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Risk eller problem?

• Många situationer innehåller ofta både risker och problem, 
men riskhantering handlar om att lyfta blicken och göra 
erfarenhetsmässiga bedömningar om vad som skulle kunna 
inträffa i framtiden (risker), och sen vidta förebyggande 
åtgärder.

Henrik Szentes    2019-09-17                                             
STRABILITY AB   © Copyright 2019 

2

1

2



2019-09-17

2

Henrik Szentes    2019-09-17                                             
STRABILITY AB   © Copyright 2019 

3

Många riskkällor att beakta

Mindset: Allt som kan påverka projektets genomförande eller resultat

• Markförhållanden• Upphandling/Inköp

• Strejker

• Lagar

• Likviditet

• Väder

• Hälsa & Säkerhet

• Logistik

• Kommunikation

• Organisation & Resurser

• Ombytlig kund
• Interna processer

• Den egna personalen

• Myndigheter

• Leverantörsval

• Grannar

• Konkurrenter

• Intresseorganisationer

• Omorganisationer

Riskhanteringsprocessen – ett iterativt arbete
Det sista steget är det viktigaste - men ofta det svåraste
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Definitioner enligt ISO 31000 – Risk Management
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• Risk = Osäkerheter som kan påverka (projekt)målen, såväl positivt som negativt

En nödvändig distinktion i projektsammanhang:

• Risk:
händelser som skulle kunna inträffa, av flera olika orsaker, trots att de inte ingår i 
planen, och då ge upphov till flera olika typer av konsekvenser

• Osäkerhet: avseende aktiviteter som ingår i planen (dvs kommer att genomföras)

• Men, känns det naturligt att prata om ”positiva risker” ?
• Exempelvis skiljer COSO, ett annat ramverk, på risker och möjligheter rent språkligt!
• Det gör jag med – det funkar bäst i praktiken!

10 kapitel, 10 klassiska risker
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God riskhantering är ofta en språngbräda 
till nya möjligheter

Oklarheter
Händelser som skulle

kunna inträffa

Möjlighet
(Positiv påverkan)

Risk
(Negativ påverkan)

Behandla, åtgärda och hitta alternativ

Behandla
Åtgärda

Utvecklad
Projektplan/Affär

”skärskåda”

Analysera
Prioritera

Eliminerad eller
mildrad risk

Projektplanen

7

Det betyder att möjligheter lämpligen dokumenteras som 
riskbehandlingsåtgärder tills de har integrerats i uppdaterad projektplan
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All projekt pågår i ett sammanhang 
Vikten av Intressentanalys

Person, organisation, verksamhet som på något sätt påverkas 
av projektet, eller på något sätt kan påverka projektet.

• Positiva eller motståndare
• Nutida eller framtida
• Direkta, eller indirekta

Källor till både risker och
riskbehandling/möjligheter

Projektet
eller

Företaget
Myndighet

Kund

Leverantör

Media

Personal

o.s.v. … … …
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Det behövs ledare som i handling visar att det är viktigt 
att reflektera och tänka efter före

• Att gå från ett reaktivt och 
händelsestyrt ledarskap till 
ett proaktivt och 
utvecklande ledarskap

• Min nästa bok släpps i 
bokhandeln den 18 oktober
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Kreativitet – vad som behövs utöver tid
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• Motivation
– Nya affärsidéer
– För att lära sig nya saker
– Hantera risker

• Kunskap & Information
– Var sitter de stora kostnaderna?
– Vad genererar mest intäkter?
– Var är vi som mest osäkra?
– Potentiella problem?

• Kompetens & Metoder
– Korsbefrukta infallsvinklar
– Alternativa angrepssätt

KREATIVITET

Kunskap &
Information

Kompetens & 
Metoder

Motivation

• En tvåstegsraket underlättar!
– Steg 1: Vad skulle man kunna göra?
– Steg 2: Beslut om vad som ska göras!

9

10



2019-09-17

6

Sammanfattning

• Riskhantering handlar om framtiden – om saker som skulle kunna inträffa
• Beakta ”Allt som påverkar projektets genomförande eller resultat”
• Riskhantering ska löpa som en röd tråd genom projektet – från ax till limpa
• God riskhantering – en språngbräda till utvecklad projektplan och nya idéer
• Var specifika – slarva inte med att formulera risken tydligt
• Acceptera att mål kommer att ändras – men ha ”örnkoll” på hur besluten tas
• Kommunicera! Inom organisationen och med intressenter!
• Undvik prestigerisker – men tillåt nya idéer att frodas en stund
• Sikta gärna högt när det gäller riskhanteringsarbete – men var realistisk
• Och sist men inte minst ett inspel ytterligare kring att det är människor som 

fattar beslut, inte processer eller rutiner … ”Hoppet är det sista som överger 
människan” – en fantastisk drivkraft, men också riskkälla!
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Idag säljer jag min bok på plats för 200 kr inkl. moms 
(250-335 kr i bokhandeln)

Swish till Strability AB: 123 211 10 60 
(eller kontanter)

Följ mig gärna på Linkedin,
eller ta kontakt

Henrik Szentes, Ph.D.
+46 (0) 70 276 0620
henrik@strability.se

TACK!
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