risknivå som 

projektet egentligen har som en följd av fattade beslut. För att hantera detta kan Monte 

Carlo-simulering vara en lämplig väg att gå.  

6.1.2 Små och stora projekt 

När jag började skriva rapporten var tanken att skriva om ett stort industriprojekt och 

något som kan anses utgöra ett extremfall. Säkerligen måste det vara så att ett stort 

industriprojekt arbetar annorlunda än ett litet projekt!? Det tycks finnas många 

olikheter men minst lika många likheter med avseende på riskhantering, varför en del 

av det som framkommit också kan läsas ur ett mer generellt perspektiv. Målsättningen 

är nu inte att göra någon djupare studie i de exakta skillnaderna men några reflektioner 

är värda att diskuteras.  

 Riskhanteringsmetoden som Svea tillämpat kan ses som allmänt vedertagen och 

som kan tillämpas oavsett projekt och storlek. Risker finns i stora projekt likväl som i 

små projekt men gemensamt är att riskerna bör hanteras. Om man antar att 

riskavsättningen för ett projekt är 10-15% av totala budgeten finns det lika stor 

anledning till en effektivare riskhantering i anbudsskedet för ett stort projekt som för 

ett litet projekt. Däremot kan det vara så att så kallad låsning på kostnaden är mer 

vanligt i stora projekt av den anledningen att processen innan projektstart är längre än 

för små projekt. Underlag saknas däremot för att kunna dra denna slutsats.  

  



 

  21      

 

 Något som ändå är utmärkande för ett stort projekt är det självklara att allt är stort 

och i större dimensioner. I fallet med Svea var det en stor organisation, många 

underleverantörer, många risker, extremt stora riskkostnader som mättes i hundratals 

miljoner. En fördel att ha ett stort projekt som studieobjekt blir givetvis att även små 

avvikelser ger stora konsekvenser och är därmed tydligare att observera. Det är inte så 

många projekt som kommer upp i denna storlek eller för den delen har en utpekad 

Risk Manager på heltid som kan dela med sig utav sina erfarenheter.  

6.1.3 Kunskapsöverföring mellan Bid Manager och Risk Manager 

Karl beskrev under intervjun att anbudsarbetet genomförs av en ansvarig Bid Manager 

och riskhanteringen i själva utförandet av en Risk Manager på Svea. Det är inte helt 

klargjort i vilken utsträckning de samarbetat men det förefaller finnas ett visst glapp 

mellan gruppen vid anbud och gruppen som ska utföra projektet. Det finns en 

uppenbar sårbarhet i att en person kan ”gena i kurvorna” med riskanalysen och skapa 

ett vinnande anbud, utan att bedöma konsekvenserna vid utförandet av projektet. 

Sammantaget tycks det finnas en hel del erfarenheter som kan delas mellan Bid 

Manager och Risk Manager. Frågan är däremot i vilket forum och vems ansvar det 

ligger på att ta till vara på kunskapsöverföringen som finns. Om respektive grupp inte 

vet hur den andra jobbar och resonerar är det en öppning för att missförstånd sker. 

Eftersom båda grupperna ändå torde sträva efter samma mål finns trots allt 

gemensamma intressen av att både anbud och projekt blir framgångsrika i avseendet 

riskhantering.  

6.1.4 Kritisk granskning av studien  

Studien har genomförts med en kvalitativ intervju där perspektivet har varit från en 

Risk Managers ståndpunkt. Det är däremot också en begränsning att bara en person 

har intervjuats. Stor vikt har lagts vid en persons erfarenheter vilket inte nödvändigtvis 

alltid behöver ge en rättvisande bild. Intervjupersonen har också gett generella 

förklaringar till riskhanteringen vilket denne baserar på sina tidigare erfarenheter som 

projektledare i andra projekt vilka inte alltid kan bekräftas eller dementeras av andra 

källor.  

 Det bör även nämnas att intervjupersonen har tillåtits att läsa utkast till texten och 

lämna synpunkter innan publicering, för att undvika eventuella missuppfattningar från 

intervjun.  

 Det hade varit intressant att i studien även ha med en Bid Manager från Svea och 

få med dennes perspektiv. I så fall hade eventuella skillnader mellan Risk Managers 

erfarenheter och Bid Managerns erfarenheter kunnat påvisas och/eller styrka 

respektive avvisa vissa delar av analysen. Dessvärre rymdes inte ytterligare intervjuer 

inom tidsramen för arbetet men är väl värt att tänka på vid fortsatta studier inom 

ämnet.  

6.2 Preliminära slutsatser 

Utgående från analysen kan några hypoteser och preliminära slutsatser formuleras för 

hur storleken på anbudets riskavsättning inverkar på ett stort projekts riskhantering, 

vilka presenteras nedan i punktform:  

 

 Bedömningen av riskkostnad är kritiskt för att ett projekt ska nå uppsatta 

mål i genomförandet.  

 Den budgeterade riskavsättningen i ett anbud sätter nivån för hur stora 

riskkostnaderna får antas vara i den fortsatta planerade riskhanteringen.  

 Riskkostnader som inte ryms inom budget vid fastställandet av anbudet 

kan komma att justeras ner och därmed visa att projektet har lägre 

riskkostnader än vad det egentligen har.  
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För att förbättra anbudsprocessen med avseende på riskhanteringen kan det vara av 

vikt att beakta följande:  

 

 Med ett gemensamt sätt att definiera och beskriva risk samt 

förekommande begrepp i riskhanteringen undviks missförstånd och ökar 

effektiviteten.  

 Genom att tidigt identifiera riskreducerande aktiviteter kan riskkostnader 

sänkas och därmed kan billigare anbud ges eller chans till ökad vinst i 

projektet alternativt ges ökad förmåga att hantera oönskade händelser.  

 Riskanalysen tar tid att genomföra och arbetet bör därför påbörjas tidigt i 

anbudsarbetet för att ge ett bra underlag för fortsatta riskhanteringen.  

 Riskkostnader bör om möjligt inte redovisas som klumpsummor då det 

försvårar riskkoordinationen och planeringen av riskreducerande 

aktiviteter.  

 

6.3 Förslag på fortsatt arbete 

Med utgångspunkt i vad som behandlats i diskussionen ges följande förslag till 

fortsatta studier:  

 

 Hur utbrett är det att anpassningar görs i ett projekts värderingar av 

riskkostnader i syfte att passa inom budget och hur påverkar det 

företagets samlade risknivå på samtliga pågående projekt? 

 Vad är Bid Managerns perspektiv kring anbudets inverkan på ett projekts 

riskhantering och skiljer den sig mot Risk Managerns syn?  
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Bilaga 1 – Intervjumall  

 
Beskriv kortfattat lite om dig själv, din bakgrund och din roll i projektet. 

 

1. Kan du beskriva riskhanteringsprocessen? 

2. Vilka intressenter är inblandade i riskhanteringen?  

3. Hur kommer riskhanteringen in i anbudsarbetet?  

4. Beskriv kortfattat hur riskanalysen går till? 

5. Tar ni hänsyn till beroende mellan risker?  

6. Hur använder ni riskanalysen för anbudsarbetet?  

7. Hur stor del av risken tar man med i anbudet?  

8. Finns det några komplikationer som följd av hur stor del av risken man tar  

med i anbudet?  

9. Hur stora får riskerna bli i förhållande till vinst och projekt?  

10. Vad är största problemet med riskhanteringen inför anbud?  

11. Hur representerar ni graden av risken i projektet?  

12. Använder ni några nyckeltal för att beskriva risktagandet? 

13. Görs någon typ av simulering t.ex. Monte Carlo simulering?  

14. Finns det några delar i riskhanteringen som du anser borde utvecklas mer  

inom projektet?  

15. Hur tycker du att man bör representera risk t.ex. i ett beslutsunderlag?  


