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Sammanfattning

Syftet med denna kandidatuppsats är att belysa vad som menas med risk och risk 
management samt att presentera metoder och modeller inom detta ämne. Vi har 
använt dessa metoder och modeller samt den redan existerande arbetsordningen 
hos Folkhem produktion AB för att genomföra en riskanalys av företaget.

I denna uppsats har vi valt att se risk som exponering mot sannolikheten för 
ekonomiska och finansiella vinster eller förluster, fysisk förstörelse eller skada och 
förseningar. För att systematiskt hantera riskerna använder man sig av risk 
management. Det finns ett stort antal olika metoder inom risk management där alla 
uppvisar stora likheter. Alla går i grunden ut på att identifiera risker som man 
sedan analyserar för att i slutändan kunna hantera dem på rätt sätt. Vi valde en 
metod som utgår från detta upplägg

För att bättre kunna förstå Folkhems verksamhet utifrån alla aspekter så har vi 
genomfört ett flertal intervjuer med personal i olika befattningar på företaget. Vi 
har även varit i kontakt med ett flertal kommuner där Folkhem har eller har haft 
projekt. Därefter så har vi redogjort för hur själva processen med ett typiskt 
byggprojekt går till. Från första början med ansökningar och förhandlingar med 
kommun om markanvisning och andra avtal till själva byggfasen med efterföljande 
försäljning. 

För att genomföra en fallstudie så valde vi ut nio olika projekt som ska 
representera Folkhems verksamhet. Dessa projekt är i olika grad av 
färdigställande. Tillsammans med granskningen av projekten så har vi tittat 
närmare på Folkhems arbetsordning och utifrån dessa två så har vi genomfört en 
riskanalys på varje projekt samt verksamheten i stort.

Folkhems arbetsordning har vi kommit fram till täcker de flesta risker som kan 
tänkas uppstå. Det finns naturligtvis aldrig en heltäckande metod som kan 
eliminera alla risker. I och med vår analys kan vi dra slutsatsen att det finns några 
risker som är betydligt större än andra. Dessa är större för att antingen är 
konsekvensen av risken större eller så medför de en större osäkerhet. Just dessa 
risker anser vi är något som Folkhem behöver fokusera mera på och utveckla sin 
nuvarande arbetsordning.

Vi tror att man genom ett fortsatt arbete med och utvecklande av den rådande 
arbetsordningen kommer att värdera sina projekt bättre samt undvika fel och 
förluster i större utsträckning då projekten är bättre genomlysta. Dessutom 
kommer man förmodligen att kunna effektivisera sin verksamhet när man lägger 
resurser på de frågor som har störst inverkan på projektet och i slutändan på hela 
verksamheten.
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1   Definitioner

Planmonopol
Kommunerna har ensam beslutsrätt när det gäller hur mark ska exploateras. 
Kommunen upprättar en detaljplan för hur ett område ska exploateras.

Exploateringsavtal
Ett avtal som reglerar ansvarsfrågan rörande exploateringen av ett nytt område. 
Sluts mellan kommun och byggföretag.

Detaljplan
Detaljplanen reglerar hur marken inom ett visst område får bebyggas. Fungerar 
som underlag för bygglov. 

Bygglov
En kontroll att ny bebyggelse som ska uppföras håller sig inom det som anges i 
detaljplanen.

Programsamråd
Det första av tre möten som hålls mellan byggföretag och kommun i samband 
med ett nytt byggprojekt. Ska mynna ut i ett förslag på exploatering.

Plansamråd
Det andra av tre möten som hålls mellan byggföretag och kommun. Ska mynna ut 
i ett förslag på detaljplan och exploateringsavtal.

Byggsamråd
Det tredje och avslutande mötet mellan byggföretag och kommun. Ska fastställa 
detaljplan och exploateringsavtal för ny bebyggelse. 
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2   Inledning                        

Risk är något alla människor upplever i det dagliga livet och måste lära sig att 
hantera på olika sätt. Människor i allmänhet funderar nog inte i så stor 
utsträckning vilken risk de exponeras för och hur de kan undvika den, antagligen 
för att risker i det privata livet inte är lika lätta att identifiera. Olika människor har 
olika inställning till risk, man säger att människor som vill ta lite risk är 
riskaverta, de som värderar ett negativt utfall på samma sätt som ett positivt kallas 
riskneutrala och de som gärna utsätter sig för mycket risk som risktagare. 
Inom företagandet är riskidentifiering och riskhanteringen en stor del. Vissa risker 
väljer man att ta på grund av de vinster de förhoppningsvis genererar medan andra 
försöker man undvika eller påverka i den mån det är möjligt. Projekt inom 
byggbranschen utsätts för många risker. Det finns många exempel på byggprojekt 
som blivit både försenade och betydligt dyrare på grund av dålig riskhantering. 

Riskhantering är inget nytt, människor har i flera tusen år försökt skydda sig mot 
risker. Ett av de första sätten att kalkylera med risker var utvecklandet av vad vi 
idag skulle kalla försäkringar. Det var fenicierna som utvecklade ett slags 
försäkringar för rederierna för ca 4000 år sedan. Fenicierna kom underfund med 
att vissa rederier var mer olycksdrabbade än andra och att fartygens storlek hade 
betydelse för förlustens storlek. Man började använda sig av differentierade 
premiesystem som liknade försäkringar. Rederierna började surra lasten bättre och 
förbjöd eld ombord för att minska risken och få ner premien1. 

Under de senaste decennierna har man tillämpat riskhantering vid i första hand 
stora projekt som projektering av oljefält eller stora brobyggen2. Riskhantering har 
på senare år blivit mer vanligt förekommande och speciellt inom större företag i 
byggbranschen. 

Folkhen produktion AB bygger till störst del bostadsprojekt i egen regi där man är 
aktiv inom hela byggprocessen. Detta innebär att Folkhem tar större risker än vid 
traditionell entreprenadverksamhet. Med riskhantering kan man på ett bättre sätt 
identifiera, analysera, värdera och hantera dessa risker, man kan också värdera 
projekt bättre samt undvika onödiga och oväntade kostnader. 

2.1   Bakgrund

Under de senaste tjugo åren har förutsättningarna för byggbranschen ändrats flera 
gånger. 1985 slopades bankernas utlåningstak3, vilket ledde till att bankerna ökade 
sin utlåningsvolym med 50 procent. En stor del av det gick till fastighetssektorn. 
Byggandet och fastighetsförvärv ökade med hjälp av lånen som gavs med 
tvivelaktiga säkerheter. Man byggde ett korthus som 1990 rasade och med det 
följde flera aktörer inom fastighets- och byggsektorn. Idag har konjunkturen vänt 
men bankerna är mer restriktiva i sin utlåningspolicy. Bankerna ger striktare 

                                                
1 Hamilton, 1996, s.65
2 Flanagan, Norman, 1993, s.13
3 Jaffe, 2001, s.15



7

kreditivlån, vilket innebär att byggföretaget måste ordna en stor del av sin egen 
finansiering4. Många av de statliga subventionerna har också slopats.
1987 infördes plan och bygglagen (PBL) vars främsta syfte var att förenkla och 
modernisera det s.k. plansystemet, med plansystemet menar man planläggningen 
som krävs inför byggnation t.ex. detaljplaner.  Man decentraliserade ansvaret för 
planläggningen från staten till kommunerna d.v.s. planmonopolet ligger numera
hos kommunerna, vilket innebär att kommunerna bestämmer vem som får bygga, 
när det ska byggas och vart det ska byggas. Politik är med andra ord något som till 
stor del styr byggföretagen. Byggföretagen verkar i en värld där andra till stor del 
sätter spelreglerna och det innebär stort risktagande. Under sådana förutsättningar 
är det extra viktigt att identifiera och hantera risker.   

Risker är något alla branscher utsätts för och är något alla branscher måste ta för 
att utveckla sin verksamhet eller sin produkt. Risker är värda att ta om 
slutresultatet innebär tillräckligt stort ekonomiskt värde i förhållande till den risk 
man utsätter sig för. 
För att inte utsätta sig för onödiga risker gör de flesta företag riskanalyser för att 
på så sätt identifiera risker för att kunna hantera dem på bäst sätt. 

En av de branscher som är exponerade för många olika risker är byggbranschen. 
Ett byggföretag är beroende av många aktörer t.ex. kommuner, leverantörer och 
banker som alla minimerar sina egna risker genom att kräva stort ansvar av 
byggföretaget. Inom byggbranschen så är det speciellt mindre byggföretag som 
inte har den ekonomiska möjligheten att ställa krav på de andra aktörerna för 
risken att gå miste om uppdraget.

2.2   Företagspresentation

Folkhem Produktion AB är ett privatägt byggföretag med ca 40 anställda. 
Företaget har snart varit verksamt under 50 år, och har under denna tid vuxit 
långsamt och på så sätt klarat sig genom kriser. Bolaget bedriver nyproduktion av 
bostäder i egenutvecklade projekt i Stockholmsområdet. Verksamheten omfattar 
hela processen från markförvärv via projektering till inflyttningsklara lägenheter 
eller småhus. Företagets omsättning var ca 139 miljoner 2004.5

2.3   Problemområde

Medelstora byggföretag som Folkhem utsätter sig för både många och stora risker 
i sin verksamhet och de har inte alltid resurserna eller tiden att göra tillräckliga 
riskanalyser. Detta kan medföra oförutsedda kostnader, viten eller förseningar 
som påverkar företaget negativt på många sätt. 

Byggbranschen är en mycket konjunkturkänslig bransch där det som byggföretag 
gäller att smida medan järnet är varmt. Detta i sin tur innebär ett fullspäckat 

                                                
4 Psilander, 2004, s.49
5  Folkhem produktion AB, årsredovisning 2004, s.1
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schema där rutinerna för att göra utförliga och individuella riskanalyser till de 
olika projekten ibland uteblir. 

Byggprojekt löper under långa tidsperioder ibland upp till flera år som innebär att 
byggföretaget utsätts för risker i olika tidsskeden av projektet.

2.4   Problemformulering

Vi har valt att titta närmare på vilka risker ett medelstort byggföretag utsätts för i 
och med deras verksamhet. Hur hanterar byggföretaget de risker de stöter på 
under ett projekts gång, hur identifieras, analyseras och hanteras dessa. Finns det 
brister i den nuvarande arbetsordningen.

2.5   Syfte

Vårt syfte med uppsatsen är att identifiera de risker som uppstår under ett projekts 
gång, samt att undersöka och jämföra risker i projekt av olika karaktär. Är det 
alltid samma risker som uppstår eller finns det vissa risker som är förknippade 
med speciella situationer? Är det statiska eller dynamiska risker? Vår avsikt är att 
belysa hur och varför dessa risker uppstår. Vi avser också titta närmare på 
Folkhems sätt att identifiera och arbeta med risker. 

Vår uppsats ska belysa följande:

 Ge en förståelse vad som menas med risk och riskhantering.
 Identifiera risker i verksamheten samt se vart i byggprocessen de uppstår.
 Analysera de risker vi finner.

2.6   Avgränsning

Vi har valt att utgå ifrån ett enskilt företag, Folkhem Produktion AB. Vår uppgift 
är att utifrån Folkhems verksamhet identifiera och utvärdera risker. Risk kan 
studeras i många sammanhang, exempelvis kan man studera enskilda risker som 
risken för brand i en byggnad. Man kan också studera risk för en hel verksamhet. 
Vi har valt det senare. Vi har inte för avsikt att dra generella slutsatser om risk 
inom byggbranschen utan vill endast utvärdera risker inom Folkhems verksamhet. 
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3   Metod

Vi har valt att studera olika projekt inom Folkhem genom en empirisk studie d.v.s. 
en fallstudie för att på bästa sätt få en förståelse för Folkhems verksamhet. Vi har 
valt en fallstudie då vi tycker detta är det mest lämpade med tanke på att objektet 
d.v.s. verksamheten inte har granskats utifrån detta perspektiv tidigare. Fallstudier 
lämpar sig väl när kunskapen inom något område är knapp. Fallstudier av företag 
är vanligt förekommande. Det vanligaste sättet att genomföra en fallstudie är att 
inhämta data, analysera och dra slutsatser.

De källor vi har använt för att genomföra fallstudien är material angående 
Folkhems verksamhet d.v.s. material från olika projekt. Projekten är både i 
startskeden, pågående och färdigställda. 

Vi har också intervjuat personer på Folkhem som är väl insatta i projekten samt 
verksamheten för att få en bild av de risker som man upplever i sina projekt. Vi
har också pratat med nyckelpersoner inom de kommunerna där Folkhem bygger 
för att belysa byggprocessen utifrån en annan aktör synvinkel.

Vi har också använt oss av sekundärdata i form av litteratur och tidigare 
genomförda studier om risker, riskanalys och riskhantering.
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4   Referensram

4.1   Begreppet Risk

Ordet risk tros komma från antingen det arabiska risq eller från latinets risicum6. 
Det arabiska ordet risq innebär en möjlighet till ett positivt utfall medan den 
latinska betydelsen avsåg hotet att en sjöman skulle förlisa d.v.s. ett negativt 
utfall. Grekerna använde på 1100-talet en variant av det arabiska ordet vars 
betydelse varken syftade till ett positivt eller negativt utfall utan syftade snarare 
till osäkerheten i utfallet. I kinesiskan använder man samma ord för risk som för 
chans7. I Svenska akademins ordlista betyder risk möjlighet att något icke önskligt 
ska inträffa8.

Vi har valt att se risk som exponering mot sannolikheten för ekonomiska och 
finansiella vinster eller förluster, fysisk förstörelse eller skada och förseningar9.

4.2   Olika typer av risk

Risker beskrivs oftast utifrån någon egenskap hos risken t.ex. vilka effekter den 
har eller vad den påverkar.

4.2.1 Dynamiska och statiska risker

Risker kan delas in i två grupper beroende på vilken typ av utfall de kan ha. Man 
talar om dynamiska och statiska risker. Statiska risker har enbart negativa utfall. 
Exempel på statisk risk är till exempel risken för brand eller mögel. Dynamiska 
risker kan både ha negativa som positiva utfall, ett exempel på en dynamisk risk är 
marknadsföring10. Där bra marknadsföring förhoppningsvis leder till ökade 
intäkter medan dålig marknadsföring fortfarande innebär en kostnad men 
genererar liten eller ingen intäkt.

4.2.2 Indelning av risker efter påverkbarhet

Risker kan delas in efter vad man har för möjlighet att påverka dem. Det finns 
vissa risker som man inte har någon möjlighet att påverka t.ex. 
väderförhållanden11.

Det finns risker som man kan kontrollera och påverka, inte bara på egen hand utan 
också genom samarbetspartners t.ex. kommuner och underleverantörer.

                                                
6 Ansell, Warton, 1992, s.12
7 Hamilton , 1996, s.13-14
8 Svenska Akademin, 2005
9 Chapman, Cooper, 1987, s.2
10 Hamilton, 1996, s.13
11 Flanagan, Norman, 1993, s.49
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4.3   Riskhantering

I litteraturen menar man med risk management eller riskhantering någon form av 
hantering av antingen dynamiska eller statiska risker. Vi har valt att se risk 
management som ett system som ska identifiera alla risker som företaget eller 
projektet är utsatt för, detta för att ett övervägt beslut ska kunna tas om hur 
riskerna ska hanteras på bästa sätt.

Det finns många fördelar med risk management. Man minskar sina kostnader och
även riskexponeringen i projekten. I och med att man gör bättre planer så 
undviker man lättare kriser och får en ökad förståelse för risker och dess inverkan. 
Dokumentation av arbetet med risker förbättrar och utvecklar den framtida rutinen 
med risk management. Förbättringar görs genom att integrera tidsplanering och 
kostnadskalkylering. 

Risk management leder till bättre beslut och minskat slöseri av resurser då man på 
ett tidigt stadium kan identifiera risker och utvärdera om projektet är värt att 
påbörja.

Situationer där risk management är lämpligt:

Det finns vissa situationer där behovet att analyserar riskerna inom ett projekt är 
tydliga, t.ex. då projektet innehåller:

 Stora ekonomiska utlägg

 Ett obalanserat kassaflöde, vilket innebär stora utbetalningar innan man får 
inbetalningar.

 Introduktion av ny teknik

 Ovanliga lag-, försäkrings-, eller kontraktsarrangemang

 Viktiga politiska, ekonomiska eller finansiella parametrar

 Viktiga miljö- eller säkerhetsfrågor

 Strikta regleringar eller licenskrav 12

Alla dessa situationer är applicerbara på ett företag verksamt inom 
byggbranschen. Detta innebär att byggföretag i stor utsträckning skulle behöva 
analysera riskerna närmare och bygga en rutin för riskhantering. Det viktigt att 
kunna förutse och identifiera risker, om de är påverkbara och hur man hanterar 
utfallen av en risk. Det är med andra ord viktigt att identifiera, analysera och 
hantera risker inom byggföretag.

                                                
12 Chapman, Cooper, 1987, s.4
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4.4   Metoder inom riskhantering

Det finns ett flertal metoder för riskhantering inom den litteratur som vi har tagit 
del av. Bland annat Chapman och Coopers Risk Analysis for Large Projects, 
Gustaf Hamiltons Risk Management 2000 samt Flanagan och Normans Risk 
Management and Construction. De skiljer sig åt i vissa avseenden men har dock 
övergripande gemensamma drag där alla är baseras på att identifiera, analysera och 
slutligen hantera risker.  Vi har övergripande valt att använda oss av Flanagan och 
Normans metod för att den har sin utgångspunkt i byggsektorn men även använt 
oss av andra metoder när vi ansett det vara nödvändigt.

4.4.1 Risk management system

Flanagan och Norman har utvecklat en metod som heter risk management system. 
Metoden beskriver ett system som är uppbyggt av aktiviteterna riskidentifiering, 
riskklassificering, riskanalys och riskrespons13,

Enligt metoden så börjar man med att identifiera de risker man kan upptäcka och 
dess orsaker. För att sen kunna klassificera riskerna så måste man dela dem efter 
typ och vilken effekt de har. Riskanalysen syfte är att analysera alla möjligheter 
och dess resultat som olika beslut orsakar. Analysen kan göras både kvantitativt 
som kvalitativt. Slutligen ska man göra en riskrespons på de risker man identifierat 
och analyserat. Responsen kan utföras på fyra olika sätt. Man kan undvika risken 
helt genom att helt enkelt inte utsätta sig för den. Man kan också antingen dela 
risken med någon annan part eller helt föra över den till någon annan. Slutligen 
kan man välja att ta hela risken själv.  Flanagan och Norman menar att 
riskhantering är en aktivitet som pågår under hela projektet.

4.4.2 Riskidentifiering

Riskidentifieringen är av avgörande betydelse. En risk som inte har identifierats 
kan följaktligen inte analyseras eller hanteras. Vid identifieringen så försöker man 
upptäcka källan till risken och riskens effekt på projektet. Vid identifiering av 
risker så är det viktigt att särskilja på orsak och effekt. Varje riskhändelse har en 
orsak som innebär någon form av effekt på projektet. Källan till risken är orsaken 
som utlöser den. Effekten är resultatet av att risken inträffar. Som exempel är 
dåliga säkerhetsrutiner en källa till risk. Riskhändelsen är i det fallet att någon 
kanske skadar sig. Effekten av riskhändelsen kan vara att projektet blir försenat 
eller att man får betala ersättning till den skadade. 

Flanagan och Norman skriver att de allvarligaste effekterna av risker är14:

 Misslyckande med att hålla budgeten
 Misslyckande med att klara tidpunkten för färdigställande
 Misslyckande med att uppnå föreskriven kvalitet
 Misslyckande med att uppnå funktionskrav
 Skada på egendom

                                                
13 Flanagan, Norman, 1993, s.46
14 Flanagan, Norman, 1993, s.49
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 Skada på personal

För att på bästa sätt identifiera alla risker i ett projekt så bör man vara fler än en 
person, annars riskerar man ett för snävt perspektiv. Det är viktigt i detta skede att 
inte bortse från någon risk, alla risker måste beaktas. Därför sker 
riskidentifieringen med fördel genom ”brainstorming” i en grupp, gärna vid olika 
tillfällen och med olika deltagare. Till sin hjälp vid identifieringen så kan man 
använda sig av checklistor och andra hjälpmedel. Detta eftersom många risker 
förekommer i flera olika projekt. Dock för att inte förhindra nya upptäckter så bör 
man börja med att göra en förutsättningslös identifiering utan hjälpmedel.

4.4.3 Riskklassificering

Risker kan klassificeras eller indelas på olika sätt beroende på vilket sätt man 
väljer att klassificera dem efter. Man kan klassificera risker som statiska eller 
dynamiska eller efter vad de påverkar enligt 4.2 ovan. De kan också indelas efter 
kontrollerbara och icke-kontrollerbara risker samt efter vilken konsekvens de får 
för företaget15. En bedömning ska även utföras för att avgöra vem som bäst kan 
kontrollera, påverka och styra varje risk. Det är viktigt att dokumentera processen 
med identifieringen och klassificeringen noggrant för att sen kunna följa upp med
analys och slutligen förslag till hantering av riskerna. Eftersom riskprocessen blir 
effektivare om man involverar så många som möjligt så är det viktigt med en 
dokumentation som underlättar kommunikationen mellan deltagarna.

4.4.4 Riskanalys

När man kommer till riskanalysen bedömer man de utfall man fått från de 
identifierade riskerna. Det finns olika metoder att för att göra analyserna.
En metod för riskanalys som Flangan och Norman presenterar är scenarioanalys. 
Scenarioanalyser kvantifierar inte risken i ett projekt d.v.s. den svarar inte på hur 
stor sannolikheten är att risken inträffar utan istället på vad som händer om risken 
inträffar. I denna metod så tittar man på enskilda beslut och möjliga utfall och vad 
som skulle hända om man valde att ta ett annat beslut. På så sätt får man reda på 
hur känsligt ett projekt är för förändringar i de enskilda besluten. Scenarioanalys 
lämpar sig väl när man försöker analysera dynamiska risker där beslut man fattar 
kan få både positiva och negativa utfall. 

När det kommer till statiska risker, d.v.s. risker med endast negativt utfall, så har 
Flanagan och Norman utvecklat en riskmatris som ska underlätta för att fatta 
beslut. Det gäller här att analysera riskerna utifrån hur sannolikt det är att de ska 
inträffa och vilka konsekvenser de får. Riskmatrisen ger sen rekommendationer på 
ett mycket generellt sätt beroende på vilken sannolikhet man uppskattar att risken 
har för att inträffa samt hur stor konsekvens det skulle medföra. Exempel kan vara 
att om riskens konsekvenser upplevs som försumbara så spelar det inte så stor roll 
hur sannolikt det är att den ska inträffa. Man lämnar försumbara risker därhän. 
Desto större konsekvens respektive sannolikhet en risk har desto större vikt fäster 
matrisen vid att man tar någon form av handling16.

                                                
15 Flanagan, Norman, 1993, s.51-52
16 Flanagan, Norman, 1993, s.57
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Tabell 1. Riskmatris av Flanagan och Norman. Storleken på konsekvensen samt sannolikheten avgör hur man 
ska agera. Källa: Flanagan, Norman, 1993, s.57.

4.4.5 Riskrespons

Som vi tidigare nämnt så finns det fyra olika sätt att i slutändan hantera risker. 
Man kan antingen välja att undvika risken helt genom att inte utsätta sig för den. 
Man kan även välja att dela den med någon annan eller helt föra över den på en 
annan part. Slutligen kan man välja att ta hela risken själv. 

Olika risker kan undvikas på olika sätt. Ett sätt är naturligtvis att helt enkelt inte 
åta sig projektet från början. Man kan också undvika risker inom ett projekt. T.ex. 
kan man undvika att göra markarbeten under vinterhalvåret när marken är frusen. 

När det kommer till att överföra risker mellan olika parter så görs det genom 
kontrakt och ekonomiska överenskommelser. Här är det viktigt att man klargör 
ansvarsfrågan för riskerna ifall de skulle inträffa. En generell regel som man kan 
tillämpa är att den som är bäst rustad för att hantera risken bör även ta den, 
givetvis mot någon form av ekonomisk ersättning. När man får någon annan att 
bära risken så gäller det att vara säker på att den andra partens kapacitet kunna 
hantera risken. Skulle den andra parten misslyckas med att hantera risken så kan 
det komma att straffa en själv i slutändan. Förutom att föra över risker på en annan 
part så kan man mot en premie föra över den till ett försäkringsbolag. 

De risker som inte kan undvikas, elimineras eller föras över på en annan part av 
antingen praktiska eller ekonomiska skäl måste således accepteras17.  

För att kunna hantera och kontrollera riskerna i ett projekt så ska en handlingsplan 
upprättas. Här gäller det att dokumentera de riskfaktorer man identifierat och hur 
förändringar i dessa påverkar riskbilden. Man bör även försöka placera var i 
projektet de inträffar. Handlingsplanen ska bli ett verktyg som verkar 
förebyggande och minskar sannolikheten eller effekten av olika riskhändelser.

När man utformar handlingsplanen så är det avgörande vilken inställning man har 
valt att ta till risk. Hur den utformas beror på om beslutsfattaren är riskavert, 
riskneutral eller en risktagare. Oberoende av vilken av dessa tre preferenser man 
har så ska själva riskanalysen utföras på samma sätt. Preferenserna säger bara 

                                                
17 Flanagan, Norman 1993, s.62

Osannolik Sällsynt Möjligt Sannolikt Mkt troligtSannolikhet

Konsekvens
Försumbar Behåll Behåll Behåll Behåll Behåll
Liten Behåll Behåll Delförsäkra Delförsäkra Delförsäkra
Medel Behåll Delförsäkra Försäkra Försäkra Försäkra
Stor Försäkra Försäkra Försäkra Försäkra Försäkra
Katastrofal Försäkra Försäkra Avstå Avstå Avstå
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något om inställningen till risk och påverkar då bara vilken handlingsplan man 
väljer.

4.4.6   Sannolikheter

Vid riskhantering så handlar det till stor del att bedöma hur stor effekt en risk kan 
ha och hur stor sannolikheten är att den inträffar. För att uppskatta sannolikheten 
så finns det två olika sätt att gå tillväga. 

Objektiva sannolikheter baseras på en stor mängd historiska data ur vilken man 
kan härleda sannolikheten att något ska inträffa. M.a.o. så kan man endast 
uppskatta sannolikheten hos en händelse som kan observeras en mängd gånger. 
Det är först när man har en tillfredställande mängd observationer av en händelse 
som man kan dra slutsatser om sannolikheten att den ska hända igen18.

När det kommer till subjektiva sannolikheter så baseras sannolikheten för en 
händelse på en bedömning. Bedömning utförs av en initierad person och baseras 
på den enskilda individens uppskattning samt den övriga information man har 
tillgänglig. Den sannolikhet man uppskattar kan man sen sätta ett värde mellan 0 
och 1 på. Man kan även göra grövre uppskattningar och bara ange den ungefärliga 
sannolikheten.

Detta är inte en fullt så godtycklig metod som det först kan verka. Det finns flera 
skäl till varför subjektiva sannolikheter kan vara att föredra framför objektiva. 
Flanagan och Norman hänvisar till Koutsoyiannis (1982) som menar att de flesta 
beslut ett bolag måste ta är mer eller mindre unika. Därför är det omöjligt att ta 
fram de historiska data man behöver för att uppskatta objektiva sannolikheter. 

Vidare menar Flanagan och Norman att det just i byggbranschen lämpar sig väl att 
begagna sig av subjektiva sannolikheter. De flesta projekt har många unika 
karakteristiska och gör det svårt att rättvist jämföra dem emellan. Däremot finns 
det ofta en stor mängd erfarenhet tillgänglig för att göra subjektiva bedömningar 
av sannolikheter. Ett annat skäl de anger är att om det finns flera personer med 
likvärdig erfarenhet så har man större chans att göra rättvisa uppskattningar.

Subjektiva bedömningar är inte fritt tagna ur luften utan vilar på människors 
erfarenheter. Även om många byggprojekt är unika så finns det ofta kopplingar till 
tidigare projekt och existerande teknologier19.

Nackdelen är att de bedömningar människan gör i olika situationer påverkas av 
förutfattade meningar. När det kommer till subjektiva bedömningar så har det visat 
sig att människor ofta visar stor tilltro till förutsägelser som stämmer bra överens 
med deras förväntningar20. Flanagan och Norman skriver även att beslutsfattare 
tenderar att överskatta sin förmåga och den effekt den har på att ett projekt ska bli 
lyckat. Detta leder till en form av önsketänkande som kan få allvarliga 
konsekvenser.

                                                
18 Flanagan, Norman, 1993, s.28
19 Flanagan, Norman, 1993, s.75
20 Flanagan, Norman, 1993, s.75
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För att kunna göra så riktiga bedömningar av sannolikheten som möjligt så är det 
att föredra, enligt Chapman och Cooper, att göra uppskattningar i en grupp snarare 
än individuellt. Resonemanget är att man inte ska lägga alla ägg i en korg utan öka 
chansen för en mer korrekt uppskattning om man involverar flera personer i 
processen.
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5   Byggprocessen

Risker inom byggprojekt uppkommer vid olika tidpunkter av ett byggprojekt. Ett 
projekt kan vara i flera år så för att ge ett rättvist perspektiv så har vi i detta stycke 
presenterat hur ett generellt byggprojekt går till väga genom att guida er genom 
byggprocessen. Byggprocessen kan ses som ett ramverk för verksamheten. För att 
förenkla lite så har vi delat upp processen i två faser. Den första fasen beskriver 
hur själva ansökan och beslutsgången går till för att börja bygga. Vi ska här 
redogöra för kontakten med kommun och andra aktörer samt de avtal man sluter. 
Vi kallar detta för ansökningsfasen. Den leder i sin tur till nästa fas där arbetet 
med att konstruera byggnaderna och sälja dem ingår. Vi kallar detta för 
byggfasen21. 

5.1   Ansökningsfasen

Själva byggprocessen kan ta sin början på flera olika sätt. De två vanligaste är 
antingen att byggföretaget finner ett intressant område som man skulle vilja 
bebygga och tar sen kontakt med den berörda kommunen. Folkhem arbetar aktivt 
med att finna intressant mark som de kan utveckla. De kan även bli kontaktade av 
utomstående såsom arkitekter med förslag på möjliga byggprojekt för att sedan 
sälja in projektet till kommunen. I det andra fallet så är det kommunen som tar 
kontakt med byggföretaget med mark som de skulle vilja se bebyggd. Ofta när 
kommunen tar kontakt så är det en exklusiv byggrätt man talar om men det kan 
även vara som i Hammarby Sjöstad där flera byggföretag får ansöka om att bygga 
tillsammans på marken. Tidigare var det vanligt med att kommuner utlyste 
tävlingar bland byggföretagen när de ville skapa ny bebyggelse. Byggföretagen 
fick då komma in med förslag som sedan tävlade mot varandra. Men 
byggföretagen tappade snart intresset för denna form av ansökningsförfarande då 
kostnaderna ofta blev för stora i relation till antalet projekt man fick ta del av, så 
den ansökningsformen har i det närmaste försvunnit. 

Byggföretag jobbar sällan med privata markägare då dessa ofta kan ta mera betalt 
än kommunerna. Privata markägare vill naturligtvis maximera sin vinst och säljer 
endast därefter medan kommuner ofta har ytterligare motiv för att sälja mark 
såsom samhällspolitiska. Därför kommer vi att beskriva processen utifrån ett 
generellt projekt mellan ett byggföretag och en kommun. Vi har valt en kommun 
som den andra parten då det är vanligast förekommande. 

Kommunerna innehar planmonopol vilket innebär att det bara är kommunen som 
kan ta beslut om hur marken ska användas och vilken typ av bebyggelse som får 
uppföras.

Huruvida processen börjar med att byggföretaget eller kommunen tar första 
kontakten spelar i slutändan marginell roll då processen efter detta är likadan 
oavsett. Efter att den första kontakten är tagen så presenterar byggföretaget sitt 
förslag på ett mycket övergripande sätt. Här handlar det främst om att förmedla sin 

                                                
21 Tengbom, Brant och Freij; Intervjuer.



18

vision för projektet. Hur ska området se ut och till vilket målgrupp vänder man sig 
till? Till detta så har man tagit fram enkla ritningar och bilder. För byggföretaget 
gäller i detta läge att sälja in sitt koncept men samtidigt hålla nere kostnaderna. 
Eftersom det fortfarande är mycket osäkert på om projektet kan bli av. Samtidigt 
som byggföretaget skapar underlaget för sin vision så arbetar tjänstemännen på 
kommunen med att bereda området för exploatering. De försöker hitta för- och 
nackdelar med byggnationen utifrån allmänhetens bästa. Vad används marken till 
idag och hur kommer exploateringen att påverka området är exempel på frågor 
som de försöker besvara. 

5.1.1   Programsamråd

Vid programsamrådet presenteras det första förslaget för politikerna i 
kommunstyrelsen. Detta är den första av tre omgångar som ett projekt går igenom 
innan det slutligen kan gå vidare till byggfasen. Här får politikerna ta del av vad 
byggföretaget vill skapa och vilken påverkan detta kommer att ha på allmänheten 
enligt tjänstemännen på kommunen. Politikerna får här ta del av de för- och 
nackdelar som kommit fram och tar ett beslut huruvida projektet ska få fortsätta 
till nästa omgång. 

Om de väljer att gå vidare med projektet så presenteras förslaget för första gången 
för allmänheten så att de kan ta del av vad som planeras. Kommunstyrelsen kan 
också besluta att inte gå vidare med projektet eller att vilja se ett nytt förslag. Det 
är inte ovanligt att de första förslagen ratas av kommunen och att man får komma 
med nya. Det är en dialog mellan vad kommunen vill ha och vad byggföretaget 
kan leverera. Men om projektet godkänns för vidare granskning så skickas 
förslaget nu ut på remiss. Man kan enkelt säga att alla myndigheter som är berörda 
av projektet blir kontaktade. Exempel på instanser som är inblandade i detta är 
Räddningsverket, Brandförsvaret, Naturvårdsverket, Vägverket, närboende, 
Länsstyrelsen, Handikappombudsmannen, SJ och SL.  

Eftersom många kommuner har skurit ner på sin verksamhet avsevärt så faller det 
numera på byggföretaget att ta fram en del av det underlag som krävs för att 
projektet ska kunna gå vidare i detta läge. Dessa kallas för egenkontroller och dem 
kan byggföretaget utföra själva utan oberoende sakkunniga. Exempel på detta är 
radonmätningar. Det finns även fyra obligatoriska undersökningar som 
byggföretaget måste ta fram i samband med oberoende sakkunniga. För det första 
så måste man anlita en ljudkonsult för att utföra en bullerutredning. En 
handikappsakkunnig måste anlitas för att undersöka om projektet lever upp till de 
krav man har på handikappanpassning.  En brandsakkunnig måste även komma 
med ett utlåtande om brandrisken samt en sotarmästare måste lämna ett utlåtande. 
Dessa fyra utlåtanden är obligatoriska men det kan även på kommunens begäran 
läggas till flera. Många av dessa uppgifter utfördes förr i tiden av en kommunal 
bygginspektör men med kommunernas nedskärningar så har många av dessa 
uppgifter skjutits över på byggföretagen. Ett genomgående tema är att 
kommunerna vill göra så lite som möjligt.

Byggföretaget fortsätter parallellt med att vidareutveckla sina ritningar för att i 
nästa omgång kunna presentera mer detaljerade planer för exploateringen. 
Fortfarande är det väldigt osäkert om projektet kan bli av så man försöker 
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fortfarande hålla nere kostnaderna. Önskemål från kommunens sida arbetas in i 
projektet. Det kan vara allt från nya cykelbanor som ska byggas till att nya rödljus 
måste installeras vid infartsvägen till området. Denna typ av infrastrukturfrågor 
ska regleras genom förhandling mellan kommun och byggföretag. Under hela 
ansökningsfasen sker arbetet med exploateringsavtalet. Detta är ett av de två 
huvuddokument som ansökningsfasen ska leda fram till. Det andra är detaljplanen 
och det kommer vi att gå in närmare på senare. 

Exploateringsavtalet reglerar vad som krävs av byggföretaget för att få 
möjligheten att bygga på marken. Som nämnts ovan så kanske kommunen kräver 
en ny cykelbana eller infartsväg med tillhörande rödljus. Det är numera vanligt att 
kommuner kräver att byggföretaget ska stå för största delen av den nya 
infrastruktur som behövs. Kommunen vill normalt sett åta sig så lite som möjligt 
och är då ofta beredd att sälja marken billigare mot att byggföretaget tar hand om 
den biten. 

5.1.2   Plansamrådet

När det förslag som kommunstyrelsen accepterade i programsamrådet kommer 
tillbaka från de remissinstanser som var berörda så är det dags för nästa möte, 
plansamrådet. Byggföretaget börjar med att presentera ett justerat förslag med de 
ändringar som begärdes av kommunen vid förra mötet. De redovisar också de 
utlåtanden som har tagits fram i samband med sakkunniga samt resultatet av 
egenkontroller.  De svar som kommit in från remissinstanserna granskas och 
byggföretaget får ta del av dem. Efter en diskussion med kommunen om vilka 
remissvar man ska ta hänsyn till så implementeras de i projektet. Kommunen 
måste inte ta hänsyn till remissinstansernas önskemål även om man oftast gör det. 

Exploateringsavtalet ses över och man diskuterar vilken form det ska ta och vem 
som ska ansvara för vad. Byggföretaget och kommunen förhandlar om hur 
exploateringsavtalet ska utformas och hur det påverkar priset på marken. Desto 
mer ansvar byggföretaget tar för infrastrukturinvesteringarna desto billigare blir 
marken. 

Ett förslag till detaljplan har i detta läge arbetats fram. Detaljplanen beskriver hur 
marken ska bebyggas och är det andra av de två huvuddokument som man ska 
arbeta fram. Det anger vilken typ av fastighet som får uppföras, t.ex. bostäder eller 
kommersiella fastigheter, och var de får uppföras. Den beskriver även i detalj hur
byggnader ska se ut och vilka mått man sa hålla sig till. Detaljplanen ska inte 
misstas för ett bygglov. Bygglovet ansöker man om senare och baseras på 
detaljplanen. 

Även i denna vända så ska kommunstyrelsen fatta ett beslut om man ska gå 
vidare. Om man väljer att göra det så skickas förslaget åter ut på remiss för att 
myndigheter och verk ska kunna ta del av de förändringar som gjorts och sedan 
återigen kunna lämna ett utlåtande om sina åsikter. Eftersom man inte kan veta om 
ett projekt ska bli av förrän kommunen tar det avgörande beslutet så försöker 
byggföretaget hålla nere kostnaderna och bara göra det som är nödvändigt. Man 
implementerar de förändringar och krav som kommunen och remissinstanserna 
kommit med för att kunna presentera det slutgiltiga förslaget vid det tredje och 
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avgörande mötet. Man kan säga att från väldigt enkla och övergripande ritningar 
så har man nu kommit fram till, inte exakta, men mer detaljerade och precisa 
ritningar. 

5.1.3   Byggsamrådet

Slutligen så samlas man för ett tredje och avslutande möte, byggsamrådet. Här 
presenteras projektet i dess tänkta slutgiltiga form. Vid detta möte ska det finnas 
ett exploateringsavtal som reglerar vilken roll byggföretaget respektive kommunen 
tar för de infrastruktursatsningar som måste göras. Det ska även finnas ett 
slutgiltigt förslag till detaljplan redo som stipulerar hur marken får bebyggas och 
inom vilka ramar bygglovet ska ges. Som vanligt är det kommunstyrelsen som 
fattar beslutet om att gå vidare och om de väljer att göra det så ska det nu tas ett 
formellt beslut i kommunfullmäktige om att exploatera marken. Det beslutet 
befäster de slutgiltiga versionerna av exploateringsavtalet och detaljplanen.

Eftersom kommunen inte måste ta hänsyn till de invändningar som 
remissinstanserna kommit med så har de instanser som inte är nöjda med beslutet 
tre veckor på sig att överklaga till länsrätten. Om länsrätten inte upphäver beslutet 
vid ett överklagande så kan de slutligen vända sig till regeringsrätten för ett 
avgörande beslut. Har inga överklaganden kommit in inom tre veckor eller 
länsrätten alternativt regeringsrätten godkänt beslutet så vinner det laga kraft.  Då 
kan projektet gå vidare till byggfasen. 

Ansökningsfasen tar som minst två år och kan i princip pågå hur länge som helst. 
Byggföretag som får avslag någon gång under processen kan lägga projektet på is 
för att kunna ta upp det igen vid ett senare mer gynnsamt tillfälle. Politiska 
förändringar gör det ofta möjligt att ansöka vid ett senare tillfälle och då få ett 
annorlunda resultat.

5.2   Byggfasen

Under ansökningsfasen så har byggföretaget försökt att minimera sina kostnader 
eftersom osäkerheten om projektet ska bli av är stor. Därför måste de nu ta fram 
exakta ritningar över projektet för att kunna ansöka om bygglov. De görs även en 
geoteknisk undersökning för att se hur marken är på de platser som de tänkt 
bebygga. Skulle den geotekniska undersökningen visa att de platser man från 
början tänkt bebygga inte håller måttet så blir man tvungen att rita om förutsatt att 
detaljplanen följs. Anledningen till varför det är viktigt att förändringarna håller 
sig inom det som stipuleras i detaljplanen är för att få bygglov. Bygglovet är en 
kontroll att byggnaderna håller sig inom detaljplanen.

När man väl har färdigställt bygglovet så kan man börja med att tillsätta personal. 
En platschef tillsätts som läser in sig på projektet och sedan bestäms det hur 
bygget ska läggas upp. Eftersom det inte är ovanligt att hus säljs innan hela 
området är färdigställt så är det viktigt att bestämma i vilken turordning husen 
byggs. Folkhem har ca 40 byggnadsarbetare anställda. De större maskiner man 
behöver hyr man och vissa tjänster såsom rörmokare och elektriker köps in. Det är 
här viktigt med tidigare kontakter och man försöker använda sig att samma 
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personer som man arbetat med tidigare. När det kommer till materialval så är det 
Folkhems erfarenhet att billigast i inköp inte alltid blir så i längden. Nya material 
har ofta visat sig vara en nitlott tidigare och byggbranschen är väldigt konservativ. 

Nu börjar man även arbeta med mer detaljerade ekonomiska kalkyler. Tidigare så 
har man kalkylerat väldigt övergripande för det är kostnaden på marken som är 
avgörande för marginalen i ett projekt. Man har sen tidigare lätt att kalkylera för 
byggkostnader och löner. Det svåra är att uppskatta vad marken och markarbeten 
kommer att kosta. Priset på marken vet man nu eftersom förhandlingen med 
kommunen är över. Skulle nu den geotekniska undersökningen visa att 
markarbetet kommer att bli dyrare än väntat så tar man upp det med kommunen. 
Även om beslut redan är tagna och överenskommelser slutna så försöker de som 
är inblandade i projektet att se till så att alla är nöjda. Ofta kompenserar 
kommunen byggföretaget på något sätt om detta skulle inträffa. Det skulle kunna 
ske genom att ge företaget förtur för något annat projekt som planeras i 
kommunen eller att tilldela byggföretaget ytterligare mark utan kostnad som 
kompensation.

När man väl vet exakt hur man ska bygga och bygglovet är godkänt så börjar 
byggstarten. Själva byggandet följer samma mall varje gång där man inte kan 
påbörja en ny del i projektet förrän den innan är klar. Det första man gör är 
markarbeten för att kunna arbeta på platsen och lägga grunderna. Efter 
markarbetena är gjorda görs betongarbeten vilket innefattar att gjuta alla 
grunderna samt lägga in el och vatten för att sen kunna bygga husen. Vad som 
följer är själva byggandet med att resa stommarna och färdigställa husen. Sist så 
kommer elektriker och rörmokare. Varje vecka möts platschefen och arbetsledaren 
för avstämning angående utvecklingen. 

Försäljningsarbetet pågår fortlöpande från och med att bygget påbörjats. Man 
använder sig av en extern fastighetsmäklare. I detta skede så vet man vad marken 
och markarbeten kostar. Eftersom man ofta bygger samma hus så har man sen 
tidigare bra uppskattningar på vad varje hus kostar att bygga räknat i löner och 
material. Därför kan man tidigt sätta ett pris på husen för försäljning. Eftersom det 
ofta är samma hus så har man även bilder och annat material som intresserade 
kunder kan ta del av. 

Beroende på om man bygger lägenheter för en bostadsrättsförening eller småhus 
för privatpersoner så är slutbesiktningen olika. Om det är en bostadsrättsförening 
så sker slutbesiktningen av huset med bostadsrättsföreningens styrelse och de 
enskilda lägenheterna med innehavarna. Om det är småhus så besiktigar man 
husen med köparen och området i övrigt med samfälligheten som man upprättat. 
Folkhem behåller aldrig något ägarskap över den mark som inte bebyggs utan 
överlåter den till samfälligheten. Slutbesiktningen ska i båda fallen göras i 
samband med en oberoende besiktningsman. 

Byggföretaget ansvarar för små fel i två år efter överlåtandet. Med små fel menar 
man t.ex. att parketten är lagd fel eller att färgen på väggarna flagar. För större fel 
så ansvarar man i 10 år och då talar man om allvarliga konstruktionsfel.
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6   Fallstudie

6.1   Folkhems arbetsordning

Folkhem håller just nu på och implementerar ett nytt kvalitetssäkringssystem för 
sin arbetsordning. Detta system är framtaget av Byggmästareföreningen och heter 
BF9K produktcertifiering. Enligt denna certifiering så måste Folkhem uppfylla 
vissa krav på sin arbetsordning för att erhålla den. Produktcertifieringen 
upprätthålls genom en given process i projektutvecklingen samt projektering. Vi 
har valt att se processen i projektutvecklingen och projektering som processen 
utanför produktion och processen under produktion. Ledningsgruppen ansvarar för 
att denna process planeras, genomförs och följs upp. Än så länge är inte detta nya 
arbetssätt fullt ut implementerat i företaget d.v.s. det är än så länge bara 
ledningsgruppen som använder sig av detta nya arbetssätt. 

Processen i produktutvecklingen d.v.s. processen utanför produktion är indelad i 
åtta punkter som ska ge direktion i hur arbetet ska förberedas.
Processen projektering d.v.s. processen under produktion är indelad i sex punkter 
som ska ge direktion i hur arbetet ska genomföras.22

Vi börjar med att gå igenom processen i produktutvecklingen för att sedan gå 
igenom projekteringen.

6.2   Projektutvecklingsprocess

6.2.1   Strategi

Folkhem strävar efter att uppnå en kontinuitet i antalet projekt och deras storlek. 
Man söker skaffa en god kunskap om vad marknaden efterfrågar, både nu och i 
framtiden. Till det är det att föredra om man använder sig av en extern kraft för 
marknadsundersökningar eftersom man medvetet vill anpassa produkten för 
kundkretsen och läget. Erfarenheten inom företaget säger att en tydligt 
kundanpassad produkt har framgång. Det är viktigt att ta reda på vilka prisnivåer 
som gäller för området man söker exploatera både vad gäller ny och gammal 
produktion. Detta gör man genom kontakter med fastighetsmäklare, områdets 
status och dess läge i kommunens utvecklingsplaner.

6.2.2 Marknadsföring och profilering

I marknadsföringen så är det viktigt att företaget att det skapas ett intresse för 
företaget. Genom detta så erhåller man oftare förfrågningar vid tävlingar och 
markanvisningar. Den viktigaste målgruppen är kommunerna eftersom de innehar 
planmonopolet är de som inbjuder till tävlingar och markanvisningar. Kontakten 
med kommunerna sker ofta personligt och muntligt. Det är också viktigt att nå den 
blivande konsumenten när denna ska välja bostad. Detta görs lämpligen genom 

                                                
22 BF9K Produktcertifiering, Folkhems arbetsordning.
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extern hjälp för att få ut budskapet i press och facktidningar. Möjliga 
marknadsföringsåtgärder ska utvärderas vid varje budgettillfälle. 
Marknadsundersökningar ska ligga till grund för beslutande åtgärder. 

6.2.3 Markförvärv

Ett markförvärv kan antingen föregås av en direktkontakt mellan kommunen och 
Folkhem, d.v.s. en markanvisning, eller genom ett anbudsförfarande där flera 
byggföretag är med i budgivningen. Markanskaffning genom markanvisning är att 
föredra eftersom det innebär att man är medräknad som åtminstone ett av de 
företag som ska bebygga marken. Vid markanvisning går oftast processen för att få 
en detaljplan snabbare. Anbudsförfarande är icke att föredra då det innebär att man 
tävlar mot andra byggföretag om marken vilket innebär högre markpriser. Det 
kostar även att vara med och tävla och osäkerheten om att få projektet gör att det 
kan vara bortkastade pengar. 

När man avser att förvärva mark så är det viktigt att besiktiga markens 
topografiska och geologiska förutsättningar, t.ex. avrinning, antydan till våtmark, 
berg och lutningar, framkomlighet för vägar, nivå relativt befintlig gata. En dyr 
markanpassning är en tung belastning för projektet utan att bidra till 
boendekvaliteten. Det är även viktigt att kontrollera för vad kommun och andra 
myndigheter har för planer för området och dess närhet samt undersöka närhet till 
affärer, kommunikation och annan kommunal service.

Innan man förvärvar mark så ska man kontrollera om marken har drabbats av 
något miljögift som fodrar sanering. Om så är fallet så ska man ta in en offert på 
detta arbete. Allt viktigare blir det med en kontroll av de ljudnivåer som drabbar 
området från trafik och annat. Företaget ska ha en miljöansvarig som är väl insatt i 
krav och lagstiftning rörande dessa frågor. En geoteknisk undersökning ska göras 
för den förvärvade marken och kontrolleras mot områdets detaljplan.

6.2.4 Exploaterings- och andra avtal

Det gäller att vara noggrann vid upprättandet av exploateringsavtalet, speciellt i 
fråga om vem som skall bekosta vad. Upprätta en förteckning av kommunens 
skyldigheter. Framtida rättelser eller uppgörelser är svåra mot kommun eller annan 
offentlig part. Låt en jurist läsa igenom avtalet innan man skriver under.

Innan en förhandling med kommunen så gäller det att vara påläst och kunna 
projektet. Folkhem ska vid alla möten representeras av beslutsfattande personer, 
kanske inte alltid VD, som ska kunna lämna bindande besked i enklare frågor. I 
större och avgörande frågor kan det vara en fördel att inte lämna besked om VD 
saknas då man kan få lite tid för eftertanke. 

6.2.5 Planarbete

Planläget utreds med kommun och stadsbyggnadskontor. Kontrollera kommunens 
tidsplan för framtagandet av detaljplanen och dess beräknade kostnader i vad mån 
Folkhem ska bidraga. Ta del av vad kommunen vet om eventuella grannprostester 
samt vad kommunen har för planer för området och dess omgivning.



24

6.2.6 Skiss och utredningsarbete

Tydliggör för arkitekten att till en början så skall endast idé-skisser göras. Det är 
viktigt att karlägga projektets svårigheter och möjligheter tidigt. Det gäller att inte 
kväva nya idéer samtidigt som man vill hålla ner kostnaderna. Klargör för 
arkitekten vilken ekonomi och kundgrupp som är aktuella.

Vid genomgång av förutsättningarna för projektet skall en kontroll ske för att 
upptäcka kritiska punkter. Som exempel kan nämnas projekt där samordning 
mellan olika produktionsfaser är essentiell, som när en fas inte kan påbörjas förrän 
en annan är slutförd, t.ex. markarbeten måste vara slutförda för att gjutning av 
grunder ska påbörjas.

Upprätta en grov tidplan. Det kan vara svårt att upprätta en detaljerad tidplan då 
samma arbetsmoment inom olika projekt pågår samtidigt. Det viktiga med 
tidplanen är att identifiera större milstolpar.

6.2.7 Finansiering / Kalkyl

Före byggstart skall finansieringen vara kartlagd. En genomarbetad finansierings-
och lönsamhetskalkyl skall finnas som redovisar subventionernas inverkan. 
Undersök krav på amorteringar och säkerheter. Försök få skriftlig på bankens 
fortsatta engagemang. 

Lönsamhetskalkylen för projektet ska inkludera förarbetet, produktionen samt 
efterarbetet i form av försäljningskostnader. Följ rutinen för projektanpassad 
kontoplan och dela upp kostnaderna enligt denna. Kalkylen ska genomföras av 
kompetent personal. Lönsamheten och hyresnivåer bedöms och fastställs och 
hänsyn tas till yttre faktorer som mäklare, tid och räntor. 

Gör också en riskanalys, t.ex. hur påverkas kalkylen om vissa delar av projektet 
blir stående tomma under viss tid. 

Undersök noggrant gällande subventioner och andra direktiv från omvärlden som 
påverkar projektets ekonomi. Det gäller att vara så observant som möjligt vad 
gäller kommande förändringar. 

6.2.8 Resurser

Kontrollera att företaget har resurser att på bästa sätt hantera projektet. Att ge sig 
in i för stora åtaganden gynnar ingen och för låg likviditet är besvärande. Det 
gäller övrigt att har rätt kompetens inom företaget för att kunna hantera dessa 
frågor på bästa sätt. 
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6.3 Projekteringsprocess

6.3.1 Tekniska lösningar

Folkhems konstruktörer ritar de planlösningar som strategin och området kräver. 
Samtliga byggdetaljer och stomritningar tas fram internt när det gäller småhus men 
externt vad det gäller flerfamiljsbostäder. Vid externt framtagen konstruktion är 
det viktigt att ha en tydlig uppdragsbeskrivning och en tydlig kontrollplan så att 
den externa konstruktörens egenkontroller är tillräckliga. Konstruktören ska göra 
riskanalys av projektet med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö under såväl 
byggskedet som förvaltningsskedet. 
Företaget eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt återanvända beprövade 
och framgångsrika detaljer och planlösningar vilket gäller både småhusen som för 
flerfamiljsbostäderna. Man ska eftersträva att använda kända material och 
produktionssätt utan att det ser fantasilöst ut. Det är dock viktigt att undersöka 
tidigare erfarenheter. 

6.3.2 Arkitektoniska lösningar

Arkitektens roll i Folkhem är att producera en vacker fasad och ändamålsenliga 
ytor till den planlösning som tagits fram. Det är viktigt att arkitekten förstår 
företagets policy och tankesätt. Gör en noggrann genomgång med arkitekten innan 
projekteringsstart. Arkitekten tar fram det underlag som ligger till grund för 
bygglovsansökan. Även arkitekten har krav på sig att genomföra egenkontroller för 
projektet så att genomförandet av svåra moment underlättas.

6.3.3 Projektörer / Konsulter

Det är en fördel att kontinuerligt arbeta med återkommande konsultteam då det 
sparar pengar och tid. Konsultteam ska upphandlas enligt kvalitetssystemets 
principer. Vid köp av konsulttjänster ska krav framläggas på konsulternas 
kvalitetssystem och egenkontroller. Information om krav som BF9K ställer ska 
skickas med vid upphandling för att tydliggöra vilka krav på kvalitet Folkhem vill 
uppnå.

6.3.4 Planering

En noggrann genomgång av förutsättningarna för projektet ska genomföras. Utse 
en projektledning och en projekteringsledare samt fördela ansvarsområden. 
Tydliga gränsdragningar mellan olika konsulter ska dokumenteras. 
Projekteringsmöten ska regelbundet hållas. Det är viktigt att platschefen deltar på 
ett tidigt stadium för att kunna sätt sig in i projektet och bidra med sin erfarenhet. 
För projektet ska en tid- och resursplan upprättas. Ta hänsyn till myndigheters 
handläggningstid. Tidplanen ska anpassas så att produktion och försäljning kan ske 
under lämpliga tidsperioder. Samtliga i ett projekt ska arbeta efter planen vilket 
även innebär externa konsulter. Ändringar av handlingar i projektet ska diskuteras 
och beslutas på projekteringsmötena. Projekteringsledaren ansvarar för 
samordningen och granskningen av samtliga handlingar. 
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6.3.5 Budget

Kostnaden som bedöms för att genomföra projektet ska budgeteras. Beslut om 
angående budget fattas särskilt av ledningsgruppen. Budgetens storlek ska 
anpassas till möjlig vinst och projektets storlek. Justera budgeten med hänsyn till 
kapitalkostnad. Vi motiverade förändringar ska budget revideras. En 
byggfelsförsäkring måste vara tecknad innan byggstart enligt lag.

6.3.6   KMA-plan  

Även i förstadiet för ett projekt ska en Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöplan 
upprättas enligt mall. Ansvarig ska utses för att övervaka att planen följs. 

6.4   För- och nackdelar med nuvarande arbetsordning

Folkhems nuvarande arbetsordning innehåller en hel del rutiner gällande risk och 
möjligheter. Om alla dessa följs har man förmodligen hittat merparten av riskerna i 
ett projekt. Således gör man redan nu en relativt god identifiering av riskerna. 

Den relativt goda identifieringen av de risker som finns ger redan ett bra underlag 
för riskanalyser. Problemet är att riskerna är endast identifierade och satta i sitt 
speciella sammanhang t.ex. riskerna med markförvärv. De ger ingen bra total bild 
av riskerna och samband dem emellan redovisas ej. Det vore bra tycker vi att 
samla alla risker man identifierat under en och samma punkt för att på så sätt lätt 
kunna se alla de risker som ett projekt utsätts för samt det samband som råder dem 
emellan. Vill man endast titta på de risker som faller under ett speciellt område, 
t.ex. markförvärv, så kan man enkelt se de också. 

En svaghet inom arbetsordningen är att man inte uttalat identifierat riskerna. Man 
har arbetat fram en arbetsordning som pekar på vilka beslut man ska fatta och vad 
som är viktigt att utföra korrekt. Däremot så tar man inte upp vad som skulle kunna 
hända om beslut fattas på något annat sätt än det korrekta, det tar inte upp vilka 
konsekvenserna kan bli av ett felaktigt handlande. Vad som saknas är en mer 
utförlig arbetsordning som även uttryckligen belyser riskerna utifrån fler scenarier. 

I nuvarande system så finns det inga klara rutiner för att upptäcka risker och 
därmed eventuella möjligheter. Som vi har nämnt innan så finns det två former av 
risker. Statiska risker som endast innebär ett negativt utfall men även dynamiska 
risker som kan innebära möjligheter. Uppmärksammar man inte riskerna så missar 
man också vissa möjligheter. 
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7   Riskanalys av Folkhem Produktion AB

För vår riskanalys så har vi valt att använda oss av Flanagan och Normans Risk 
Management System. Det systemet är framtaget för användas vid riskanalys i 
byggprojekt. Vi anser för övrigt att det är en av de mer överskådliga 
riskhanteringsmetoderna vi tagit del av och att det tar hänsyn till allt vi har för 
avsikt att undersöka.

För att klassificera riskerna så har vi fritt tolkat Hamiltons Riskcirkel23. Det vi valt 
att använda oss av är Hamiltons övergripande riskklassificering där indelningen 
sker efter de risker som inträffar inom produktion och utanför produktionen. Vi 
anser att denna indelning är intressant då risker inom produktionen endast är 
statiska medan risker utanför kan vara av både statisk och dynamisk karaktär. Med 
risker inom produktionen så menar vi de som inträffar under själva byggfasen. 
Risker utanför produktionen är således de risker som inträffar under 
ansökningsfasen eller i företagets övriga verksamhet.

7.1 Riskidentifiering och riskklassificering

Vi har sökt att identifiera alla de risker som vi anser att Folkhem kan råka ut för i 
sin verksamhet. För att skapa en form av ordning så har vi sedan klassificerat 
riskerna enligt ovan samt i underkategorier efter typ av risk. Sedan kommer vi att 
exemplifiera med risker som vi funnit i de projekt vi tagit del av.

7.1.1 Risker utanför produktionen

Vi börjar med att identifiera de risker som inträffat utanför produktionen. Detta 
eftersom många av dessa risker inträffar tidsmässigt före dem som inträffar inom 
produktionen. Här ingår även övergripande risker som inte tidsmässigt kan 
härledas till en specifik fas i byggprocessen. Risker utanför produktion kan vara av 
både statisk och dynamisk natur.

Marknadsrisk:
 Konjunkturrisk
 Ränteförändringar
 Konkurrens
 Kreditrisker
 Valutarisk

Varumärkesrisk:
 Brister i kvalitet
 Brister i marknadsföring
 Negativ press, opinion och annan uppmärksamhet

                                                
23 Hamilton, 1996, s.16
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Politisk risk:
 Oenigheter mellan kommuner / myndigheter om projekt
 Politiskt regimskifte lokalt
 Riksdagsbeslut som påverkar projektet
 Speciella krav från kommun

Risker i ansökningsfasen:
 Förslag antas ej
 Detaljplan / Exploateringsavtal antas inte
 Utdragen planprocess med många överklaganden
 Grannar / myndigheter motsätter sig projektet
 Avtalsrisker

7.1.2 Risker inom produktionen

Med risker inom produktionen så avser vi de risker som inträffar under själva 
byggfasen. Dessa risker är av statisk natur. 

Geotekniska risker:
 Grundvatten försvårar markarbeten
 Skadliga vibrationer vid sprängning
 Topografi

Skaderisker:
 Skador på personal

1. Sjukdomar
2. Stress
3. Arbetsskador

 Skador på egendom
1. Brand
2. Vatten och Fukt
3. Oväder

Miljörisker:
 Sanering av mark
 Utsläpp i miljön
 Bullerkrav

Geografiska risker:
 Årstider och väder
 Kulturminnen

Arbetskraftsrisker:
 Arbetskraftstillgång
 Flera projekt samtidigt
 Otillräcklig tid och resurser för förberedning
 Kompetensbrist
 Löneökningar
 Arbetskonflikt
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Tidsrisk:
 Byggförseningar
 Leveransförseningar
 Tidsplan håller inte

Kriminella handlingar:
 Skadegörelse
 Svinn
 Stöld

Konstruktionsrisk:
 Material

1. Nya material
2. Kostnadsökningar
3. Utländska inköp

 Nytt konstruktionssätt
 Ny teknik

7.2   Risk- och möjlighetsanalys av Folkhems projekt 

I detta kapitel vill vi knyta ihop de teoridelar vi redogjort för ovan med de 
empiridelar vi fått fram under arbetets gång. Våran intention är att genomföra en 
riskanalys genom att använda den information vi fått från de projekt vi använt oss 
av i vår fallstudie samt information om byggprocessen och Folkhems 
arbetsordning. På så sätt vill vi i denna del applicera den teori vi redogjort för på 
den empiri som vi tillskansat oss. 

Med riskanalysen vill vi påvisa vilka orsaker, händelser och effekter risker kan ha. 
För att påvisa ett sådant samband ska vi använda den identifiering och 
klassificering som vi tagit fram ovan. Vi ska utifrån Folkhems projekt identifiera, 
klassificera och analysera risker samt möjligheter i deras verksamhet. Dessa 
riskexempel ska vi sätta in i ett tipsperspektiv genom att placera dem i 
byggprocessen. Slutligen ska vi se om det är en brist i arbetsordningen som är 
orsaken till riskens uppkomst och i sånt fall i vilken punkt man brustit. 

Vi har valt att presentera projekten utifrån grad av färdigställande. Vi har börjat 
med det projekt som i ett tidigt skede blev avskrivet för att sedan avsluta med det 
projekt som varit färdigställt längst tid. Vi har valt detta upplägg för att på ett så 
överskådligt sätt redogöra för var i byggprocessen riskerna uppstått och för att man 
på ett enkelt sätt ska kunna följa hur projekt utvecklas.  

7.2.1 Barkarby Flygflottijområde

Detta är ett område beläget i Järfälla kommun. Det är en gammal flygflottilj där 
man vill rusta upp en del gamla byggnader samt bygga nytt. Man har delat upp 
området i tre delar. Kommunen valde att undersöka möjligheterna med att bebygga 
området genom att ta in förslag från de fyra stora aktörerna på byggmarknaden24. 

                                                
24 Peab, JM, Skanska och NCC.
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Man valde sedan att ta in ytterligare fyra förslag från mindre aktörer däribland 
Folkhem. Folkhem valde att göra ett förslag på ett av de tre områdena tillsammans 
med en arkitekt. Kostnaden uppgick till ca 130 000 kronor.

Vid programsamrådet så framkom det att det inom området fanns en sällsynt 
groda. Detta och bristande intresse från kommunens sida resulterade i att projektet 
aldrig realiserades vid den tidpunkten. Folkhem har sedan dess lagt ner projektet 
och gått vidare till andra uppdrag.

Risken med att ta fram och komma med förslag som inte blir av är något man tar i 
alla projekt. Att ett projekt inte blir av kan ske p.g.a. något så till synes obetydligt 
som en groda. I detta projekt så uppstod risken under ansökningsfasen. 
Konsekvensen att projekten inte blir av är att Folkhem betalat 130 000 kronor utan 
att få ta del av projektet. Detta kan tyckas vara bortkastade pengar men riktigt så 
förhåller det sig inte. Kommunerna uppmärksammar även byggföretag som inte 
väljs ut till ett specifikt projekt för att vid ett senare tillfälle ha dem i åtanke för 
bebyggelse av ett annat område. Så har skett i detta fall där Folkhem fått ett annat 
projekt av Järfälla kommun. Därför är det viktigt att visa intresse för projekt man 
inte tror sig få. Man kan se det som pengar man lägger på att marknadsföra sig 
gentemot kommuner. Som vi tidigare skrivit så kan risker utanför produktion som i 
detta fall både vara dynamiska och statiska. Vi har ansett att risken med att inte få 
möjlighet att genomföra ett projekt men som trots det har ett visst positivt utfall i 
form av ett annat projekt är en dynamisk risk. I detta fall gav det Folkhem en 
möjlighet att få medverka i ett annat projekt.

Eftersom detta projekt aldrig blev av för Folkhems del så har vi inte kunnat 
analysera projektets gång utifrån den uppställda arbetsordningen och således har vi 
inte kunnat identifiera några brister i arbetsordningen. Vi anser att Folkhems 
agerande har varit rätt i förhållande till de risker och möjligheter som vi kunnat 
identifiera.

Projektet har i dagsläget börjat. Kommunen anser inte att grodan utgjorde ett 
oöverstigligt hinder. Skanska har fått tilldelat sig ett av de tre områdena. De två 
övriga områdena väntar fortfarande på beslut om detaljplan. Folkhem är teoretiskt 
fortfarande med men i och med att man tagit på sig ett annat projekt i kommunen 
så är man inte intresserad. 

7.2.2 Alnäs, Bergshamra

Alnäs ligger i Solna kommun. Området är beläget vid vattnet, inom ett område 
som ur en kulturhistorisk aspekt är viktig att bevara och ta hänsyn till när man 
integrerar ny byggnation. Inom området finns befintlig sekelskiftes bebyggelse 
som allmänheten inom kommunen anser vara viktig att bevara. För några år sen 
revs den gamla järnvägsbron för Roslagsbanan över Stocksundet och på 
Solnasidan finns detta område om ca 5000 kvm inklusive den gamla 
järnvägsbanken. Järnvägsbanken har man haft som intention att bevara men detta 
kan visa sig inte vara möjligt p.g.a. vissa invändningar från allmänheten. 

På programsamrådet så presenterade Folkhem två förslag där järnvägsbanken intog 
en central plats som infartsväg till området. Det ena förslaget var att bygga tre s.k. 
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stadsvillor med fyra stycken lägenheter i varje. Det andra förslaget var att bygga 8 
stycken parhus samt 7 stycken radhus. Invändningar från allmänheten mot dessa 
förslag var att bebyggelsen blev för tät i förhållande till redan existerande 
bebyggelse om man inte tog den mark järnvägsbanken utgör i anspråk. Därför 
beslutades att man ska komma in med nya förslag där man antingen minskar på 
nybyggnationen eller använder sig av järnvägsbanken för att göra bebyggelsen 
mindre tät. Problemet med att ta järnvägsbanken i anspråk för nybyggnation är att 
man måste sanera den från miljögifter. Hittills så har Folkhem spenderat ca 
370 000 kronor på att ta fram olika ritningsförslag. 

I detta projekt så bedömer vi risken att det inte ska bli av som liten. Detta för att 
kommunen visar ett stort intresse för att projektet ska bli av d.v.s. den politiska 
risken bedömer vi som låg. Frågan än så länge är bara under vilka former. Vad det 
gäller hur bebyggelsen ska utformas så är det en förhandlingsfråga med kommunen 
och allmänheten. När det kommer till att sanera järnvägsbanken från miljögifter så 
gäller det att redan på ett tidigt stadium komma fram till vem som ska bära 
ansvaret för saneringen, det föreligger med andra ord en viss miljörisk. Om 
Folkhem tar på sig ansvaret för saneringen så bör de förhandla om en 
kompensation i form av ett lägre pris på marken.  Därför bör man ta sig tid och 
resurser på att undersöka hur förorenad marken är och vad en sanering skulle 
kunna komma att kosta. Konsekvensen om man inte gör en tydlig 
ansvarsfördelning för saneringen är att man kan komma att drabbas av oförutsedda 
kostnader längre fram. 

Denna typ av lösning är inte ovanlig. Desto mer byggföretaget tar på sig som 
innebär merkostnader desto lägre blir priset på marken. Det viktiga är bara att 
komma fram till ett exploateringsavtal som tydligt reglerar detta. Det är viktigt att 
man undersöker marken noga innan exploateringsavtalet sluts för att minimera att 
oförutsedda hinder dyker upp efter det att exploateringsavtalet har slutits. Detta 
eftersom det är svårt att i efterhand omförhandla kostnader med kommunen.

Detta projekt har inte kommit så långt ännu. Vi har inte funnit några brister i 
arbetsordningen som skulle kunna ge upphov till ytterligare risker förutsatt att man 
är noggrann vad det gäller att undersöka järnvägsbanken inför eventuell sanering. 
Det är ett relativt litet projekt för både Folkhem och kommunen vilket underlättar 
då det inte är så mycket som står på spel. 

De förslag Folkhem hittills har presenterat innehåller bara byggnader man 
konstruerat tidigare. Detta är helt i linje med företagets strategi för att återanvända 
kunskap om tidsåtgång och konstruktioner. På detta sätt kan man minska risken 
som annars finns med att använda sig av nya oprövade konstruktioner där man 
saknar erfarenhet.  

7.2.3 Kristinehovsgatan, Södermalm

Detta är ett projekt som tar plats i innestaden och handlar då om förtätning av 
redan existerande bebyggelse. Folkhem vill bygga två stycken hyreshus med
sammanlagt 38 stycken lägenheter. Folkhem bygger som egen beställare och 
kommer att vara hyresvärd när projektet är klart. Än så länge har man spenderat ca 
700 000 kronor på projektet men det innefattar då även de kostnader man har haft 
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för att ta fram ritningar på ett typhus för just denna bebyggelse. Att ta fram ett 
typhus gör man för att kunna återanvända konstruktioner i så stor utsträckning som 
möjligt. I programsamrådet för projektet beslutade man nyligen att man skulle titta 
närmare på dess för och nackdelar. 

Ett stort problem med att bygga i redan existerande bebyggelse är konsekvensen 
för grannar och närboende. Eftersom bebyggelsen redan är tät så kommer med 
största säkerhet påverka andra. Detta kan vara allt ifrån sämre utsikt för grannar till 
andra störningar såsom buller och nedsmutsning. Det handlar om både miljö- och 
geotekniska risker. Här för man dialog med kommunen där de får väga dessa 
nackdelar mot de fördelar som projektet för med sig. Det gäller att vara noggrann 
med de utredningar och egenkontroller som ska göras. Det gör även att kostnader 
för konsulter stiger vilket vi kunnat se i den huvudbok som följer med projektet. 
Detta är en av konsekvenserna med att bygga i tät bebyggelse och det är inte 
mycket att göra åt saken. Det viktiga är att ta fram ordentligt material för 
kommunen att ta del av.

Stockholm stad kräver att den marken ska bebyggas med hyresrätter. Med den röda 
politiska majoritet som finns i Stockholm så säljs ingen mark utan endast 
tomträtter. Det innebär att man inte kan äga marken utan måste betala en 
återkommande avgift till staden. Den avgiften är fastställd efter olika zoner varav 
en zon är innerstaden. Detta underlättar de kalkyler man önskar upprätta. Man kan 
även numera ta ut närmare marknadshyror för nybyggda hyreshus. Vi menar även 
att det finns andra fördelar med att bygga och äga hyreshus. En fördel med att även 
stå för driften av det man producerar är att underlätta finansieringen av andra 
projekt d.v.s. det är lättare att låna större belopp från banken om man har 
säkerheter i form av fastigheter. Att det också innebär att man skapar en stadig 
inkomst i form av hyresintäkter skadar inte. En nackdel är att man binder upp 
kapital som man annars kan använda till annat. Det är en avvägningsfråga.

Ett annat problem med att bygga i redan tät bebyggelse är att man ofta måste ta 
plaster som av olika skäl inte bebyggts tidigare. Detta kan bero på att plasterna är 
svåra rent topografiskt sett att bebygga. Det kan t.ex. vara branta sluttningar eller 
bergiga områden. Det ställer stora utmaningar på byggherren och arkitekten med 
att komma upp med nya lösningar. Sådana lösningar kan ofta vara kostsamma och 
svåra rent tekniskt att utföra, det finns m.a.o. vissa konstruktionsrisker. Det krävs 
dessutom stor planering vid byggandet med hänsyn till redan existerande 
infrastruktur såsom avlopp, fjärrvärme och el. 

I just detta projekt så är inte de topografiska förutsättningarna ett större problem. 
En stor del av marken utgörs av en gammal väg och endast en liten del består av en 
brant kulle. Detta underlättar då en hel del av marken redan är upparbetad. 
Problemet blir då att det ger en begränsad valmöjlighet hur man vill placera husen. 
Det kan också finnas avlopp och annan infrastruktur under vägen som andra 
fastigheter är beroende av. Detta måste lösas innan man sätter igång med 
markarbeten.

Vad det gäller arbetsordningen i detta projekt så kan vi se att man följer sin strategi 
med att ta fram en ny hustyp man avser att använda igen. Arbetet med hustypen 
belastar detta projekt med 170 000 kronor men det är något man måste betrakta 
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som en del i en större strategi. Det krav som ställs på att leverera noggranna 
utredningar och kontroller har man också levt upp till med ökade konsultkostnader 
som följd. 

7.2.4 Sabbatsberg

Detta är ett annat innerstadsprojekt som ställer liknande krav som det på 
Kristinehovsgatan. Här handlar det om ett större område där Folkhem inte är 
ensam byggherre. Här vill Folkhem bygga ett flerfamiljshus med 38 stycken 
bostadsrätter. Man har valt en gammal produktion i ny tappning. Folkhem har 
använt sig av sin konstruktion för radhus men genom att stapla dem på varandra så 
har man skapat ett flerfamiljshus med sex våningar, där lägenheterna är byggda i 
etage precis som ett radhus.

Precis som på Kristinehovsgatan så handlar det här om en tomträtt med en årlig 
avgift inblandad snarare än ett markköp. Skillnaden här är att när Folkhem 
överlämnat fastigheten till bostadsrättsföreningen så kommer de att bära kostnaden 
av tomträtten. I dagsläget så har man precis tagit beslut om detaljplan för området 
och Folkhem har lagt ut ca 920 000 kronor.

Marken här ställer större krav p.g.a. det topografiska läget vilket innebär större 
geoteknisk risk med ökade kostnader för markarbeten som följd. Områdets läge 
kommer att innebära att man måste spränga vilket medför en ökad risk för skadliga 
vibrationer. Detta är något som man undersöker mycket noggrant innan med 
expertis på sprängning samt besiktningar av närliggande fastigheter. När man 
anlitar utomstående sprängningsexpertis så innehar dem försäkring mot eventuell 
skada som sprängningen kan orsaka. 

Eftersom detta är ett projekt med flera andra byggföretag inblandade så ställer det 
stora krav på logistik och planering. Ett nära samarbete måste upprättas med en 
helhetsplan över hur man ska gå tillväga under områdets bebyggelse. Med så 
begränsade ytor som i innerstaden så måste man planera sitt arbete noggrant för att 
inte påverka närboende och andra mer än nödvändigt. Att följa arbetsordningen 
blir viktigt samt att se till att den är implementerad även på lägre nivåer i företaget.

Precis som i tidigare projekt så följer man här sin strategi med att försöka 
återanvända tidigare hustyper. I just detta fall så är det dock en kombination av en 
gammal hustyp med ett nytt tänkande. I det stora hela så blir det som en ny 
byggnad där man måste kontrollera för om konstruktionen går att genomföra. 

7.2.5   Tensta, Bo 06

Detta projekt är en del av boutställningen Bo 06 som ska äga rum i Tensta i augusti 
2006. Här har Folkhem fått i uppdrag att bygga ett tjugotal radhus i fyra olika 
hustyper. Sex av dessa ska vara klara till visningsomgången. Intresset har varit 
mycket stort och 18 stycken intresseanmälan har lämnats in. Projektet är en del av 
ett försök att lyfta området socialt och skapa debatt om miljonprogrammets 
framtid.

Boutställningen ger ett utmärkt tillfälle att visa upp sig för politiker, byggherrar 
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och allmänheten. Det medför även stort massmedialt intresse vilket kan användas 
till att stärka sitt varumärke. För Folkhems del så är detta inte ett direkt 
vinstgivande projekt utan värdet ligger snarare i att marknadsföra sig. Att skapa 
kontakter med beslutsfattare kan vara avgörande om man ska få andra projekt i 
framtiden. Detta är inte första gången Folkhem är med på en boutställning och man 
har bra erfarenheter sedan tidigare. Att projektet nästintill enbart fokuserar på 
marknadsföringsbiten kan vara en risk. Denna risk är dock dynamisk. Att ingå i ett 
projekt som röner så mycket massmedial uppmärksamhet så är det viktigt att vara 
medveten om att leva upp till kraven på kvalitet och nytänkande då man exponeras 
för många potentiella kunder. Misslyckas man i ett sådant här sammanhang så kan 
det få konsekvenser även för andra projekt. Lyckas man däremot så gäller givetvis 
motsatsen.

Marginalerna är så små att många förändringar som arkitekten föreslagit inte gått 
att genomföra då kostnaderna varit för stora. Detta kan leda till att man äventyrar 
det man försöker uppnå då man hela tiden tänker på kostnader. Detta kan leda till 
en konflikt mellan byggherren och arkitekten. En arkitekt är alltid nära förknippad 
med sina projekt, på gott och ont. Det leder till att om projektet får negativt 
publicitet så är det i första hand arkitekten som drabbas. Många arkitekter försöker 
ofta skapa en unik och estetisk miljö som inte alltid håller sig inom de 
kostnadsramar byggherren ställt upp. Byggherren försöker däremot att hålla nere 
kostnaderna och är inte intresserade av alltför kostsamma lösningar. Samtidigt är 
det en avvägning där det billigaste alternativet inte alltid är billigast i längden eller 
för den delen den bästa lösningen. Denna konflikt anser vi kan få allvarliga 
konsekvenser. 

I just detta projekt så har en sådan konflikt uppkommit och det beror enligt oss på 
att marginalerna har varit så små i detta projekt. Arkitekten ville ha en fotbollsplan 
på en yta som blev över. Om detta skulle kunna genomföras så skulle det medföra 
svåra och kostsamma konstruktioner. Arkitekten menade att fotbollsplanen och 
dess omgivning skulle ge området ett lyft medan Folkhem ansåg sig inte kunna 
kosta på sig denna lösning. De flesta konflikter av sådan här art brukar lösa sig då 
alla inblandade tjänar på att projektet rors i hamn. Lösningen ligger ofta i att ha ett 
nära samarbete med arkitekten där alla tar ansvar för det estetiska och kostnaderna.

7.2.6 Duvboskogen

Detta är ett projekt i Sundbybergs kommun. Kommunen har två önskemål med 
byggprojektet. Det ena är att bygga ihop två ganska olika stadsdelar, Rissne och 
Duvbo. Det andra är att skapa ett bostadsområde som har en social blandning. 
Detta vill man uppnå genom att bygga sex olika hustyper. Större lägenheter 
kommer att uppföras i stadsvillor samt radhus och mindre lägenheter i 
ungdomshus. Totalt ska det byggas 50 bostäder. Bygget påbörjades i augusti 
2005. 

Detta projekt har kännetecknats av ett enskilt större problem. Det visade sig att 
när man skulle börja bygga på ett underjordiskt garage så låg grundvattnet för 
högt. Detta medför att garaget kommer att ”flyta upp” om man väljer att göra som 
man tidigare planerat. Ett annat problem är att man måste täta mycket mera 
noggrant. Allt detta har medfört extra kostnader på ca 1,5 Mkr. Att detta 
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upptäcktes först när alla avtal var slutna och bygget hade påbörjats är naturligtvis 
extra problematiskt. Hade man haft kunskap om detta innan hade man kunnat 
förhandla med kommunen om en eventuell rabatt på markpriset då marken är 
svårbyggd. Nu får man bära kostnaden själv vilket vi också kan se i huvudboken 
för projektet där kontot för betongarbeten är ovanligt tungt belastat. Detta är en 
geoteknisk risk som inträffat inom produktion, den är m.a.o. en statisk risk med 
ett negativt utfall i form av en stor kostnad. 

Olika problem med markarbeten är något som ständigt återkommer. Enkelt kan 
man säga att allt ovan mark är känt och allt under mark är okänt. Det är relativt 
enkelt att uppskatta kostnader ovan mark då man sedan tidigare har kännedom om 
material- och tidsåtgång för att bygga husen. Att uppskatta kostnaderna med att 
förbereda marken är mycket svårare. För att försöka sig på det så gör man en 
geoteknisk undersökning. Normalt sett så kostar en geoteknisk undersökning ca 
70 000 kronor. Den ska ge en bättre bild över förhållandena under mark och ett 
underlag för att beräkna kostnaderna med markarbeten. Problemet är att med 
geoteknisk undersökning i denna prisklass så kan man inte undersöka hela 
marken. För att göra det så krävs det en betydligt större undersökning där 
kostnaden kan uppgå till ca 500 000 kronor. Detta är det sällan värt då även om 
markarbeten kan medföra extra kostnader så är de sällan av denna dignitet. Vad 
man gör är att undersöka de delar av marken man anser är viktigast. 

Vi anser att man har slarvat med det här. En genomgång av projektet visar att det 
inte finns något annan plats i området att placera garaget. Eftersom man känner 
till att detta problem med högt grundvatten kan uppstå när man bygger under jord 
så bör man ha undersökt den marken mer noggrant. I vår mening finns det även 
här något av en brist i arbetsordningen. Normalt sett väntar man till väldigt sent 
med att göra en geoteknisk undersökning. Detta för att man ska ha det slutgiltiga 
byggförslaget att gå på. Ibland så kommer den definitiva versionen av bygget efter 
man slutit avtal med kommunen om markpris och dylikt. Därför anser vi att man i
framtiden bör man ha identifierat problem som kan medföra så här stora kostnader 
innan för att sedan använda dem i förhandlingen. En möjlig lösning kan vara att ta 
med klausuler i avtalen som ger ekonomisk kompensation om oförutsedda 
händelser av detta slag inträffar. Det är frågan hur kommuner ställer sig till detta 
men det kan vara värt att undersöka anser vi.

Helt utan kompensation går man dock sällan fast det finns avtal. Folkhem och 
även de kommuner vi har varit i kontakt med menar att det är resultatet som är 
viktigast. Det finns en resultatorienterad inställning överlag där man försöker att 
göra alla nöjda i den mån det är möjligt. Kompensationen kan vara i form av att 
man som byggföretag kan få förtur till andra projekt.

Tittar man på projekten överlag så finner man att markarbeten ständigt utgör det 
enskilt högsta kostnaden. Det beror till del på att man belastar det kontot för i 
princip alla större och mindre förändringar man gör under ett bygges gång. Men 
huvudskälet är att det helt enkelt är den dyraste delen av ett projekt. Det i 
samband med de osäkerheter som finns i markabeten så menar vi att detta utgör 
den enskilt största risken med ett byggprojekt. Därför anser vi att man bör 
utvärdera i större utsträckning vilka olika lösningar man kan använda sig av för att 
komma tillrätta med detta problem. Ser man till arbetsordningen så kan vi 
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konstatera att punkten 6.2.3 markförvärv inte har följts ordentligt, man har 
uppenbarligen inte gjort tillfredsställande markundersökningar innan avtal slutits.

7.2.7 Östra Kvarnskogen, Sollentuna

Östra Kvarnskogen är ett större byggprojekt som byggs just nu i Sollentuna 
kommun. Detaljplanen för området vann laga kraft den 22 juli 2002 och därefter 
började man bygga. Hela området ska omfatta ca 100 bostäder och kommer att 
delas mellan tre byggföretag. Folkhem har fått en del och ska bygga 40 stycken 
småhus. Än så länge har man spenderat nästan 65 miljoner kronor på projektet. En 
del av bostäderna är redan sålda och man har haft intäkter på ca 50 miljoner 
kronor. 

Det intressantaste med Östra Kvarnskogen är finansieringen av själva projektet. 
Finansieringen vid ett byggprojekt kan gå till på flera olika sätt. Normal är att man 
tar ett byggkreditiv från en bank som finansierar ca 80 procent av projektet och 
resten står Folkhem för själva. Det har dock visat sig att det kan vara svårt att få 
fram så mycket pengar själv. Därför har man provat två nya lösningar i detta 
projekt. Det första är att man försöker sälja husen innan de är klara. 
Slutkonsumenten betalar då i fyra etapper för sitt eget hus allt eftersom det byggs. 
Detta ställer i sin tur stora krav på att ha visningsmaterial redo för att kunna visa 
potentiella kunder hur husen kommer att se ut när de väl är färdiga. Eftersom 
Folkhem försöker bygga hus de gjort tidigare så har man nu en hel del material att 
visa kunder. Man kan sen visa dem marken på vilken husen ska byggas och 
förklara hur slutresultatet kommer att bli. Detta sätt minskar den finansiella risken 
avsevärt.

Den andra lösningen är att man inte har köpt marken av kommunen i detta projekt. 
Man kom fram till att markpriset skulle vara 21 Mkr i just detta fall. Att få fram de 
pengarna visade sig inte vara möjligt då den finansiella belastningen skulle bli för 
stor och man inte skulle kunna arbeta med andra projekt parallellt. Lösningen blev 
att kommunen istället upplät marken med tomträtt där avgälden (ränta) sattes till 6 
% på markpriset. Det blir som om kommunen lånar ut pengarna till företaget. För i 
slutändan så säljer kommunen marken men det blir slutkunden som betalar för att 
äga marken. Man räknar ut hur varje tomt ska belastas av de 21 Mkr. De kunder 
som inte är intresserade av att köpa marken kan då köpa huset men sedan välja att 
fortsätta betala en tomträttsavgift till kommunen. Kunden har två år på sig att 
friköpa tomten, väntar de mer än två år kan priset för friköpandet bli ett annat. 
Denna lösning var inget som kommunen var speciellt förtjust i men eftersom det 
inte fanns en annan lösning så valde man att acceptera den. Detta visar lite av den 
resultatorienterade inställning som råder för att genomföra projekt av denna 
storlek. 

I övrigt så har projektet inte haft några större problem. Det har varit ett stort 
intresse från allmänheten och det har kommit in intresseanmälningar på nästintill 
alla hus.
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7.2.8 Klabben Sickla kanal, Hammarby Sjöstad

Detta är det största projekt Folkhem har gjort. Det är ett flerfamiljshus i 
Hammarby sjöstad med 82 lägenheter. Bygget påbörjades 2002 och färdigställdes 
två år senare. Projektet omsatte ca 145 Mkr och gjorde i slutändan en förlust på 
nästan 2 Mkr.

Detta var en del av den enorma satsning som Stockholm stad gjorde i Hammarby 
sjöstad där flera byggföretag har varit inblandade. Precis som med andra projekt 
som innefattar så många aktörer och är av den här storleken så ställer det höga 
krav. Bland annat så blir man i viss mån bakbunden. Projektet styrs till stor del av 
andra och det är bara att anpassa sig. Eftersom stadsdelen är utformad som 
innerstaden så ställer det stora krav på logistik och att man håller sig till den 
tidsplan som satts upp. Annars så skulle det lätt bli för trångt. Man har även inte 
samma frihet att utforma det man bygger som man vill då stadsplaneringen varit 
synnerligen aktiv i utformandet av området. Att ta del av ett projekt av denna 
omfattning ställer mycket stora krav på utredningsarbetet. Själva projekteringen 
blir oftast betydligt dyrare då man väljer att bygga i tätbebyggelse. Speciellt som 
Hammarby sjöstad skulle byggas så miljövänligt som möjligt. Detta ledde till att 
projekteringen blev osedvanligt dyr och kostade 15 Mkr. 

Projektet tog samtidigt en väldigt lång tid att planera. Själva detaljplanarbetet och 
stadsplaneringen var så omfattande att processen tog närmare fem år att 
genomföra. Förklaringen ligger till stor del Stockholms stads ambitioner med 
området samt omfattningen av det man skulle bygga. Folkhem fick besked om att 
de skulle få bygga redan i början av detaljplanearbetet men fick sen snällt vänta för 
att den demokratiska processen med beslut skulle ha sin gång. Det för oss in på det 
vi vill belysa med detta projekt.

Resultatet blev att när väl klartecken hade kommit för att bygga så var Folkhem 
tvingade att fortsätta. Detta till trots att det var lågkonjunktur och att det stod 
närmare 400 stycken tomma lägenheter i Hammarby sjöstad. Med de 
förutsättningarna så hade Folkhem stora problem att få ihop finansieringen till 
projektet. Vid denna tidpunkt hade man endast en bank som var mycket ovillig att 
ställa upp med ett lån. Numera har man skaffat sig flera kontakter med andra
banker. Lösningen blev att sälja projektet som entreprenad till Riksbyggen som 
således blev Folkhems beställare. De delade kostnaden för osålda lägenheter men 
Riksbyggen finansierade hela projektet. På detta sätt delar man risken genom att ta 
in en annan part. Trots det ogynnsamma utgångsläget så vände konjunkturen i viss 
mån uppåt och projektet avslutades starkare än väntat.

Detta med konjunktursvängningar är något mycket påtagligt i byggbranschen då 
dess egen konjunktur oftast släpar efter den som råder i samhället i övrigt. 
Byggbranschen är extremt cyklisk. Det betyder att man kan hamna i en sits där 
man har nykonstruerade bostäder som ska säljas i en lågkonjunktur. Att köpa en 
bostad är givetvis inte ett lättvindligt beslut och försvåras dessutom i en 
lågkonjunktur p.g.a. den osäkerhet som då råder.  

När Folkhem normalt bygger så har man betydligt större möjlighet att själva 
anpassa byggtakten för att i största möjliga mån undvika att sälja i lågkonjunktur. 
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Detta är inte möjligt när man tar ett sådant här projekt då krav ställs från andra på 
att man färdigställer projektet vid en given tidpunkt.

Att komma runt detta problem kan ses som svårt. Det är en konsekvens om man 
vill ta del av större projekt. Utrymmet att förhandla med kommunen är också 
mindre då de ska ta hänsyn till fler företag än Folkhem. De flesta större och mer 
inflytelserika och kan därmed ställa större krav. 

Det finns dock andra värden att vara med. Stora projekt röner ofta betydligt större 
massmedialt intresse vilket ger fördelen att man får synas. Det skadar inte heller 
att visa för beslutsfattare att man klarar att genomföra projekt trots att 
omständigheterna inte varit de allra bästa.

7.2.9   Kv. Nektarinen, Södermalm

Detta projekt stod färdigt år 2000. Det är ett flerfamiljshus med 36 stycken 
lägenheter. På det stora hela var detta ett händelselöst projekt vilket ska tolkas som 
bra. Vi har tagit med det för att belysa två problem som kan uppstå.

För det första så kan man givetvis drabbas av ett omvänt problem från det som 
hände i Klabben. I detta fall så satte man priserna innan bygget började i 
lågkonjunktur och de som köpte gjorde det på spekulation. Vad som hände var att 
konjunkturen vände uppåt och därmed så skulle priserna ha följt med. Eftersom 
många lägenheter redan var sålda så missade man därmed möjligheten att ta ut ett 
högre pris. Däremot så garanterade man sig gentemot en motsatt utveckling genom 
att tidigt binda upp sig. Det finns således för och nackdelar med att sätta priser i ett 
tidigt skede. Att uppskatta hur konjunkturcykeln rör sig är mycket svårt och 
Folkhem förlitar sig på sin egen erfarenhet samt konjunkturprognoser från 
utomstående konsulter för att göra uppskattningar.

Det andra skälet till vi tog med detta projekt är för att belysa de risker som kan 
uppstå med nya tekniker. Här uppstod det problem i många lägenheter då parketten 
gick sönder p.g.a. att man använde sig av en ny teknik. Detta hände inom 
garantitiden som är två år enligt entreprenadkontraktet. Man fick därmed 
återkomma och rätta till de problemen. Detta är naturligtvis något som kan hända 
som man måste ta konsekvenserna av. Lösningen ligger naturligtvis i att göra ett 
gediget jobb samt utvärdera nya tekniker men det utesluter inte att det kan hända 
ändå.

7.3   Generella övergripande risker

Alla de risker som vi identifierat och klassificerat i avsnitt 7.1 som möjliga risker 
för Folkhem i sin verksamhet har vi inte kunnat identifiera i de projekt vi har haft 
tillgång till. När vi säger att vi inte kunnat identifiera dessa risker så menar vi att 
dessa risker inte realiserats och vi inte kunnat studera något utfall. Det betyder inte 
att de är risker att bortse från. Det kan vara så att rutiner och arbetsordning 
motverkar ett utfall av dessa risker. Dessa risker är fortfarande aktuella och vi har 
därför valt att ta upp några sådana risker som inte fått något utfall men som vi 
fortfarande anser vara en risk tills projektet är helt avslutat.
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7.3.1 Politisk risk

Pratar man om den politiska risken ett byggföretag tar så menar man först och 
främst förhållandet man har till kommuner. Kommunerna innehar det så kallade 
planmonopolet vilket innebär att kommunerna bestämmer över hur, när och vem 
som får bygga på deras mark. Planmonopolet regleras genom Plan- och bygglagen. 
Det faktum att kommunerna fritt kan välja hur de vill få sin mark bebyggd skapar 
ett obalans förhållande mellan kommunen och byggföretaget, där kommunerna är 
den starka parten. Det gäller med andra ord att byggföretaget för att få bygga 
måste bli vald av kommunen samt bygga efter kommunens krav. Tidsaspekten är 
också viktig när man pratar om politisk risk inom byggbranschen. Ett byggprojekt 
kan ta upp till flera år att färdigställa och det kan hända mycket under den tiden. 
Innan byggföretaget fått klartecken att börja bygga är inget säkert. Det kan komma 
ett val emellan som innebär maktskifte eller opinion som är emot bygget. Det finns 
dessutom alltid risk för ändrad lagstiftning eller riksdagsbeslut som påverkar 
byggföretaget. 

7.3.2   Marknadsrisk

En av de största och mest opåverkbara riskerna ett byggföretag utsetts för är 
konjunkturrisk. Den ekonomiska utvecklingen brukar oftast gå i vågor, så kallade 
konjunkturcykler. Detta innebär att ekonomin går igenom olika faser med olika 
snabb tillväxt. Inom byggbranschen så är inte själva konjunktursvängningarna det 
största problemet, man föredrar självklart högkonjunktur framför lågkonjunktur. 
Det största problemet är att matcha den egna byggcykeln så att färdigställandet och 
försäljningen inte inträffar i en lågkonjunktur. Byggbranschen är extra utsatt 
eftersom man under lång tid när man bygger ligger ute med stora summor pengar. 
Pengar man får tillbaka genom försäljning av det man byggt. Skulle 
färdigställandet och försäljningen sammanfalla med en lågkonjunktur kan det 
innebära att man får svårigheter att sälja och därmed inte kan betala tillbaka sina 
lån eller att möjligheterna till att påbörja ett annat projekt minskar. Detta kan i 
slutändan leda fram till ett byggföretags konkurs.

Detta är en risk som man måste acceptera men som man kan vidta åtgärder för att 
minska utfallet av svängningarna. En åtgärd man kan göra när det gäller småhus är 
att säkra delar av intäkterna genom att sälja efter hand man bygger. Detta innebär 
att man delar upp byggandet i olika faser som efter varje fas färdigställande 
erhåller betalning från slutkund. Detta ger ett mer kontinuerligt kassaflöde än om 
man skulle bygga allt på samma gång för att sedan sälja. Anledningen till varför 
man inte kan ta betalt från slutkund innan man börjar bygga är att detta köp 
regleras av konsumenttjänstlagen. Lagen säger att företag inte får fakturera innan 
kund fått produkten. Man väljer också att dela upp småhusprojektet i flera olika 
etapper. Man bygger då exempelvis fem hus åt gången som säljs efterhand och 
man påbörjar inte nästa etapp om man inte fått de fem föregående husen sålda. 
Detta är ett sätt att rädda resurser om en lågkonjunktur skulle inträffa innan hela 
projektet är färdigställt.

Bygger man i tätbebyggelse så innebär det att man måste färdigställa hela projektet 
även om en konjunkturnedgång inträffar under byggperioden, man kan med andra 
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ord att inte dela upp projektet i olika etapper. Detta gör att man inte kan anpassa 
byggtakten efter efterfrågan på lägenheter och man kan komma att stå med en hel 
del tomma lägenheter efter färdigställandet. En sista utväg blir då att istället hyra 
ut lägenheter. Man kan inte heller dela upp projektet i faser där man får betalt efter 
färdigställandet av varje fas. När det gäller flerfamiljshus så sätts priserna och 
försäljningen påbörjas innan huset är färdigställt. Detta är möjligt eftersom man 
säljer till en bostadsrättsförening och därmed gäller inte konsumenttjänstlagen utan 
köplagen. På så sätt kan man säkra intäkter eftersom man sålt i förväg och 
undviker spekulation.

Detta sätt att ordna med finansieringen minskar inte bara utfallet från 
konjunkturrisken utan också den finansieringsrisk ett byggföretag tar. Bankerna är 
inte alltid så tillmötesgående vad det gäller att ge stora lån och att ta in riskkapital 
är inte intressant då riskkapitalister oftast kräver för stor avkastning. Därför löser 
finansieringsupplägget med etapp- och fasbyggandet flera problem när det 
kommer till småhusprojekt. Att sälja i förväg minskar risken när det kommer till 
flerfamiljshus. 

7.3.3   Valutarisk

Valutarisk är något som många företag måste ta hänsyn till när stor del av tidigare 
inhemsk produktion flyttar utomlands på jakt efter lägre omkostnader. Detta är 
extra viktigt då Sverige har en flytande krona som kan fluktuera starkare än om 
den var knuten till Euron. Inom byggbranschen har det startat en ny trend med att 
importera byggmaterial från de forna baltstaterna samt Polen. Folkhem importerar 
kök samt vissa snickerier utomlands. Alla former av köp i annan valuta medför en 
risk, speciellt om det handlar om stora kvantiteter och långa fakturaperioder. 
Folkhem köper inte på terminer än men har planer på att börja med det. Vi anser 
att det är en bra idé då man inom byggbranschen mer och mer börjar importera 
från utlandet samt att Sverige har en flytande kronkurs.

7.3.4   Varumärkesrisk

Ett av Folkhems honnörsord är kvalitet, dess grundare och ägare har alltid 
framhållit det viktiga i att bygga hem med hög kvalitet. Ett företag som lägger stor 
vikt vid att marknadsföra sig som kvalitetsmedveten löper större risk att vid små 
misstag ta stor skada. Vill man att ens företag ska framstå som producent av bra 
kvalitet så är det viktigt att det genomsyrar hela organisationen. Det är viktigt att 
kvalitén framträder i allt företaget gör. 

7.3.5   Geografisk risk

Innan man börjar bygga finns det risk att hitta värdefulla föremål i marken i form 
av kulturminnesmärken. Det finns alltid en risk att stötta på kulturminnen på den 
mark som man ska bebygga. Om så är fallet så är byggföretaget skyldig att vidta 
försiktighet vid utgrävningarna samt lämna föremålen till kommunen. Detta kan i 
värsta fall leda till förseningar av starten. Detta är inte helt ovanligt men det är en 
risk som man är väl medveten om. Ofta upptäcker man detta i starten av byggfasen 
och man kan utan några större extra kostnader avvakta med byggstarten under 
utgrävningens gång.
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7.3.6   Risk för egendoms- eller personskada

Under den tid ett område bebyggs finns det alltid risk för skada på egendomen 
vare sig det är olycka eller skadegörelse. Det finns även en stor risk för 
personskador på en byggarbetsplats. Därför är det är viktigt att ha försäkringar som 
täcker upp i de fall skada uppstår. Det finns många risker man skulle vilja försäkra 
sig emot men som av ekonomiska skäl blir svåra att försvara i form av oerhört 
höga premier. Detta är ytterligare ett skäl till varför riskhantering är så viktigt i ett 
byggföretag.

Det finns två försäkringar som man måste ha när man är verksam inom 
byggbranschen. Den första är en entreprenadförsäkring är en allrisk och 
ansvarsförsäkring vilken försäkrar mot skada på egendom t.ex. vid brand eller 
liknande så får man ersättning för det värde man hunnit skapa. Den andra är en 
byggfelsförsäkring är till för att täcka fel i byggnad som uppstår efter godkänd 
slutbesiktning. Gäller tio år från slutbesiktning. Fullgörandeskydd eller 
färdigställandeskydd garanterar att byggprojektet färdigställs även om 
byggföretaget går i konkurs. I övrigt så är de tjänster och leverantörer man köper 
själva försäkrade. Trots försäkringar så kan en leverantörs konkurs ändå påverka 
byggföretaget negativt i form av förseningar. Inga försäkringar ger total 
kompensation. Den personal man har är försäkrade genom företagsförsäkring och 
de maskiner man hyr in är försäkrade hos uthyrningsfirman. 
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8   Slutdiskussion

Byggbranschen är en bransch som är som i hög utsträckning påverkas av den 
omgivning den verkar i. Ett byggföretag är utsatt för många risker och stor 
osäkerhet. Byggföretaget är beroende av kommunen som reglerar marktillgången. 
De påverkas också av tidsaspekten när man bygger, vilket innebär osäkerhet om 
hur framtiden ser ut när bygget är färdigställt t.ex. hur konjunkturläget är och hur 
deras egen konjunkturcykel förhåller sig den allmänna.  De är också beroende av 
att kunna finansiera sina projekt på ett säkert sätt.

För att på bästa sätt kunna bedriva sin verksamhet måste byggföretaget kunna 
hantera störningarna d.v.s. riskerna och osäkerheten. Detta görs på bästa sätt 
genom att använda sig av ett riskhanteringssystem. Vi anser att byggbranschen är 
en av de mest lämpade branscher för riskhanteringssystem, just på grund av den 
osäkerhet och risker de utsätts för. Riskhanteringssystemet anser vi med fördel 
byggs efter just det enskilda företagets verksamhet, för att på så sätt få det 
skräddarsytt. Det är också viktigt att många inom företaget helst alla har kunskap 
om systemet. Riskhanteringssystem går ut på att identifiera, klassificera, analysera 
samt hantera risker. Riskanalys har sitt ursprung i stora byggprojekt såsom damm-
och brobyggen. Därför anser vi det naturligt att det nu även börjar användas för 
mindre byggprojekt.

Våran intention med denna uppsats var att titta närmare på ett enskilt byggföretag 
och utifrån deras verksamhet göra en riskanalys samt se hur de arbetar aktivt med 
att identifiera och analysera risker.

Det vi fann var att byggbranschen vid en första anblick verkar ostrukturerad och 
högst osäker. Vilket förvånade oss då vi tog för givet att det krävdes stor struktur 
och säkerhet när det handlar om så stora summor som ska investeras. Vi fann 
senare att det ostrukturerade arbetet verkade så på grund av den osäkerhet som 
råder. Det är svårt att upprätthålla något strukturerat arbetssätt när 
förutsättningarna ofta ändras flera gånger under ett projekt. Ju mer vi studerade 
byggföretagets arbetssätt desto mer struktur kunde vi urskilja. Företaget är väl 
medveten om de risker de utsätts för och har nyligen implementerat ett nytt 
kvalitetssäkringssystem, BF9K, som möjliggör bra riskanalys. Detta är ett system
som är framtaget speciellt för byggbranschen av byggmästarföreningen. Att man 
nu försöker ta fram ett enhetligt system för hela byggbranschen anser vi kan vara 
till en stor fördel i framtiden. Desto fler som väljer ha samma arbetssätt desto 
lättare blir det att samarbeta och därmed minskar riskerna och slutprodukten blir 
bättre. 

Eftersom byggbranschen är en osäker bransch att verka i anser vi att Folkhem har 
ett utförligt och grundligt arbetssätt på pappret. Frågan är då hur detta följs. Vi 
skapades oss en bild av Folkhems verksamhet genom att titta närmare på nio olika 
projekt som kommit olika långt. I de olika projekten kunde vi identifiera både 
risker som var latenta samt som hade realiserats. Genom vår fallstudie så har vi 
kunnat identifiera de risker vi anser medför störst osäkerhet eller konsekvens. 
Dessa risker anser vi är underjordiska markabeten samt de risker som medföljer 
konjunktursvängningar. 
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Vi kunde genom projekten återknyta till arbetsordningen och peka på brister som 
lett fram till att en risk realiserats. Vi anser att på det hela taget så följer Folkhem 
sin arbetsordning och kan på så sätt identifiera flertalet risker. Vi tycker dock att 
man bör poängtera risker och riskhantering genom ett tillägg i arbetsordningen. 
Detta för att göra de som använder sig av arbetsordningen mer uppmärksamma på 
specifika risker.

Det som vi anser vara viktigt för Folkhem är att arbetsordningen implementeras på 
alla nivåer inom företaget inte bara på ledningsnivå. Är det bara ledningsgruppen 
som är insatta i hur arbetsordningen ska fungera så kommer det att begås misstag 
inom den operativa delen. Implementering är särskilt viktigt när man använder sig 
av många underleverantörer. Det är viktigt att man har en kedja av kompetenta 
yrkesmänniskor som är medvetna och som arbetar efter samma mall och mot 
samma mål. Vi anser att det bästa sättet att göra detta är att använda sig av BF9K 
som vi anser är mycket dynamiskt och så heltäckande man kan begära.

Vår rekommendation är att Folkhem lägger ner de resurser som krävs för att 
arbetsordningen implementeras på alla nivåer och inom alla områden. Däremot så 
måste man fortfarande tänka fritt och aldrig låta ett system diktera villkoren för allt 
man gör. Inget kan ersätta det sunda förnuftet. Detta för att på bästa sätt kunna 
kontrollera hela kedjan och i slutändan kunna garantera en kvalitetssäkrad produkt 
för slutkunden. 
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Kontakt mellan 
Folkhem och 
kommun om 
eventuell 
exploatering av 
mark.

Byggföretag

Första förslag 
framarbetas i 
samarabete med 
arkitekt.

Kommun

Tjänstemän 
undersöker för-
respektive 
nackdelar med 
exploatering.

Programsamråd

Presentation av 
första förslag samt 
redogörande av för-
och nackdelar.

Kommunstyrelsen
fattar beslut om att 
gå vidare eller inte. 

Kommun

Godkänt förslag
skickas ut på 
remiss.

Byggföretag

Obligatoriska 
undersökningar 
genomförs.

Gemensamt

Förhandlingar om 
markpris,  
exploateringsavtal 
och detaljplan. 

Eventuell omarbetning 
av förslaget efter 
programsamrådet.

Nytt förslag 
presenteras återigen 
för kommunstyrelsen.

Plansamrådet

Remissvar gås 
igenom och 
redogörelse av 
undersökningar.

Gemensamt arbete 
med 
exploateringsavtal 
och detaljplan 
redovisas.

Kommunstyrelsen 
fattar beslut om att 
gå vidare eller inte.

Byggföretag

Bearbetar förslaget för 
en sista presentation. 
Implementerar 
remissinstansernas och 
kommunens önskemål.

Byggsamråd

Slutgiltigt förslag presenteras. 
Kommunstyrelsen fattar 
beslut om att ställa sig bakom 
projektet eller inte. Formellt 
beslut tas sedan av 
kommunfullmäktinge.

Överklaganden

Inom tre veckor efter 
KF:s beslut ska 
eventuella 
överklaganden 
lämnas in.  

Godkänt förslag

Exploateringsavtal och 
detaljplan har vunnit 
laga kraft. Bygglov 
kan ansökas.

ANSÖKNINGSFASENBilaga 1
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Utföra en 
geoteknisk 
undersökning.

Färdigställa 
detaljerade 
ritningar.

Skapa 
detaljerade 
ekonomiska 
kalkyler.

Skapa en 
tidsplan för 
byggandet.

Ansöka om 
bygglov. 

Viktigt att 
bygglovet håller 
sig inom vad som 
anges i 
detaljplanen.

Utse en platschef 
och personal.

Beställa material 
och maskiner.

Planera arbetet 
enligt tidsplanen.

Markarbeten 
påbörjas för att 
förbereda marken 
på exploatering.

Grunderna gjuts. 
El och vatten dras.

Resa stommar, 
väggar och tak.

Rörmokare och 
elektriker 
färdigställer.

Slutbesiktning och 
överlåtelse.

Olika beroende på om 
man bygger för 
bostadsrättsförening 
eller privatpersoner.

Försäljning.

Sker genom 
fastighetsmäklare.
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