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Sammanfattning 
Inom projektledning och styrning är information och riskhantering viktiga bitar, vilka 

lägger en grund för om projektet ska bli en succé eller ett fiasko. Speciellt i stora 

omfattande projekt är det viktigt att kommunicera avgörande, informationen och risker i 

syfte att få samtliga delar av projektet att sträva åt samma håll. Vi har valt att titta 

närmare på den expanderande gruvindustrin och de projekt som är på gång när det gäller 

de nya gruvorna i Svappavaara fälten som är det största järnmalmsprojektet i Europa. 

Vilka är riskerna och vilken typ av information efterfrågas av de för de olika parterna i 

projekteten. 

Utifrån en kvalitativ studie med semikonstruerade intervjuer utförda på sju utvalda 

individer vilka på något sätt har anknytning till de stora gruvprojekten LKAB bedriver 

uppe i malmfälten. Urvalsramen sträcker sig från koncernledning till mindre privatägd 

entreprenad vilka utför enskilda delprojekt i de större projekten. I studien undersökts 

vilken den viktigaste informationen är för de olika styrnivåerna, hur dessa hanterar 

risker, hur information och kunskap sparas samt delas mellan de olika projekten. Detta 

analyseras med hjälp av teorier som behandlar projektstyrning, olika typer av 

information, informations- och kunskapsdelning samt riskhantering. 

Resultatet visar att det förekommer skillnader bland de olika respondenterna. De övre 

nivåerna av styrningen ser främst på information av strategisk betydelse och likaså 

mestadels på strategiska-risker. Medan personerna närmare själva projekten har mer 

fokus på information om den dagliga driften och operativa-risker. Informations- och 

kunskapsdelningen mellan projekten sker mestadels hos LKAB via dokumentation och 

möten, medan studiens minsta entreprenör förlitade sig mycket på den individuella 

kunskapen hos ägare och anställda. Riskhantering är en viktig fråga i projekten, mycket 

tid och resurser sätts på att identifiera och analysera risker på samtliga nivåer inom 

projekten. Även entreprenörerna har höga krav på sig att kunna hantera risker och 

LKAB försöker få hela verksamheten att genomsyras av ett gediget säkerhetstänk.  

Från studien drar vi slutsatsen att då projektorganisationen är så pass omfattande, såsom 

i vår studie, med ett antal styrnivåer är det lätt att det uppstår gap i information inom 

projektet. Även om det inte är avsiktligt att utelämna information om till exempel risker 

för entreprenörerna riskerar väsentlig information att försvinna i ledet ner. Detsamma 

gäller information från utförandet av projektet upp till styrelsen. Ett sätt att minska 

riskerna för att informationsasymmetri uppstår kan vara att använda sig av PMOs 

(Project Management Offices), vilka kan sköta kommunikation mellan de olika parterna 

samt ser till att alla är utbildade i styrelsens uppsatta mål och förväntningar.  
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Kapitel 1 - Inledning  

 

Detta inledande kapitel kommer att introducera läsaren till uppsatsens ämne, bakgrund, 

syfte och relevansen av studien. Detta kommer styrkas med en genomgång av 

problembakgrunden vilken leder läsaren till problemformuleringen och klargör 

studiens syfte. Till sist definiera ett antal i studien använda begrepp i syfte att klargöra 

dem för läsaren. 
 

 

 
Figur 1, Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter 

1.1 Ämnesval 
Under tiden på Handelshögskolan i Umeå har vi kommit i kontakt med 

samhällsvetenskapliga teorier inom management och finans. Det började med att vi 

studerade civilekonomprogrammet för att sedan välja olika inriktningar. Fördelen med 

att ha två olika inriktningar är att vi därmed kan studera problemet från flera vinklar. 

Det gemensamma intresset angående tillverkning- och tungindustrin har dock bevarats. 

Detta har växt och intensifieras när vi båda arbetat inom just denna sektor före och 

under studietiden, den ena på ABB och den andra på LKAB. Under de senaste åren har 

Sverige haft problem med svag tillväxt och relativt hög arbetslöshet, vissa områden har 

haft det svårare än andra. Trots detta finns det däremot en bransch där det fortfarande 

utförs stora satsningar, nämligen gruvindustrin. Detta gör det extra intressant att studera 

just denna bransch och hur de stora satsningarna ska lösas och vilka eventuella problem 

det kan tänkas möta. Med denna bakgrund vill vi därför ta denna möjlighet att fördjupa 

oss i denna mycket aktuella företeelse genom att studera detta genom vår 

civilekonomuppsats.  

1.2 Problembakgrund 
Projekt tar en allt större plats i dagens samhälle, utveckling, effektivisering och 

förändringar utförs oftast i form av projekt (Wenell, 2004, s. 6). Det moderna 

projektledarskapet började i samband med de stora militär- och rymdprojekten i 50-

talets U.S.A. ( Wenell, 2004, s. 12). Ett projekt har länge definieras i egenskap av något 

unikt, med ett specifikt tillvägagångsätt med existens under en begränsad tidsperiod 

(Turner & Müller, 2003, s. 1). Müller (2009, s. 15-16) beskriver projekt såsom tillfälliga 

organisationer, vilka är ämnade att genom ett uppdrag leverera ett förutbestämt resultat. 

Resultatet måste levereras av projektets inblandade individer inom begränsade tids- och 

kostnadsmål. Ett projekt är följaktligen en organisation av människor vilka ska leverera 

ett förutbestämt resultat, inom en planerad tidsperiod med ett start- och slutdatum och 

med begränsade resurser. Den permanenta organisationen (utan slutdatum) sätter 

strategier och metoder för att nå de bestämda strategiska målen. För att utföra ett projekt 
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krävs att något behöver förändras eller skapas. Detta behov genererar projektet en 

uppgift sedan kräver projektet ett team för säkerställande av utförandet och kontakt med 

intressenterna, slutligen präglas projekt av ett överlämnande vid färdigställandet 

(Lundin & Söderholm, 1994, s. 450).  

 

“A project is a temporary organization to which resources are assigned to 

undertake a unique, novel and transient endeavour managing the inherent 

uncertainty and need for integration in order to deliver beneficial objectives of 

change.” (Turner & Müller, 2003, s. 7) 

 

I en genomgång av tidigare studier finns det flertalet forskare vilka hävdar att projekt 

ofta misslyckas. Detta i form av att kostnaderna överstiger budget, förseningar och 

bristande resultat relaterat till kvalité och kundnöjdhet (Ewusi-Mensah, 1997; Flyvbjerg 

et al, 2002; Williams, 1999; Cicmil & Hodgson, 2006). I en studie utförd av Standish 

Group (1995, refererad i Ewusi-Mensah, 1997, s. 75) visades det att hela 31 procent av 

de undersökta informationssystemprojekten blev inställda före dem var färdigställda och 

nästan 53 procent översteg sin budget med mer än 185 procent. Cicmil och Hodgson 

(2006, s. 114) skriver i deras forskning att nästan 30 procent av alla 

produktutvecklingsprojekt inte lever upp till sina mål. Alla dessa studier visar på att det 

finns en stor risk att projekten inte kommer uppnå de uppsatta målen. En försening eller 

misslyckande av ett delprojekt kommer i sin tur påverka hela projektet. 

Det finns otaliga exempel på där projekt misslyckas, projekten kan misslyckas på grund 

av olika anledningar men för att exemplifiera detta kan bland annat ett av de mest kända 

i Sverige nämnas, Hallandsåstunneln. Det stora tunnelprojektets planer startade redan år 

1985 när den första ambitiösa studien angående möjligheterna att bygga en tunnel 

genom Hallandsåsen utfördes. I denna studie undersöktes fördelar och nackdelar med 

bygget på initiativ av olika intressenter. Den samhällsekonomiska nyttan antogs 

överväga kostnaderna i denna och även de efterföljande undersökningarna. Sju år 

senare, 1992, när det faktiska bygget av tunneln startade visade sig att de beräkningar 

uppdragstagaren ―Kraftbyggarna Entreprenad AB‖ utfört var felaktiga. Deras 

fullortsborrmaskiner vilka beräknades ha en kapacitet att borra 100 meter i veckan, 

klarade endast 13 meter på nio månader. Detta bakslag medförde att projektet blev 

tvungen att byta både uppdragstagare till Skanska och arbetsmetod till traditionell 

bergsprängning och schaktning. Nästa stora problem uppstod när upptäckten att tunneln 

dränerade mer grundvattnet i området än beräknat. Lösningen till detta blev att de 

försökte stoppa läckaget med hjälp av cement och tätningsmedel. Ett nytt problem 

uppstod med detta, tätningsmedlet Rocha-Gil visades innehålla mer av det giftiga ämnet 

akrylamid än vad först anats. Detta bidrog till föroreningar av vattendrag i närområdet, 

vilket i sin tur ledde till en miljöskandal och arbetet stoppades år 1997. Byggnationen 

har återupptagits igen 2004 och beräknas vara helt färdiga 2015. Kostnaderna för 

tunnelbygget uppskattas till 10,5 miljarder svenska kronor ungefär tio gånger mer än det 

i början beräknade (NE, 2013). De ständigt förändrande förutsättningarna under 

utvecklingen av projektet har krävt ett flexibelt projektledande och aktivt riskhantering 

för att slutföra projektet.  

I en rapport om erfarenhet av det stora infrastrukturprojektet beskriver Hallerby et al. 

(2005, s. 86) att kommunikationen varit bristfällig både internt och externt i projektet. I 

flera skeden var till och med beställare och utförare i öppen konflikt med varandra. 

Detta i samband med för högt uppsatta förväntningar (ibid s. 87) vilka berodde på dåliga 

förundersökningar och extern kommunikation. Det har bidragit till Hallandsåstunneln 
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blivit ett stort misslyckande. Det är tydligt att informationen vid ett storskaligt projekt 

har stor betydelse, det gäller att ha tillgång både till rätt information för att kunna utföra 

uppgiften. Vidare är det också viktigt att kunna dela den insamlade informationen till 

samtliga parter i projektet. 

I detta exempel verkar det ha varit bristfällig informationssökning och analys, både av 

omvärlden och inom projektet. Det tyder även på en oklar kommunikation mellan 

projektets parter och det är en av anledningar till att projektet blivit så pass försenat och 

kostsamt. Detta faktum väcker dock frågan på vem inom projektet som ansvarar för att 

informationsinsamling och analys innan ett projekt blir utfört. I Hallandsåstunnelfallet 

är projektägaren den som har mest skuld till problemen? Detta i så fall för de inte 

bidragit med tillräcklig information till projektets uppdragstagare över hur arbetet ska 

och inte ska utföras. Eller är det på uppdragstagarens ansvar att se till att ha den 

korrekta informationen innan arbetet påbörjas? Detta fall väcker också funderingar 

angående informationssökningen och riskanalys skiljer sig inom olika parter av 

projektet.  

Inom ett projekt med fler inblandade parter kan agentproblem uppstå, detta innebär att 

parterna har olika incitament på hur projektet ska utföras när båda parterna försöker 

maximera sin egen nytta. Principalen i form av ägare av projektet kan inte i full 

utsträckning övervaka utföraren i hans val av utförande samt erhålla samma information 

såsom agenten. (Müller & Turner, 2005, s. 399) Om båda parterna är nyttomaximerande 

är sannolikheten hög att agenten inte kommer agera helt i enlighet med principalens 

intresse. Om detta är fallet inom ett projekt är risken stor att de för projektets 

grundläggande informationen skiljer sig mellan parterna (Jensen & Meckling, 1976, 

s.308). Detta betyder i sin tur att målet skiljer sig mellan projektägaren och utövaren. 

Information kan samlas in och tolkas av båda parterna så att det bäst gynnar var och en. 

Genom att övervaka agenten samt ha tydliga mål och regler för hur projektet ska utföras 

kan principalen minska dessa kostnader, vilka uppstår i och med agentproblemet. 

(Jensen & Meckling, 1976, s.308) 

 

Vidare är riskhantering en viktig del av ett projekts genomförande och har enligt 

Akintoye och MacLeod fått ökad betydelse inom de flesta organisationer. Det är till och 

med så att många konstruerat en enskild avdelning för hantering av risk och analys av 

möjliga kommande risker. (Akintoye & MacLeod, 1997, s. 31) Anläggningsindustrin 

har i allmänhet ett dåligt rykte angående att hantera risk. Den är antingen dåligt utförd 

eller till och med ignorerad, resultatet av detta är att många stora projekt blir 

misslyckade i anseende av att möta deadlines och kostnadsmål.  Detta är kostsamt för 

både ägaren av projektet och även för entreprenören. På grund av detta blir betydelsen 

av en god riskanalys viktigare ju större projektet är, det är extra viktigt när projektet 

innefattar kostsamma investeringar. (Kangari & Riggs, 1989, s. 126) Från dessa 

forskare har vi dragit slutsatsen att bra riskbedömning är en grundläggande succéfaktor 

och risk är något både beställare och utförare bör ta i beräkningen vid beslut av projekt. 

Finns det skillnader i riskhanteringen mellan olika parter inom projektet.  

 

Eftersom alla parter i ett projekt har ett intresse av att åstadkomma ett bra resultat är 

kommunikation och kunskapsdelning av stor vikt inom projekt, men till exempel 

Hallandsås-tunnelfallet visade att det inte alltid är fallet. Inom project management finns 

det ett antal teorier, vilka berör kommunikation inom projektets olika institutioner och 

kunskapsdelning inom projekt. Till exempel teorier från Prencipe & Tell (2001, s.1373 

ff.) diskuterar olika metoder projektbaserade organisationer kan dela och bevara 
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kunskap. Tidigare forskning visar dock att flertalet projekt, med ett antal olika utförare 

vilka försvinner när projektet är färdigt, inte lär sig av misstagen. Maylor (2010, s. 31-

32) förklarar syndromet ‖the hedgehog syndrome‖, vilket innebär att likt igelkottar som 

inte lär sig av sina gelikars misstag och fortsätter bli påkörda av bilar, kommer projekt 

att fortsätta begå samma misstag om och om igen på grund av att det inte skapas någon 

återkoppling för att försöka rätta till det icke lämpliga beteendet.  

 

Begreppet informationsasymmetri är vanligt förekommande hos litteraturen inom 

project management (Ceric, 2010; Karlsen, 2009). Informationsasymmetri innebär att 

det existerar en skillnad i information mellan projektägaren och projektutföraren vilket 

kan leda till misstro och ineffektivitet (Karlsen, 2009, s. 648). I de artiklar vi läst är 

dock huvudfokus på att projekt ägaren ska vara i informations underläge kontra 

utförarna (Ceric, 2010, s. 3; Turner & Keegan, 2004, s. 330; Karlsen, 2009, s. 648). 

Beställare bör dock ha gjort grundforskning för att få fram beslutsunderlag för ifall 

projektet skall göras överhuvudtaget och på vilket sätt det ska utföras. Antingen i egen 

regi eller på entreprenad och därmed bör de inneha en ansenlig mängd information om 

risker etcetera. Vi medvetna om att utföraren om det är en entreprenör kommer att ta 

betalt extra för att kompensera de möjliga riskerna. Detta kan innebära en risk att 

projektägaren utelämnar information vid förhandlingen. Enligt Hopmann (1978, s.156) 

kan förhandlingen mellan två parter ses i egenskap av ett spel, där deltagarna tävlar om 

att få högsta möjliga vinst. Att ha informationsövertag över motståndaren betyder 

därmed en bättre förhandlingsförmåga i och med en klarare förståelse av utfallet. Enligt 

denna teori kan det finnas incitament även för beställaren att behålla viss information 

för att skapa ett informationsövertag. Detta skapar frågan ifall det är möjligen kan 

förekomma en från beställaren av projektet medveten informationsasymmetri. 

 

Forskning inom området risk och informationshantering i projekform har utförts inom 

olika sektorer. Framförallt är riskhanteringen inom projekt i bygg och IT-branschen väl 

studerat. Kangari och Riggs (1989, s. 126) har studerat riskhanteringen inom 

byggnadsindustrin och visat på att det oftast hanteras dåligt eller inte alls. Studier inom 

riskhanteringen i gruvindustrin är dock färre och därmed saknas det forskning inom 

detta område. De är oftast ett storskaliga och kapitalintensiva projekt, vilka har likheter 

med de inom byggnadsbranschen.  

1.3 Problemformulering 
Från tidigare presenterade problembakgrund har vi kommit fram till följande 

problemformulering; 

 

Vilka skillnader kan identifieras i hur informationsinsamling och riskhantering utövas 

mellan olika parter i större gruvprojekt? 

 

För att svara på denna problemformulering har vi valt att se närmare de stora 

gruvprojekten vilka LKAB bedriver i Malmfälten. Dessa innefattar i dagsläget tre 

gruvor Leveäniemi, Mertainien och Gruvbergsgruvan vilken i dagsläget är i drift. Dessa 

gruvprojekt är en del för att nå upp till LKABs övergripande mål om en 35 procentig 

ökning av leveransförmågan till 37 miljoner ton år 2015. (LKAB, 2013) Detta kommer 

fortsättningsvis i uppsatsen att benämnas LKAB37.  

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att kartlägga om, hur och varför synen på projekts avgörande kan 

variera mellan olika aktörer inom större gruvprojekt. Detta ska vi undersöka genom att 
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skapa en förståelse för hur informations- och riskhanteringen kan skilja sig mellan 

högsta ledningen samt underentreprenörer. Genom de olika aktörernas tolkning av risk- 

och informationshantering ämnar vi att även öka medvetenheten av faktorerna hos 

berörda parter, detta genom att identifiera de metoder som används för att dela 

information och kunskap mellan projekt. Slutligen kommer vi komma med 

rekommendationer för hur olikheter kan undvikas. 

1.5 Begreppsdefinitioner  

Projekt – En uppgift vilken skall lösas under en bestämd tidsperiod med begränsade 

resurser.  

Projektpart – Projektpart är i vår studie definierad av en del av projektet vilken har 

betydelse för projektets utfall. Främst har vi sett på projektets olika styr-institutioner, på 

entreprenörer och till en viss del även på de konsulter vilka arbetar i projektet.  

Projektutförare – Den praktiska genomföraren av projektet under kontrakt med 

projektägaren. 

Projektägare – Beställaren av projekt och hoppas erhålla avkastning av detta. 

Risk – En osäker händelse vilken vid inträffande kan ha både en negativ och positiv 

effekt på projektet.  

Riskhantering – Hur framtida risker hanteras och osäkerheter i projekt bemöts. 
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Kapitel 2 - Vetenskaplig metod  

 

Denna del av uppsatsen kommer redovisa de vetenskapliga utgångspunkter vilka 

studien är baserad på. Det kommer innefatta en belysning av vår förförståelse, 

kunskapssyn och vetenskapligsyn för att ge läsaren en förståelse hur detta kan påverkat 

studien samt hur valet av metod, tillvägagångssätt, litteratursökning samt 

litteraturkritiken påverkats. Detta kommer förhoppningsvis stärka studiens 

trovärdighet. 

 

 

 
Figur 2, Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter 

2.1 Val av studie  
Studien behandlar skillnader i information samt riskhantering mellan olika individer 

inom ett stort gruvprojekt, från styrelsen till deltagare i enskilda projekt. Intresset för 

denna studie kommer från hösten 2012s kurser vilka bland annat berörde ämnena 

project management och risk management. Intresset kommer även från tidigare 

arbetslivserfarenheter inom stora industribolag samt arbete hos dess entreprenörer.  

Vi tog under hösten 2012 kontakt med LKAB om möjligheten att skriva examensarbetet 

åt dem med en grundidé om att studera möjliga åtgärderna på hur LKAB ska lösa 

bemanningsproblematiken i deras framtida gruvprojekt. Tyvärr fanns inte möjligheten 

att direkt skriva åt dem på grund av resursbrist från LKABs sida, men istället erbjöd 

LKAB att ställa upp med intervjupersoner ifall det skulle gynna vår studie. Eftersom det 

inte blev att skriva direkt åt LKAB valde vi att ändra ämnesvalet för att lättare kunna 

implementera de existerande teorier vilka finns inom båda våra ämnesområden, 

management och finansiering, men samtidigt kunna använda kontakten med LKAB för 

intervjuer. Det föll sig då naturligt att studera information och riskhantering, ett område 

inkluderad i båda inriktningarna.  

2.2 Metodschema 
Nedan presenteras ett metodschema över studien där det klargörs vilken vetenskapssyn 

samt kunskapssyn författarna besitter samt vilken ansats studien utgår ifrån. 

 

Inledning 

Vetenskaplig 
metod 
• 2.1 Val av studie 

• 2.2 Metodschema 

• 2.3 Förförståelse 

• 2.4 Kunskapssyn 

• 2.5 Angreppsätt 

• 2.6 Verklighetssyn 

• 2.7 Perspektiv 

• 2.8 Val av metod 

• 2.9 Litteratursölkning 

• 2.10 Litteraturval 

• 2.11 Källkritik 

Teori 
Praktisk 
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Empiri Analys Slutsats 
Sannings-
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Figur 3, Metodschema 

2.3 Förförståelse 
Vår förförståelse bygger dels på den kunskap vi erhållit genom våra studier, det vill 

säga den utbildningsbaserade förförståelsen vilket enligt teorin ger oss en mer komplex 

kunskap av det valda ämnet (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Vår utbildningsbaserade 

förförståelse har vi fått genom studier i företags- och nationalekonomi vid 

handelshögskolan i Umeå. I och med att vi studerat olika inriktningar får den 

utbildningsbaserade förförståelsen ett relativt brett spektrum vilket omfattar både ett 

finansiellt perspektiv och management perspektiv. Inom management inriktningen 

ingick en kurs i project management vilket ökade intresset och förståelsen för projekt. 

Inom den finansiella inriktningen ingick kurser inom risk management och corporate 

finance vars innehåll belyser både riskhantering och analys samt projekthantering vilket 

kommer till god nytta för denna studie. Detta betyder att vi har en god teoretisk 

förståelse för studiens fokusområde, risk och information. Den andra delen av vår 

förförståelse bygger på den ―socialt grundade förförståelsen‖ (Holme & Solvang, 1997, 

s. 151) vilket indirekt kan komma att påverka studien. Förförståelse beskriver 

författarnas referensomfattning när studien utförs. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

1997, s. 62) Då vi båda sedan tidigare har erfarenhet av arbete i den tungaindustrin. 

Både direkt hos företagen ABB och LKAB, men även indirekt åt dem via entreprenörer 

och bemanningsföretag finns därmed risken att dessa erfarenheter har gett oss 

förutfattade meningar.  Vilka kan komma att prägla denna studie på sätt vi inte kunnat 

förutses. Trots dessa erfarenheter är vår förståelse för det valda forskningsområdet 

begränsat då vi inte själva har någon erfarenhet av praktiskt arbete med projekt. Vi 

anser oss dock ha möjligheten att stänga dessa kunskapsluckor till en acceptabel grad 

med hjälp av den existerande teorin inom ämnesområdena. 

 

Vi är medvetna om omöjligheten av att vara helt objektiv i forskningssituationer 

(Holme & Solvang, 1997, s. 95) då risken är stor att våra tidigare erfarenheter kan 

komma att färga studien omedvetet, men genom att vara medvetna om det och tydligt 

visa våra personliga värderingar försöker vi både minimera att våra subjektiva 

Studie 

-Objektiv 

-Hermeneutik 

-Deduktiv 

Kunskapssyn 

-Hermeneutik 

-Positivism 

Verklighetssyn 

-Objektivism 

-Subjektivism 

 
Angreppssätt 

-Deduktiv 

-Induktiv 
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referenser ska påverka studien samt möjliggöra för läsaren att bättre kunna bedöma 

detta (Svenning, 2003, s 12). 

 

2.4 Kunskapssyn 

”Epistemologi, det vill säga läran om kunskapens grund och giltighet. »episteme» 

(grekiska; kunskap, vetande)” (Åsberg, 2001, s. 272) 

Det vetenskapliga förhållningssättet i studien baseras på den bestämda epistemologin. 

Enligt Byrman och Bell är det väsentligt att bestämma hur problemet ska studeras. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 33-34) Enligt Jacobsen (2002, s. 32) finns det två olika 

huvudinriktningar inom företagsekonomiska forskningen; positivistiska och 

hermeneutiska.  

 

En undersökning kan vara vetenskaplig på olika avseenden, det är därför viktigt 

beskriva de avgörande skillnaderna mellan positivism vilket är det naturvetenskapliga 

forskningsidealet och hermeneutik vilken har sin utgångspunkt från den humanistiska 

vetenskapen. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 36) Positivism har en kunskapsteoretisk bas 

och strävar efter att förklara genom att konstruera testbara hypoteser och inte efter 

tolkning av dessa hypoteser. Hypoteser baseras ofta på befintliga teorier och forskaren 

försöker undersöka om det överensstämmer med observationen. Vetenskapen ska hållas 

objektiv och fri från personliga värderingar. I motsats till detta har vi hermeneutiska 

kunskapssynen vilken istället fokuserar på att uppnå förståelse genom att analysera 

empirin och därmed förklara observationer. (Bryman & Bell, 2005, s. 33-34) Ett 

hermeneutiskt synsätt stämmer in med syftet för vår studie då vi ämnar förklara och 

förstå skillnaderna mellan olika parter i ett projekt (Bryman, 2011, s. 3; Johansson-

Lindfors, 1993, s. 46). På grund av problemets komplexitet är det viktigt att ha individer 

väl insatta i ämnet och genom intervjuer kan vi skapa bättre förståelse. Hade studien 

istället utförts med en positivistisk kunskapssyn skulle syftet istället vara att finna 

skillnader utifrån hypotestest och tolka dessa med redan kända variabler.  
 

2.5 Verklighetssyn 
Verklighetssyn återspeglar den verklighetsuppfattning forskaren har och hur den 

studerade verkligheten tolkas. (Saunders et al., 2009, s.110; Johansson-Lindfors, 1993, 

s. 10). Denna studies mål är utreda hur informationssökning och analys av 

informationen till beslutsunderlag och hur hanteringen av risker kan variera mellan 

olika aktörer inom ett projekt. Vi avser att utföra intervjuer med individer från samtliga 

delar av projektet och med olika befattningar och arbetsområden. Därigenom kommer vi 

att erhålla en god uppfattning över eventuella skillnader. Vår studie kommer bidra med 

en kartläggning av uppkomna skillnader mellan de olika parterna. Avsikten att objektivt 

beskriva och förklara vår problemformulering. Där vi med utgångspunkten i teorier vill 

studera verkligheten och därmed uttrycka ‖sanningar‖.  

”Ontologi, frågan om varats »o'ntos» (grekiska)”, Vetenskapen om 

verklighetsuppfattning, författarnas världsbild. (Åsberg, 2001, s. 272)  

Inom ontologin finns det två verklighetssyner varav en är objektivitet vilket syftar på att 

sociala företeelser är oberoende av de sociala aktörerna. Motsatsen till detta är 

subjektivitet, där sociala företeelser tros har en påverkan. (Bryman & Bell, 2005, s. 33-

35) Resultatet av studien kommer att påverkas av författarnas ontologiska utgångspunkt 

(Bryman & Bell, 2011, s.33). För att åstadkomma en rättvisande och trovärdig 
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undersökning och resultat kommer denna studie sträva efter objektivitet, det vill säga att 

vi i egenskap av undersökare inte vill påverka respondenterna. Även om vår 

hermeneutiska kunskapssyn handlar om tolkning vill vi förhålla oss så objektiva som 

möjligt vid vår tolkning av intervjuer. Conny Svenning beskriver fenomenet objektivitet 

och hävdar att många forskare menar att det är nästintill omöjligt att förhålla sig 

fullständigt objektiv. Enligt honom gäller det istället att komma runt problemen vilka 

kan uppstå i eventuella brister i objektivitet. (Svenning, 2003, s. 12). Eftersom vi själva 

har personliga erfarenheter från branschen vart studien utförs samt att våra respondenter 

även de har tidigare erfarenheter kan det förekomma inslag av subjektivitet i studien på 

det sätt att den individuella bedömningen av till exempel risker kan skilja sig från den 

generella i organisationen. Vi har försökt motverka detta genom att tydligt redogöra för 

våra samt respondenternas tidigare erfarenheter vilket underlättar läsarens bedömning. 

Vidare har vi utformat intervjuerna med öppna frågor för att minimera att 

respondenterna ska bli påverkade av intervjuaren. För att ytterligare minimera att 

feltolkningar gjorts vid analys har alla respondenterna fått möjlighet att läsa igenom och 

göra ändringar i de transkriberade intervjuerna.   

2.6 Angreppsätt 
Vi vill i studien undersöka sambandet mellan teori och empiri, med syfte att erhålla en 

bättre förståelse över vilka skillnader det kan finnas i hur olika parter i projekt insamlar 

samt hanterar information och risker. På grund av att vi främst kommer att använda oss 

av befintliga teorier för att besvara frågeställningen innebär det att vi kommer att utgå 

från en deduktiv angreppsätt. Vilket innebär att utgångpunkten är befintliga teorier vilka 

testas via empiriska undersökningar (Bryman & Bell, 2003, s. 23; Svenning, 2003, 

s.58). En induktiv angreppsätt skulle istället utgått från empiri och sedan skapa nya 

teorier (Bryman & Bell, 2003, s. 25; Svenning, 2003, s. 59). Detta skulle kräva en 

djupare grundförståelse för ämnet vilket vi inte anser oss besitta. Även om ett deduktivt 

angreppssätt främst används vid hypotestest på kvantitativa studier motiverar 

Johansson-Lindfors, (1993, s. 72) att det går att kombinera det deduktiva angreppsättet 

med en i vårt fall kvalitativ studie. Vi anser att detta angreppsätt är det mest lämpliga 

för att besvara vår problemformulering. Eftersom vår huvudfokus inte är att skapa nya 

teorier, utan att istället genom intervjuer av utvalda individer skapa förståelse hur 

informationsinsamling och riskanalys kan skilja sig mellan olika parter av ett projekt. 

Undersökningen kommer att bygga på tidigare teorier inom projektstyrning, riskanalys, 

informationsinsamling och informationsdelning. Vi vill undersöka verkligheten med 

hjälp av tidigare teori, men för att fördjupa kunskapen kommer vi även att vidröra 

ämnesområden vilka inte har lika utbredd teoretisk grund. Eftersom vi kommer att 

utföra en kvalitativ undersökning innebär det att vi likväl inte kan anta att inslag av 

induktion helt kommer att utelämnas från uppsatsprocessen. 
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Figur 4, Omarbetad modell av induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

1997, s. 229) 

2.7 Perspektiv 
Det är centralt att göra läsaren införstådd angående vilket perspektiv författaren har 

besuttit när studien utfördes. Författarens perspektiv kommer att genomsyra hela studien 

i både på var fokusen sätts mellan olika områden och hur tolkningar utförs. (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 52-53; Halvorsen, 1992, s. 37-38) Denna studie kommer utgå från 

projektansvariga och andra delaktiga inom projektet för att få en ökad insikt hur projekt 

styrs, hur information hanteras och risk analyseras. Studien kommer undersöka om de 

olika parterna inom projektet har olika inställningar eller synsätt på hur de ser på dessa 

områden. I och med att vi inte skriver på uppdrag av någon part kan vi objektivt 

analysera båda sidornas perspektiv.  

2.8 Val av metod 
För att bäst besvara vår frågeställning har vi valt en kvalitativ metod. Detta på grund av 

att vi vill erhålla en djupare inblick i vilka skillnader det kan finnas mellan olika parter 

av projektet gällande informationsinsamling och riskanalys. Svenning (2003, s. 60) 

nämner att intresset är mindre på det exakta innehållet vid en kvalitativ metod, utan 

istället ligger fokus på vad innehållet återspeglar. Vilket stämmer överens med vårt 

syfte där vi inte ämnar gå allt för djupt in i exakta tillvägagångsätt vid 

informationsinsamling och riskanalys. Utan vi fokuserar istället på att observera 

skillnader och orsaker till dessa skillnader. Litteraturen beskriver också att vid ett 

utförande av en kvalitativ studie fokuseras det mer på små än stora material vilket även 

det stämmer överens med vår undersökning, vilken kommer att göras hos några utvalda 

individer på LKAB och dess entreprenörer (Ibid, s. 74-75; Bryman & Bell, 2003, s. 

313). Vi vill även att individerna ska vara utgångspunkten vilket enligt Bryman (1997, 

s. 59) stämmer överens med den kvalitativa forskningen. Vid en kvantitativ metod anser 

vi inte skulle vara likad lämpad på grund av att den till en hög grad låser författaren till 

att enbart testa redan existerande teorier (Bryman & Bell, 2003, s. 40). Fast vi bygger 

TEORIER 

Hypoteser 

Observationer 

VERKLIGHET 

Observationer 

Generalisering 

Induktiv ansats 
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vår undersökning och grundfrågor på befintliga teorier bedömer vi oss behöva mer 

utrymme att kunna gå utanför dessa för att på ett tillfredställande sätt lyckas svara på 

vår frågeställning. Vi anser att en kvalitativ metod ger bättre möjlighet till mer 

reflekterande svar och i vårt fall ett mer givande resultat än en kvantitativ. I vårt 

metodval har vi även tagit kritik mot den kvalitativa metoden i beaktning. Till exempel 

risken för subjektivitet, svårigheten att göra en exakt likadan undersökning för att 

förstärka resultatet och svårighet att generalisera undersökningen i andra sammanhang 

(Bryman & Bell, 2003, s. 319-320).  

 

Även om vi till största delen använder en kvalitativ metod kan vi inte helt bortse från att 

det kommer att förekomma kvantitativa metoddelar i den. Johansson–Lindfors (1993, s. 

73) anser att både datainsamling och analysmetod är avgörande för att bedöma om en 

metod är genomgående kvalitativ eller kvantitativ. Eftersom vår datainsamlingsmetod 

kommer att vara genom intervjuer där vi i analysen kommer att jämföra dem mot 

varandra kan det även förkomma kvantitativa element i undersökningen.  

 

2.9 Teorisökning  
Som utgångspunkt i vår litteratursökning har vi först använt oss av studielitteraturen 

från kursen ‖Project Management‖ där fokus främst låg på Ralf Müllers Project 

Governance och Maylor et al. Project Management. Utifrån dessa böcker har vi sedan 

expanderat vårt sökande till artiklar om ämnet. Vi har även använt oss av artiklar vilka 

handlar om projektledning, riskhantering och informationsinhämtning från databaserna 

såsom Business Source Premier, Emerald Journals samt Google Scholar. Dessa artiklar 

har vi hittat genom olika sökord till exempel project, management, governance, 

asymmetric, information sharing och risk både individuellt samt i kombinerade 

sökningar.  

  

Av de vetenskapliga artiklar vi använt oss av är de flesta publicerade i akademiska 

tidskrifter eftersom dessa är peer rewiewed bör de anses pålitliga. Tack vare referenser 

från böcker och artiklar har vi till största möjliga grad försökt att hitta originalkällorna 

till de använda teorierna samt även se till färsk forskning för att hålla undersökningen 

aktuell. En artikel berörde vårt valda ämne bra var Jan-Terje Karlsens artikel om 

kunskaps och informationsdelning inom projekt. Utifrån den artikeln fick vi tag i fler 

andra relevanta artiklar. I nedanstående tabell presenteras ett antal exempel på hur vi 

gått tillväga med teorisökningen.  
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Sökord 

Antal 

träffar Filter 

     

      Artiklar använda i uppsats 

Risk 

management 

+ risk analysis 

+ project + 

uncertainty 

129 

Academic 

Journals, Peer 

Reviewed, 

Subject: 

Business 

 Transforming project risk 

management into project 

uncertainty management 

 A fuzzy approach to construction 

project risk assessment 

 Risk management, project success, 

and technological uncertainty 

Project 

management 

+ Müller + 

Turner 

13 
 

 On the nature of the project as a 

temporary organization 

 

 Communication and co-operation 

on projects between the project 

owner as principal and the project 

manager as agent organization 

Asymmetric 

information + 

Project + 

Moral Hazard 

19 

Academic 

Journals, Peer 

Reviewed 

 Strategies for avoiding asymmetric 

information in construction project 

management 

 

 Managing Project Uncertainty 

Vetenskapliga 

artiklar funna 

ur Karlsen 

2009 

  

 Fundamental uncertainties in 

projects and the scope of project 

management 

 Owner’s Factor in Value-Based 

Project Management in 

Construction 
Tabell 1, Exempel på litteratursökning 

2.10 Teorival 
Vid val av teorier har vi utgått ifrån projektstyrning och riskhantering, efter en 

genomgång av tidigare studier inom dessa områden har det mynnat ut till valet att 

fokusera på områdena; projektstyrning, information och riskhantering. Teorierna 

omfattande projektstyrning har vi byggt på böcker och artiklar från Ralf Müller, men 

likaså litteratur från andra författare inom ämnesområdet i syfte att förstärka teorierna. 

Även boken Project Management Body of Knowledge (PMI, 2005) har vi använt främst 

för att förstärka teorierna genom hela kapitlet. Anledningen till att vi anser oss behöva 

teorier inom projektstyrning är för att få en grundförståelse hur projekt styrs i syfte både 

att finna lämpliga respondenter, utforma frågor samt kunna finna skillnader mellan de 

olika parterna av projekt.  

En annan del av vårt syfte är att ta reda på om det existerar skillnader i riskhantering 

mellan olika parter i ett av projekt och därför har vi använt teorier där risker och 

riskhantering behandlas. Till att börja med har vi med hjälp av flertalet källor, både nya 

samt äldre artiklar, från olika författare försökt definiera vad egentligen risk och 

osäkerhet är. Detta med anledning att försäkra oss att vi ställer relevanta frågor samt 

kunna informera respondenten vid eventuellt kunskapsgap. Vi har sedan valt att 

redovisa teorier vilka berör den mer praktiska processen med riskhantering för att lättare 
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kunna forma frågor angående denna samt kunna undersöka skillnader både mellan teori-

praktik och beställare-utförare. Även här har vi sett till en mängd olika författares syn 

på riskhantering och olika riskhanteringsprocesser. Vi har utifrån dem dragit slutsatsen 

att de till hög grad påminner om varandra och valde därför att ge en närmare 

beskrivning av endast A Guide to Project Managements Body of Knowledge (PMI, 

2005) riskhanteringsprocess då det är den vi funnit mest refererad i övrig litteratur.  

Vi inleder informationsavsnittet med att se vad teorin säger om vilken den viktigaste 

informationen för beslutsfattande inom projekt är. Här utgår vi från boken Project 

Management (Maylor, 2010) för att dela upp det i intern- och extern information och 

listar olika modeller, till exempel 7-S och PESTEL, i syfte att kunna använda dessa vid 

skapandet av frågor om informationsinsamling till våra respondenter. Sedan diskuteras 

olika sätt att behålla och dela den lärda kunskapen mellan olika projekt. Där mest fokus 

ligger på Prencipe & Tells (2001) artikel om olika lärolandskap vilken bygger på 

kombinationer av arkiverad kunskap och individuell kunskap. Vi ser även på Pemsel & 

Wiewiora (2012) undersökning om PMOs roll i egenskap av mäklare av kunskap 

mellan de olika projektparterna. Då studien bygger på eventuella olikheter i 

informationsåtkomst har vi även med teorier om informationsasymmetri med 

utgångspunkt från Akerlof (1970) samt färskare studier av till exempel Schieg (2007), 

Masqsood, et al. (2007) och Karlsen (2009). Avsnittet definierar informationsasymmetri 

begreppet för att sedan redogöra för informationsasymmetri i form av adverse selection 

och moral hazard vilka kan implementeras i projektsammanhang och därför är relevanta 

för studien. En presentation av de olika teoriområdena och vilka de valda författarna är 

finns i tabellen nedan. 

Område Artiklar 

Projektstyrning 
Müller 2009, Antvik 2012, PMI 2005, Karlsen 2009, Robert 2007, 

Neap & Aysal 2004, Hobbs & Aubry 2007. 

Risk hantering 

Raftery 1994, Atkinson et al 2006, PMI 2005, Galbraith 1977, Krane 

2010, Raz et al. 2002, Nieto-Morote & Ruz-Vila 2011, Cleden 2009, 

Hillson 1999, Chapman & Ward 2003, Chapman & Ward 2003, 

Krane et al. 2010, Akintoye & MacLeod 1997 

Information 

Akerlof 1970, Scheig 2007, Brown et al., 2004, Healy & Palepu 

2001, Karlsen 2009, Maqsood et al 2007, Bergen et al 1992, Turner 

& Müller 2004, Maylor 2010, Kaplan 2005, Johnson et al 2011, 

Prencipe & Tell 2011, Cowan & Foray 1997, Zollo & Winter 2001, 

Pemsel & Wieeiora 2012 
Tabell 2, Artiklar fördelade till område  

2.11 Källkritik  
Vi har kritiskt granskat de valda teorierna och dess källor utifrån Ejvegårds (2003, s.62-

64) fyra krav. Äkthetskravet (ibid, s. 62) har vi tillgodosett genom att välja 

vetenskapliga källor från vetenskapliga tidskrifter vilka är pre reviewed och böcker från 

väl respekterade förlag och författare. Oberoendekravet (ibid, s. 63) har vi i bästa 

möjliga mån försökt ta hänsyn till genom att i största möjliga mån använda oss av 

originalkällorna för att minimera riskerna för att någon teori ska bli tagen från sitt 

ursprungliga sammanhang. Dock kan vi inte helt frånse att det kan finnas källor vi av 

misstag har tolkat på annat sätt än vad ursprungsförfattaren från början avsett. I 

metoddelen till exempel har vi främst använt oss av svenska metodböcker. Då en del av 

dessa böcker från början är skrivna på engelska finns det alltid en risk för feltolkning 

vid översättningen. I enighet med färskhetskravet (ibid, s. 64) har vi försökt använda oss 
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av den senaste forskningen det varit möjligt att finna inom de teoretiska områdena med 

undantag från de tillfällen vi förstärkt teorierna med hjälp av ursprungskällorna. Det 

sista kravet om samtidighet (ibid, s. 64) är tillgodosett tack vare att vi använt artiklar 

vilka behandlat teorierna med synvinkel på projekt och undersökningar vilka främst är 

gjorda på större byggprojekt vilket vi anser ligger nära vårt problemområde. De gånger 

vi använt oss av generella teorier har vi förstärkt dessa genom att även använda litteratur 

vinklade mot projektets synvinkel. 
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Kapitel 3 - Teori 

 

I detta kapitel gör vi en tillbakablick på tidigare forskning inom ämnesområdet vilket 

berör vår problembakgrund. Vi visar relevansen av dessa teorier i samband med vår 

studie.  
 

 
Figur 5, Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter 

3.1 Modell över teorikapitel 
Baserat på studiens syfte och frågeställning är teorier valda enligt figuren nedan. Detta i 

syfte att bäst ge underlag för vår undersökning. När syftet är att studera skillnader 

mellan de olika parterna i projektet är det av högsta intresse att beskriva projektstyrning, 

riskhantering och informationsinsamlingsprocessen. Detta för att ge möjligenheten 

kunna förklara observerade skillnader. Detta kapitel kommer vara en genomgång av 

teorier och tidigare forskning inom projektledning, information och riskhantering. 

Projektledning kommer innefatta beslutsprocesser inom projektet och hur projekt styrs. 

Informationsdelen kommer behandla, intern- och externinformationssökning, 

kunskapsdelning och informationsasymmetri. Sista delen behandlar risk och kommer att 

definiera risk och osäkerhet, riskhantering samt processen. 

 

Figur 6, Valda teoriområden 

Inledning Vetenskaplig 
metod 

Teori 
• 3.1 Modell över teorikapitlet 

• 3.2 Projektstyrning 

• 3.3 Information 

• 3.4 Risk och osäkerhet 

Praktisk 
metod 

Empiri Analys Slutsats 
Sannings-
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Projekt Projektstyrning 
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3.2 Projektstyrning  
För att kunna svara på vår valda frågeställning samt kunna utforma lämpliga 

intervjufrågor behöver vi först presentera teorier om hur projekt styrs. Det vill säga 

vilka befattningar har vilka ansvarsområden inom projekten och hur kontroll samt 

stödfunktioner fungerar. I detta inledande teorikapitel kommer vi därför att närmare 

studera de olika organisationsinstitutioner vilka är involverade i projektstyrningen samt 

även Project Management Offices vilka utgör stöd och kontrollfunktioner åt projekt.  

Müller (2009, s. 9) listar ett antal intressenter av styrningen och ledning av projekt. 

Styrelsen är den högsta ledningen på företaget och de måste hitta den rätta balansen 

mellan styrning av projekt och styrningen av projektledning. Med styrning av projekt 

menas det till vilken utsträckning verksamheten bedrivs via projekt och styrningen av 

projektledning menar på vilka kapaciteter, resurser och kompetenser är nödvändiga för 

att genomföra projekten. Styrelsens beslut om projektstyrning innefattar storlek, typ och 

antal av projekt det krävs för att genomföra strategin. Projektledningsstyrningen handlar 

om vilket värde projektledare har för organisationen och vem skall axla dennes roll. 

(ibid. s. 17-18). Enligt Antvik (2012, s. 167) är det styrelsen för organisationen vilken 

har ansvaret att tillhandahålla rätta förutsättningarna för den existerande 

projektverksamheten. 

3.2.1 Projektstyrningens delar 
Projektstyrningen kan delas upp i olika institutioner. Den första institutionen är 

projektportföljshantering. En projektportfölj är en samlad grupp projekt eller program 

vilka kräver samma speciella färdigheter och/eller resurser för att kunna utföras. 

Projekten i portföljen behöver inte ha någon övrig koppling mellan varandra. (PMI, 

2005, s. 16).  

Organisationen använder sina projektportföljer för att uppnå särskilda mål (PMI, 2005, 

s. 16). Exempel på beslut vilka är fattade på portföljnivån är godtagande av nya projekt i 

portföljen. Dessa beslut är baserat på organisationens strategi, resurser och hur väl 

projektet gynnar portföljen. Andra beslut vilka tas på denna nivå är hur projekt skall 

prioriteras, det vill säga när de skall startas, slutas, pausas och läggas ned. Vidare 

bestäms det hur resurserna skall fördelas mellan de olika prioriterade projekten. Övriga 

processer vilka är utförda inom projektportföljen är identifikation av flaskhalsar vilka 

kan resultera till försenad leverans av projekten inom portföljen, sätta upp lösnings- och 

begränsningsstrategier för de risker och upptäcka problem etcetera i portföljen slutligen 

hitta lämpliga styrgrupper för projekten. (Müller, 2009, s. 19; Roberts, 2007, s. 44) 

Förutom ovanstående säger A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMI, 2005, s. 16) att det även ingår i portföljhanteringen att balansera mellan stegvisa 

och radikala investeringar och att ansvaret för portföljhanteringen vanligtvis ligger hos 

högre chefer och ledningsgrupper. För att kunna klargöra vilken typ av information är 

egentligen grundläggande för att ett projekt startar samt hur riskhanteringen ser ut på 

denna nivå behövs ett visst fokus läggas på styrningen av projektportföljer. 

Nästkommande institutioner nämnd av Müller (2009, s. 64) är beställare och 

styrgrupper. En beställare är vanligtvis den chef eller ansvarige i organisationen vilken 

bidrar med finansiering för projektet i syfte att ta del av de största fördelarna av 

projektets resultat. Därför är beställaren oftast mest intresserad av ett lyckat projekt 

(Müller, 2009, s. 19; Karlsen, 2009, s. 643). Inom ansvarsområdet för beställaren är 

fastställning av krav och mål samt att yttra dessa. Det ingår även uppgifter att sätta den 

övergripande projektbudgeten, välja designers, rådgivare och entreprenörer. Ytterligare 
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i teorin nämnda uppgifter är att besluta om val mellan rekommendationer, samordna 

projektet, ta de slutgiltiga besluten, göra beställningar och betala räkningarna. (Neap & 

Aysal, 2004, s. 99) I flertalet fall så har inte beställaren själv tid eller kunskap att ta på 

sig ansvaret för ägarrollen i projektet. Detta innebär i dessa fall att det kan vara 

fördelaktigt att tillsätta styrgrupper för att implementera styrningen av projektet 

(Andersen, 2008, s. 102). Även i projekt där flera organisationer är delägare är det 

viktigt med styrgrupper för att kunna fatta de gemensamma besluten (ibid. s. 103). 

Styrgruppen kan ledas av beställaren men bör även innehålla en projektledare (Müller, 

2009, s. 20). Karlsen (2009, s 645) säger att styrgruppen bör bestå av individer vilka har 

nog med erfarenhet för att fatta beslut samt har nog med expertis inom deras område för 

att kunna bidra med betydelsefull kunskap. Robert (2007, s. 45) anger att medlemmarna 

skall vara intresserad av ett lyckat slutresultat, ha auktoritet till att fatta beslut, kunna 

bidra med eller finna resurser samt vara experter inom deras områden. Typiska 

medlemmar är till exempel chefer vilka representerar slutanvändaren för projektet, de 

största leverantörerna och övriga viktiga intressenter. Ledningen för projektportföljen 

väljer sedan ut sponsrade projekt vars äganderätt tas av beställaren eller styrgruppen. 

Styrgruppen har huvudansvaret för projektets framgång och är den styrinstitution 

närmast själva utövaren. De utser projektledaren, bestämmer budget, tid och 

kvalitetsnivå samt målen vilka skall uppnås inom dessa begränsningar. (Müller, 2009, s. 

20) Även här är det intressant att se vilken information det krävs för styrningen av 

projekten och hur riskerna hanteras.  

Nästa institution är program vilket är en sammanslagning av projekt vilka har samma 

mål och är samordnade i syfte att uppnå ett bättre och effektivare resultat samt styrning 

än vad var för sig skulle vara möjligt (PMI, 2005, s. 16). Styrningen av dessa 

projektprogram består av att konstruera ramarna för projekten inom programmen. Till 

exempel bestäms det vilka metoder projekten skall använda, hur förändringsarbetet skall 

bedrivas, hur risker ska hanteras och hur mycket samt vad varje projektledare skall 

rapportera. (Müller, 2009, s. 20-21) Ett program kan innehålla uppgifter vilka hänger 

ihop med varandra, men där de enskilda projekten inte direkt arbetar med varandra. Till 

exempel olika projekt vid utvecklandet av en mobiltelefon mjukvara, design, hårdvara 

etcetera. Program kan också bestå av en rad upprepande åtaganden till exempel årliga 

byggprogram och tidningsutgivning. (PMI, 2005, s. 16) Då det projekteten (projekt nya 

gruvor) denna studies främsta fokus ligger kan ses vara ett program i en större portfölj 

är det även intressant att få synvinklar utifrån denna nivå.  

När det kommer till beslutfattarna gällande vilka kompetenser projektledningen behöver 

sker det främst bland chefer på mellannivå. Mellancheferna är ansvariga för 

verksamhetens genomförande och att de följer satta strategierna för organisationens 

helhet. Detta gäller både den löpande driften och de enskilda projekten. För projekten är 

det mellanchefens ansvar att rekrytera, utbilda och bibehålla projektledare vilka har 

kompetenserna att kunna genomföra den organisationsspecifika mixen av projekt. 

Exempel på de beslut vilka fattas på mellanchefsnivå är vilka 

projektledningskompetenser de behöver för projekten inom ansvarsområdet, vilken 

blandningen av färdigheter de behöver (erfarna projektledare eller mindre erfarna). Det 

bestämmer även vilken träning och certifieringsprogram som är lämpliga för dessa olika 

individer och hur stort antalet projektledare krävs till varje kompetensnivå. (Müller, 

2009, s. 22) Även här kan det vara intressant för oss att se vilka krav målorganisationen 

har på dem vilka arbetar närmast projektet samt hur de minimerar agentproblem. 
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3.2.2 PMO (Project Management Office) 
Alla ovanstående institutioner kan hittas inom organisationen. Antingen explicit med 

bestämda roller till exempel portfolio manager, eller implicit i andra chefers roller till 

exempel chefen för forskning och utveckling (Müller, 2009, s. 21). PMOs däremot är 

något varje organisation nödvändigtvis inte måste ha, det har dock börjat bli allt mer 

populärt de senare åren. Project Management Institution (2005, s.369) definition av en 

PMO är en organisatorisk enhet vilken har till uppgift att sköta och samordna 

underliggande projekt. Ansvarsområdena sträcker sig från att ge stöd till projektledning 

till att vara direkt ansvarig för att leda projekten. Vidare beskriver Hobbs & Aubry 

(2007, s. 82-83) fem områden med olika funktioner ett PMO kan ha. Vanligast området 

av uppgifter för ett PMO är att ‖övervaka och kontrollera ett projekts resultat‖. Det 

innefattar uppgifterna att rapportera projektstatus till högre ledning, övervaka och 

kontrollera, implementera och skötta informationssystem och uppdatera projektets 

resultattavla (ibid. s. 82). Det näst vanligaste området av uppgifter är ‖Utveckla 

projektledningens kompetenser och metoder‖. Det innefattar utveckling och 

implementation av standarder och metoder, representera projektledningen inom 

organisationen, förbättra personalens kompetens bland annat genom träning, erbjuda 

vägledning åt projektledarna, erbjuda verktyg för problemlösning (ibid. s. 82). Tredje 

området innefattar ledning av flertalet projekt. Detta område innefattar arbetsuppgifter 

att samordna mellan olika projekt och fördela resurser mellan projekten (ibid. s. 82). 

Fjärde området är ‖strategiskt ledarskap‖ vilket innefattar att ge rådgivning till övre 

ledning, delta i strategiskplanering, benefits-management, nätverka och erbjuda analys 

av omgivningen (ibid. s. 83). Den minst vanliga, men inte minst viktiga, området av 

sysslor för PMOs infattar ‖organisatoriskt lärande‖ det vill säga hantera 

projektdokumentation, göra omdömen efter att projektet är över, göra projektrevisioner, 

upprätta databaser vilka innefattar det organisationen lärt sig av projektet samt över 

riskhanteringen (ibid. s. 82). Eftersom inte alla organisationer har PMOs är det av 

intresse för oss att se ifall målorganisationen alls använder sig av dessa och i fall att 

vilken roll den spelar i kommunikationen mellan projekt ägaren och utföraren. 

3.3 Information  
Vår studie bygger på om och hur information kan tolkas och analyseras olika mellan 

projektets parter. Vi har därför valt att se vilken information teorin säger är av störst 

betydelse för projekt. Då den exakta typen av information kan variera mellan olika typer 

av projekt och vi inte är säkra på vilken typ våra respondenter anses vara viktigast har vi 

valt att se på övergripande modeller vilka enligt teorin används för 

informationsinsamling. Vi har delat upp informationen i intern- och externinformation 

för att öka överskådligheten. Vi vill även i detta kapitel se hur delningen av information 

och kunskap ser ut inom projekt samt hur organisationer på bästa sätt kan lära sig av 

erfarenheter från äldre projekt. Detta i syfte att kunna förstå de eventuella olikheterna 

projekt med flera inblandade parter kan drabbas av samt öka förståelsen för hur 

eventuella gap kan överskridas. Det är även så att det kan skilja sig åt vilken 

information parterna har och detta kommer att förklaras med hjälp av informations 

asymmetriteori.  
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Figur 7, Sammanfattning av informationskapitlet 

3.3.1 Externinformation 
Den externa informtionen beskriver de faktorer utanför själva projektet vilka kan ha 

betydelse för beslut om genomförande av ett projekt samt dess slutresultat. Enligt 

Maylor (2010, s. 26-27) kan omgivningen där ett projekt är verksam inom att beskrivas 

med ‖5C modellen‖. De fem C:ena i denna modell står för; Context (kontext), Customer 

focus (kundfokus), Competitiveness (konkurranskraft), Completeness (kompletthet) och 

Complexity.(komplexitet).  

 
Figur 8, Översättning 5C-model (Maylor, 2010, s. 27) 

Kompletthet beskriver hur stor del av en organisations totala slutmål ett visst projekt 

kommer att leverera. Konkurrenskraft syftar på hur många andra vilka konkurrerar om 

att få utföra samma projekt, kundfokus beskriver huruvida kunden förväntas få sina 

behov tillgodosedda av slutresultatet och kontexten redogör över vilken påverkan 

omgivningen kan ha på projektet. (ibid. s. 26)  

Ett sätt att beskriva kontexten är med hjälp av en PESTEL-analys (Maylor, 2010, s. 27). 

Johnson et al. (2011, s. 49) beskriver att PESTEL är ett verktyg till att erhålla bred 

överblick på omgivningen genom att klassificera yttre påverkan i sex huvudtyper. Den 

första av de sex huvudtyperna är Political (politiska) faktorer vilka framför allt syftar på 

hur stort inflyttande regeringen har. Ett exempel på politisk påverkan kan vara statligt 

stöd till inhemska projekt. Economic (ekonomiska) faktorer menar stora 

makroekonomiska påverkningar till exempel konjunkturläge eller råvaruprissättning. 

Analys och 
delning inom 

organisationen  

Intern 
information  

Extern 
information  

Komplexitet 

Kontext 

Kundfokus 

Konkurrans-
kraft 

Komplett
-het 



 
 

   20 
 

Social (sociala) influenser innefattar kulturella skillnader och demografi till exempel 

leder ett en större andel äldre människor till större pensionsavgångar. Technological 

(teknologisk påverkan) är de teknologiska innovationer vilka får stor påverkan på 

projektet, till exempel att nya material konkurrerar bort stålet. Environmental 

(miljömässiga) faktorer har att göra med rena miljöfrågor till exempel buller och 

utsläpp. Legal (rättsliga) syftar på lagstiftningen, vilken kan påverka verksamheten till 

exempel ändringar i anställningsavtal. (ibid. s. 50) Vid användandet av PESTEL skall 

det inte stirras blint på alla detaljer utan bör fokuseras på det avgörande för ens eget 

projekt.  

I vår studie är det av intresse att se både vilken intern- och externinformation de 

undersökta organisationerna anser viktigast. Även om de inte tar hänsyn till alla delar av 

7-S- eller PESTEL-modellen så är det troligt att element av dessa modeller är av större 

och mindre vikt vid beslutsfattande av projekt.  

 
Figur 9, Översättning PESTEL (Johnson et al. 2011, s. 51) 

Till sist beskriver komplexiteten hur krävande utförandet av projektet kommer att bli 

och för att avgöra det krävs att man ser inom projektorganisationen vilka resurser och 

attribut det finns (Maylor, 2010, s. 26). Vilket kommer att diskuteras mer genomgående i 

följande avsnitt. 

3.3.2 Interninformation 
Först och främst för att kunna ta beslut ifall ett projekt är genomförbart eller inte krävs 

en inblick i projektet. Detta för att se vad den interna organisationen har för möjligheter 

att genomföra projektet. Enligt Maylor (2010, s. 28) är 7S-modellen en modell vilken 

fungerat bra för att beskriva projekt. Litteraturen beskriver att det finns tre hårda S och 

fyra mjuka. De tre hårda är Strategy (strategi) det vill säga hur organisationen 

positionerar sig och vidtar åtgärder för att få konkurrensfördelar. Med utgångspunkt från 

projekt innebär det hur mycket organisationen förlita sig och satsar på projekt för att 

uppnå uppsatta strategier. Det andra hårda S:et är Structure (struktur) vilket menas hur 

uppgifter och människor är specialiserade och uppdelade, hur ledningen är fördelad och 

hur driften är samordnad. Sett till projekt menas det hur organisationen är styrd för att 

utföra projekt. Sista av de hårda S:en är System (system) vilket innefattar vilka, både 

formella och informella tillvägagångssätt, det används för att styra organisationen. Till 

exempel budgetering, resursfördelningssystem, resultatmätningar och så vidare. 

(Kaplan, 2005, s. 41-42; Maylor, 2010, s. 28-29; Johnson et al., 2011, s. 453-454) 
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De mjuka S:en består av Staff (personal), vilket åsyftar de människor vilka arbetar åt 

organisationen/projektet, deras kompetenser samt hur rekryteringen ser ut. Skills 

(kunskaper) är de klara kompetenserna organisationen besitter, det vill säga vad de är 

bäst på. Sett utifrån projekt innebär det vilka verktyg det finns tillgängliga för projektets 

personal och projektledare. S:et Style/culture (stil/kultur) beskriver hur organisationens 

ledning bedrivs, vad förväntas av de anställda, hur organisationskulturen ser ut med alla 

dess medvetna och omedvetna symboler, normer etcetera. Sista mjuka S:et ser olika ut 

beroende på om det är sett utifrån en vanlig organisation eller ett projekts synvinkel. För 

den vanliga organisationen står det sista S:et för Shared values (delade värderingar) 

vilket syftar på organisationens inneboende och omfattande mål vilket ger en mening 

till de anställda. Medan projektets sista S står för Stakeholders (intressenter) syftar på de 

människor vilka på något sätt kommer att påverkas av projektet, antingen frivilligt eller 

ofrivilligt. (Kaplan, 2005, s. 41-42; Maylor, 2010, s. 28-29; Johnson et al., 2011, s. 453-

454) 

 
Figur 10, Översättning 7S-Model (Johnson et al. 2011, s. 453) 

3.3.3 Informationsdelning 
Prencipe & Tell (2001, s.1373-1374) argumenterar för hur organisationer kan ta lärdom 

mellan olika projekt. De förtydligar att det bör skiljas på information och kunskap då 

informationen själv bara är en kod utan mening, medan kunskap är att tolka en mening 

från informationen (ibid. s. 1375). Kodifikation av kunskap innebär att kunskap 

omvandlas till meddelanden vilka är lik information och objektiva, men är möjlig att 

tolka för att kunna lösa problem (Cowan & Foray, 1997, s. 596). Det finns både för och 

nackdelar med att kodifiera kunskap. Fördelarna är att kodifierad kunskap är 

kostnadseffektiv och pålitlig. När organisationen väl har den kodade informationen 

krävs det inga stora kostnader för att dela den vidare i organisationen. Kodifierad 

kunskap har potentialen att minska asymmetrisk informationsfördelning mellan 

marknader och gör det möjligt för organisationer att handla med kunskap. Till exempel 

köpa den istället för att skapa den internt. Nackdelarna med kodifierad kunskap är att 

flexibiliteten påverkas negativt av att enbart förlita sig på kodifierad kunskap. Det krävs 

även kunskap vilken inte kan skrivas ner, personlig kunskap, för att från början skapa 

den kodifierade kunskapen. Om företaget bara förlitar sig till kodifierad kunskap 

riskerar de att begränsa utvecklingen av ny kunskap och dessutom krävs det 

personligkunskap för att kunna implementera den kodifierade kunskapen i den givna 

kontexten. (Prencipe & Tell, 2001 s. 1376) 
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Prencipe & Tell (2001) listar tre olika modeller för delning av kunskap inom olika 

projektbaseradeorganisationer. Dessa bygger på de tre läroprocesser Zollo och Winter 

(2001) nämner. De tre läroprocesserna är "erfarenhets ackumulation" och handlar om att 

lära genom att utförande och har ett stort förtroende för kunskapen hos speciella 

individer (ibid. s. 340-341), "kunskapartikulation" handlar om att läran genom 

reflektion (ibid. s. 341-342) och kunskap kodifiering (ibid. s. 342 - 343) är lärande 

genom att lagra information vilket leder till nedskrivna manualer. Genom att kombinera 

dessa läroprocesser med organisationsnivåer, individ, grupp/projekt och organisation 

skapas lärandelandskap vilka förklarar de olika bakomliggande mekanismer för lärandet 

mellan projekt. Enligt Principe och Tell (2001, s. 1380) de organisationer vilka förlitar 

sig på kunskapen hos enskilda individer har de ett utforskarlandskap (L-format). Det 

bygger på personligkunskap vilken delas mellan person till person (ibid. s. 1383). 

 

 
Figur 11, L-format lärolandskap(Prencipe & Tell, 2001 s. 1383) 
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Organisationer vilka implementerat mekanismer byggda på kunskap artikulation 

använder ofta en navigatorlärolandskap (T-formad). Dessa företag satsar inte bara på 

individnivå utan främst på organisationsnivå och utgörs ofta av organisationer med 

tidigare svårigheter och de försöker lära av gamla misstag. (ibid. s. 1384)  

 

 
Figur 12, Figur 12, T-format lärolandskap (Prencipe & Tell, 2001 s. 1385) 

Organisationer där de försöker att kodifiera och lagra kunskap från pågående projekt 

och göra den mer lättillgänglig för resten av organisationen använder exploatör 

lärolandskapet (trapp-formad). Dessa organisationer lägger mycket tillit på kodifierad 

kunskap. (Ibid s. 1387)  
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Figur 13, Trappformad -format lärolandskap (Prencipe & Tell, 2001 s. 1388) 

Syftet med överstående teorier är att få underlag för att kunna undersöka hur vår 

målorganisation gör för att ta lärdom mellan olika projekt och se ifall de fokuserar 

mestadels på nedskriven projektkunskap eller på kunskapen hos specifika individer. För 

att i nästa teoridel diskutera olika sätt att dela denna kunskap till de externa parterna av 

projektet.  

 

Även Project Management Offices (PMOs) kan användas för att dela kunskap och 

information inom projekt. I Pemsel & Wiewiora (2012, s. 10) undersökning om PMO:s 

roll i egenskap av kunskapsmäklare kommer de fram till några viktiga uppgifter PMO:s 

då måste fullfölja. Dessa är att underlätta och uppmuntra den strategiska utvecklingen 

av projektledarnas relation till de olika intressentgrupperna, arbeta med 

avgränsningsmål och förväntningar när de interagerar med projektledare samt avlägga 

resurser till att utbilda projektledare att använda samma strategiska mål och 

förväntningar i deras arbetssätt. De behöver alltså styra, kontrollera och stödja 

projektledare för att säkerställa en effektiv kunskapsgenomströmning. Anta rollerna av 

handledare, förhandlare och utbildare för att försäkra sig om kompetensutveckling, 

vilket kräver ett samspel mellan att ge order och sätta strategier. (Ibid, 2012, s. 10-11) 

3.3.4 Informationsasymmetri 
Asymmetrisk information uppstår när en av två eller flera partner har bättre information 

angående någon del i projektet. Detta kan påverka de ekonomiska resultaten för någon 

av parterna i projektet och en icke optimerad användning av resurser. (Schieg, 2007, s. 
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48) Akerlof (1970, s. 489) exemplifierar informationsasymmetri med hjälp av 

bilmarknaden och skriver att det finns fyra stycken olika typer av bilar, ‖nya‖, ‖gamla‖, 

‖bra‖ och ‖dåliga‖. Han förklarar vidare att även om individen köper en ny bil vet han 

inte sannolikheten för att få en ‖dålig ny‖ bil. Men efter att han haft bilen i sin ägo 

under en längre tid har han då samlat på sig information och därmed har en klarare syn 

på om bilen skick. Informationsasymmetri mellan ägaren av bilen och en eventuell 

köpare har uppstått. (ibid, 1970, s. 489)  

Informationsasymmetri är viktig för företag när det är positivt relaterat till kostnad för 

eget kapital, en hög andel informationsasymmetri betyder hög kostnad på eget kapital. 

Den höga kostnaden är relaterad till att en oinformerad intressent kräver ett premium för 

kompensera för osäkerheten. Denna osäkerhet går inte att säkra sig mot när risken är 

dold. (Brown et al., 2004, s.344; Healy & Palepu, 2001, s. 429-430) Som nämnt tidigare 

uppstår asymmetri när det finns dolda åtgärder eller information. Enligt Schieg kan det 

tänkas sig att någon eller båda aktörerna försöker maximera sin egen nytta även om 

motparten drabbas av en större förlust. (Schieg, 2007, s. 28) 

Akerlof (1970, s. 489) beskriver en marknad där varor säljs antingen ärligt eller oärligt. 

Kvalitén på varan kan antingen vara ärligt representerad eller inte. Det uppstår därmed 

ett problem för köparen, hur skall han bedöma kvalitén på varan? Detta är enligt 

Akerlof (1970, s. 490) den största kostnaden av oärlighet, det tvingar bort ärliga spelare 

från marknaden. De oärliga aktörerna på marknaden kan erbjuda ‖samma‖ tjänst till en 

lägre kostnad. Kostnaden för oärliga aktörer är därmed inte enbart relaterat till hur 

mycket köparen blir lurad utan även att ärliga aktörer blir utkonkurrerade från 

marknaden. (Akerlof, 1970, s. 495-496 ) Informationsasymmetrin påverkar alltså 

negativt marknaden, ärliga aktörer får svårt att konkurrera och risken finns att de 

därmed konkurreras ut från marknaden. För exempelvis LKAB är det där med viktigt att 

försöka minska denna asymmetri och inte riskera att förlora duktiga aktörer. 

Situationer där informationsasymmetri förekommer är inte enbart mellan en köpare och 

säljare. Det förekommer även i relationen mellan projektägare och projektutövare. 

(Karlsen, 2009, s. 648) Ett nära och fungerande samarbete är lönsamt för båda parterna 

av projektet. Misslyckas parterna med detta samarbete kan detta leda till att 

informationen inte blir rätt och detta leder till högre kostnader och ineffektivitet. 

(Maqsood et al., 2007, s.128) Ett nära och fungerande samarbete är lönsamt för båda 

parterna av projektet. Misslyckas de med detta samarbete kan detta leda till att 

informationen inte blir rätt och detta leder till högre kostnader och ineffektivitet. 

Maqsood et al (2007, s. 128) beskriver dock att i verkligheten är fallet inte så, när det 

många gånger i självaverket är motsägande och ineffektivt. Flertalet författare menar att 

projektägaren och projektutförare är i ett agent-principal förhållande. (Bergen et al, 

1992; Turner & Müller, 2004; Schieg 2007) Det finns här ett informationsgap vilken 

kan delas in i två olika kategorier; Adverse selection samt Moral hazard.  

Adverse selection: 

Före kontraktet för projektet är bestämt kan en viss typ av informationsasymmetri 

uppstå, den kallas för Adverse selection. Det syftar till informationsskillnader mellan 

beställaren och entreprenören. Till exempel kan det vara så att beställaren inte vet alla 

kvalifikationer och kvalitéer entreprenören besitter. Entreprenören kan sakna en viss 

kompetens, vilken behövs för genomförandet, inte delge negativa eller mycket positiva 

egenskaper de har. Detta kan resultera i att beställaren väljer fel entreprenör. För 

entreprenören kan det saknas viss information angående vad projektet innefattar. 
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(Schieg, 2007, s. 48) En metod för att minska risken för adverse selection är bland att 

välja entreprenörer med bra referenser och certifikat. (ibid, 2007, s. 50) 

Moral hazard:  

Moral hazard uppstår istället när kontraktet mellan beställaren och entreprenörer är 

bestämt. Om beställaren inte till fullo kan övervaka entreprenören eller kvalitén av hans 

utförande av jobbet. Här uppstår en informationsfördel från entreprenörens sida. Risken 

för att entreprenören kommer utnyttja detta är kallad för Moral Hazard. (Schieg, 2007, 

s. 48) En metod för att minska denna risk är att skapa incitament i from av till exempel 

vinstdelning, när entreprenören då försöker kostnadsoptimera utan att minska på 

kvalitén. Risken för Moral hazard kan även minskas genom övervakning. (ibid, 2007, s. 

50) 

Om projektägaren och entreprenören har upprepade samarbeten med varandra leder 

detta ofta till en minskning av informationsasymmetri och även riskkostnad associerade 

med osäkerhet. (Schieg, 2007, s. 50) Informationsasymmetrin uppstår när det handlar 

om två olika parter, detta kommer vara viktigt att ha i åtanke när studien utförs, finns 

det incitament för någon av parterna att medvetet eller omedvetet dölja information. Hur 

kommer det då i så fall påverka riskhanteringen och utfallet av projektet? 

3.4 Risk och osäkerhet 
Då risk och osäkerhet är en avgörande faktor vid beslutsfattande och genomförande av 

projekt kommer riskbedömningens utförande ha stor betydelse för utfallet. 

Riskbedömningen kan skilja sig angående hur information samlas in, vilken typ av 

information samlas in samt hur informationen bedöms. Dessa skillnader i bedömning 

och hantering av risker kan vara en faktor vilken ytterligare kan påverka projektet i 

motsatt riktning än vad huvudbeställaren haft i åtanke. Vi vill därför specificera vad hur 

risk definieras, belysa riskhantering i allmänhet samt vilka processer riskhantering 

innefattar. Detta i syfte att tydligare kunna se skillnader på våra respondenters 

uppfattningar om risk och riskhantering.  

3.4.1 Definition av risk och osäkerhet 
Hantering av osäkerhet och risk i projekt har uppmärksammat under flera årtionden, 

enligt Atkinson et al (2006, s.687) är just detta ett av de mest intressanta områden för 

forskare och utövare inom projektledning. Till följd av detta finns det en mängd olika 

definitioner av både risk och osäkerhet samt riskhanteringsmetoder. Beslut inom ett 

projekt är i hög utsträckning baserad på antaganden och förväntningar om framtiden. 

Framtiden är svårförutsägbar vilket betyder att de flesta besluten är till viss grad osäker 

och detta medför därmed risker (Raftery, 1994, s. 5-6). Risk och osäkerhetsbegreppet 

definieras olika beroende på författare, men Raftery definierar risk enligt följande; 

”Risk and uncertainty characterize situations where the actual outcome for a 

particular event or activity is likely to deviate from the estimate or forecast 

value.” (Raftery, 1994, s. 5). 

Projekt management body of knowledge (PMBoK) har en liknande definition och den 

lyder enligt följande: 

“En osäker händelse eller en omständighet som, om den/det inträffar, har en 

positiv eller negativ inverkan på ett projektmål." (PMI, 2005 s. 374). 

Det är viktigt att understryka att risk karakteriseras med både ha en konsekvens och en 

sannolikhet att inträffa. Det skiljer sig lite från osäkerhet vilket istället definieras såsom: 
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“The difference between the amount of information required to perform the task 

and the amount of information already possessed by the organization” (Galbraith, 

1977, s. 36–37). 

Skillnaderna mellan dessa två begrepp är att risk är karaktäriserad med att ha en 

påverkan på projektet medan osäkerhet inte behöver ha det. Båda begreppen kan dock 

ha både en positiv- eller negativeffekt (Krane et al., 2010, s. 82-83). Osäkerhet och risk 

är ofta förekommande i alla delar av ett projekt och det är viktigt att vara medveten om 

detta. Om detta ignoreras kommer det bli svårt att hantera problem relaterad till risken 

och det finns inga riskfria projekt. Risk och osäkerhet är ett faktum från första 

initieringen av projektet till dess det är implementerat. (Raz et al., 2002, s. 101-102; 

Karlsen, 2009, s. 645) Detta betyder att det inte går att tillfullo förhindra risken utan 

enbart minimera. Risk kan vara ett hinder för att åstadkomma ett lyckat projekt. (Nieto-

Morote & Ruz-Vila, 2011, s. 220) 

 

Karaktäristika av risk: 

 Risk är en framtida händelse vilken har en möjlighet att antingen inträffa eller 

inte inträffa. 

 

 Risk måste också vara en osäker händelse vilken inträffar har åverkan på minst 

ett av projektets mål, till exempel tid eller kostnad.  

 

 Sannolikheten för att det ska inträffa måste vara större än noll och mindre än 

100 procent. Händelser vilka har noll eller hundra procent chans att inträffa är 

inte en risk.  

 

 Påföljden av den framtida hädelsen måste vara oväntad. 

 

(Nieto-Morote & Ruz-Vila, 2011, s. 220) 

 

Cleden (2009, s. 5) beskriver risk såsom det ‖kända okända‖ och osäkerhet såsom 

‖okända okända‖. Varpå osäkerhet är ett resultat av brist på information, skillnaden 

mellan behovet av mängd information vilken behövs för att utföra uppdraget och den 

tillgängliga informationen. (Galbraith, 1977, s.38) Den totala osäkerheten i ett projekt 

blir alltså summan av de två. Riksdelen av den totala osäkerheten kan uppskattas med 

hjälp av exempelvis risk scenarier medan den andra delen, osäkerhet inte kan förutspås.  
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Figur 14, Egen tolkning av relation mellan risk och osäkerhet. (Cleden, 2009 s.5) 

Vi anser att det är viktigt att kartlägga vad det finns för olika risker och därmed kan vi 

analysera hur de olika parterna hantera sina risker och osäkerheter. Enligt ovanstående 

forskare går det att planera för en begränsad del av den totala osäkerheten. Detta borde i 

sin tur betyda att både projektägaren samt entreprenören måste anpassa sig till varandra.  

3.4.2 Riskhantering 
Begreppet riskhantering startade i USA redan på 1940-talet i försäkringsbranschen. På 

grund av all osäkerhet på marknaden är riskhantering ett viktigt verktyg för projekt- och 

företagsledare att möta den dagliga risken på ett framgångsrikt sätt. (Hillson, 1999, s. 

14-17) 

 

Nedan presenteras ett antal olika sätt att se på riskhantering. Chapman och Ward (2003, 

s. 35) definierar riskhantering följande: Riskhantering är en metod för att underlätta att 

göra bättre beslut och därmed erhålla bättre resultat. Riskhantering ska också vara ett 

verktyg för djupare insikt och kunskap för att ta de rätta besluten. Tyvärr kan inte 

riskhantering ta bort all risk. Raftery (1994, s. 6) definierar däremot riskhantering såsom 

ett verktyg att underlätta beslut samt minska riskerna samt effekten av dessa. Project 

Management Institute (PMI) presenterar följande definition av riskhantering i projekt:  

”Riskhantering i projekt innehåller de processer som krävs för att planera 

hantering av risker, för att identifiera, analysera och bemöta risker samt övervaka 

och styra risker i projekt. Målet med riskhantering i projekt är att öka 

sannolikheten för och konsekvenserna av negativa händelser för projektets mål.” 

(PMI, 2005)  

Det största hotet med riskhantering enligt Ward och Chapman (2003, s. 98) är att 

riskhanteringen inom ett projekt enbart fokuserar på att identifiera och hantera negativ 

risk och därmed misslyckas att ta vara på möjligheterna. Detta understryks av Chapman 

el al. (2003) vilka diskuterar att det skall vara en balansgång mellan möjligheter och hot. 

Riskhantering är en viktig del av projektstyrning och anses av många ha en viktig del i 

utfallet av själva projektet. Den vanligaste metoden att utföra riskhantering i ett projekt 

Total osäkerhet i hela projektet 

Risker 

"known unknowns" 

Kan analysers med olika riskscenarior 

-risk scenario (n) 

-risk scenario (n+1) 

Dold osäkerhet 

"unknown unknowns" 
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innehåller fyra till sex steg, där det först börjar med att identifiera riskerna, för att sedan 

utvärderar och analyserar dem för att slutligen om möjligt hantera dem.  

 

Analysen kan vara både vara kvalitativ samt kvantitativ. (Krane et al., 2010, s. 81) Det 

finns flertalet olika tekniker för att mäta och bedöma risk till exempel: riskpremium, 

riskjusterad ränta, subjektiva sannolikhet, beslutsanalys, känslighetsanalys, Monte 

Carlo-simulering, stokastisk dominans med flera. (Akintoye & MacLeod, 1997, s. 35) 

Inom området riskhantering har flertalet forskare förslagit olika modeller för processen. 

Några viktiga är följande, Chapman och Ward (2003), A risk management standard 

(Institution of risk management, 2002), Risk analysis and management for projects 

(Institution of Civil Engineering, 2005) samt A guide to the project management body 

of knowledge (PMI, 2005). 

Enligt Nieto-Morote & Ruz-Vila är dock de olika stegen inom riskhantering liknande, 

oberoende på vems process du studerar. Nieto-Morote & Ruz-Vila presenterar stegen 

enligt följande: 

1. Riskidentifiering: Denna är process utvärderar vilka risker det finns för påverkan på 

projektet och dess utfall. Dessa risker dokumenteras utifrån deras karaktärer och 

egenskaper.  

2. Riskbedömning: Nästa process är att rangordna riskerna för att sedan göra en mer 

grundläggande analys genom att kolla på sannolikhet för att det ska inträffa och hur stor 

inverkan den har.  

3. Riskbearbetning: Ta fram olika alternativ och åtgärder för att möjligen minska risken 

eller skapa möjligheter att minska sannolikheten att avvika från projektets mål. 

4. Riskövervakning och utvärdering: Sista processen innefattar att implementera en risk 

insatsplan, följa riskerna, identifiera om det uppkommer nya risker samt utvärdera den 

riskhanteringen (Nieto-Morote & Ruz-Vila, 2011, s. 220) 

3.4.3 Riskhanteringsprocessen 
Likt begreppet riskhantering finns det flertalet olika definitioner för 

riskhanteringsprocessen, denna uppsats har därför valt att fokusera sig på PMIs i och 

med att det är en av de senast presenterade processerna av riskhanteringsprocessen samt 

framtagen av en samling forskare vilka är specialiserad inom riskhanteirng och 

presenterad i PMBoK vilken är en av de främsta inom projektledning. PMBoK 

presenterar processen i sex steg, nedan ser du flödesschemat för riskhantering enligt 

PMI: 
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Figur 15, Egen tolkning av riskhanteringsprocessen enligt PMI 

Planering av risk:  
Detta är processen där det bestäms hur riskhanteringsaktiviteterna skall utföras. Den 

utförs tidigt i projektet och skall matcha nivån på risken i projektet samt projektets 

betydelse för företaget. I planeringen definieras vilka metoderna för riskhantering är 

samt på vem ansvar de olika områdena, budget och så vidare ligger på (PMI, 2005, s. 

229-230). 

Identifiering av risk 

Här identifieras riskerna  vilka  kan påverka projektets utfall är och sedan dokumenteras 

de och deras egenskaper. Rekommenderat är att alla parter inom projektet samt externa 

experter är delaktig i denna fas för att få den bästa och noggrannast möjliga analysen. 

Eftersom nya risker blir kända eftersom projektet fortgår är det viktigt att vid flera 

tillfällen göra denna process. Detta sker oftast genom en kvalitativ analys. (ibid, s. 233) 

Kvalitativ riskanalys: 

Vid en kvalitativ riskanalys rangordnas riskerna utifrån hur stor sannolikhet de har att 

inträffa samt hur stor påverkan de har på projektet ifall detta skulle hända. Detta görs i 

syfte att senare anta lämpliga åtgärder för de olika riskerna. (PMI, 2004, s. 233) 

Metoder och verktyg för den kvalitativa riskanalysen är bedömning av sannolikheter 

och konsekvenser vilka bedöms via intervjuer och möten, riskmatriser där riskerna 

poängsätts och rangordnas, analys av riskdatakvaliteten för att avgöra om de aktuella 

riskerna är korrekt förstådda, riskkategorisering där det skapas riskkategorier efter 

grundorsaker och bedömning av vilka de mest akuta riskerna, vilka behöver snabba 

åtgärder är. (ibid. s. 237-239)  

Kvantitativ riskanalys: 

Den kvantitativa riskanalysen görs på de risker vilka rangordnats genom den 

kvalitativariskanalysen och på skilda sätt kan påverka projektet. De olika riskerna 

värderas genom analys av vilka effekter eventuella riskhändelser skulle ha. Analysen 

används även för att beslut baserade på kvantitativ mått ifall det råder osäkerhet. I den 

kvantitativariskanalysprocessen används olika metoder i syfte att list möjliga 

projektresultat och sannolikhet att dessa inträffar, uppskatta sannolikheten att uppnå 

projektmål, upptäcka de risker vilka kräver mest uppmärksamhet, få fram realistiska 

kostnads-, tidsplan- och omfattningsmål och göra de bästa besluten vid osäkra 

förutsättningar. (PMI, 2004, s. 240). Exempel på använda verktyg och metoder är olika 
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intervjumetoder, sannolikhetsfördelningar, interna och externa expertbedömningar, 

känslighetsanalyser och beslutsträdsanalyser (ibid. s. 241-243).  

Planera riskbemötande: 

Denna process följer efter kvalitativ och kvantitativ riskanalys och har syftet att 

framställa alternativ och fastställningar av åtgärder för att minska riskerna och öka 

chanserna att projektets mål nås. En eller flera personer får ansvar för, att komma 

överens om och bestämma finansiering av riskbemötanden. (PMI, 2004, s. 245) 

Strategier om riskbemötande är att undvika, överföra till en mer lämpad part och 

reducera de negativa riskerna samt att utnyttja, dela och utöka de positiva. De ansvariga 

bör även vara medveten om att det existerar icke-påverkbara risker vilka måste 

accepteras. (ibid, s. 246-248) 

Övervaka och styra risker: 

I denna process ingår att hitta, analysera och planera för nya risker, övervaka de redan 

upptäckta, göra andra analyser av de existerande riskerna, övervakning av de faktorer 

vilka är utlösande för beredskapsplaner, göra ändringar vid behov av riskbemöttandet 

samt utvärdera effektiviteten av riskhanteringen. Processen används även för att se ifall 

projektantagandena fortfarande stämmer, om riskexponeringen har förändrats, att 

policyn för riskhantering följs och att beredskapsreserverna ändras i takt med att 

riskerna ändras. (ibid, s. 249) 

Genom att kartlägga riskhanteringsprocessen olika delar kan vi upptäcka vart eventuella 

skillnader uppstår och hur skillnaderna identifieras. Det är möjligt att delar av processen 

är identisk medan ett område skiljer sig. 

3.4.4 Risk i olika områden 
Det finns ingen bestämt sätt för att agera mot risker. Men riskuppdelning hjälper 

ledningen att möta risken på både operativ och strategisk nivå. (Nieto-Morote & Ruz-

Vila, 2011, s. 227) 

Risk delas in i tre olika kategorier, operativrisk, kortsiktig strategisk risk och långsiktig 

risk. 

1. Operativ risk: Är risker kopplade till den operativa delen av projektet samt 

utfallet av projektet såsom projektledning, marknadsvillkor och så vidare.  

2. Strategisk risk 

a. Kortsiktig: Är risker relaterade till kortsiktiga mål av projektet, hanteras 

inte dessa kommer det ha effekt på de långsiktiga målen.  

b. Långsiktig: Dessa risker påverkar de långsiktiga målen av ett projekt, 

mest vanliga är projektets syfte. Projektmål och syfte har stor inverkan 

på utfallet av hela projektet.  

 

I studien vilken är gjord på sju stora projekt med 1,313 riskmoment var operativa risken 

signifikant störst. Den stod för 90 procent av risken och den strategiska risken enbart 10 

procent. (Krane et al., 2010, s. 83-84) 

3.5 Sammanfattning av teorikapitel  
Vi vill med nedanstående figur sammanfatta vårt teorikapitel. Inledningsvis diskuterar 

vi utifrån bland annat studier och verk från Müller (2009), Karlsen (2009), Andersen 

(2008), Robberts (2007) och PMI (2005) om vart i organisationen vilka beslut rörande 

projekt fattas. Vi ser även här över vad ‖Project Management Offices‖ är för något vad 
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de har för uppgifter, med hjälp av teorier från Hobbs & Aubry (2007), Müller (2009) 

och PMI (2005). För att kunna fatta några beslut angående projekt krävs rätt mängd av 

rätt information. Vi har därför i nästkommande del diskuterat, utifrån bland annat teorier 

av Kaplan (2005), Maylor (2010) och Johnson et al (2011), har vi sett på information 

både intern och extern av betydelse för projekt. Vidare utifrån bland annat Schiegs 

(2007) och Akerlofs (1970) teorier har vi under rubriken informationsasymmetri sett på 

hur skillnader i information mellan olika parter kan ta form. Detta för oss in i begrepp 

såsom ‖moral hazard‖ och ‖adverse selection‖. Avslutningsvis har vi i 

informationskapitlet försökt utröna hur organisationer gör för att ta lärdom av projekt 

och förmedla den informationen mellan olika parter. Tack vare Prencipe & Tell (2001) 

och Zollo och Winter (2001) har vi studerat hur lärandelandskapen kan se ut i olika 

organisationer. Vi har även från en artikel av Pemsel & Wiewiora (2012) ytligt berört 

vilken roll PMOs kan spela vid delning av kunskap inom projekt. Utifrån 

grundinformationen utskiljs sedan risker och osäkerheter. 

Tack vare definitioner på risk och osäkerhet från till exempel Galbraith (1977), Raftery 

(1994), Cleden (2009), Nieto-Morote & Ruz-Vila (2011) försöker vi till att börja med 

klargöra vad risk och osäkerhet egentligen innebär. Vidare ser vi på meningen av 

riskhantering utifrån författare såsom Chapman & Ward (2003), Krane et al. (2010) och 

Nieto-Morote & Ruz-Vila (2011). Efter att sett vad riskhantering innebär går vi närmare 

in på själva riskhanteringsprocessen. Då den är liknande beskriven av flertalet författare 

så valde vi att gå mer i detalj in på PMI (2005) version av den. Avslutningsvis i 

riskkapitalet utifrån en studie gjord av Krane et al. (2010) att risk kan kategoriseras in i 

operativa- och strategiska kategorier. Alla dessa tre områden Projektstyrning, 

information och risker hänger ihop med varandra och är avgörande för beslutsfattningen 

inom projekt. 
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Beslut 

Figur 16, Teorimodell 
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Kapitel 4 - Praktisk metod 

 

Detta kapitel har syftet att redogöra för studiens tillvägagångssätt och metod för 

insamlingen av data. Vi kommer således att beskriva våra datasamlingsmetoder, 

analysmetod och hur dessa har påverkat vår studie. Områden vilka berörs är urval, 

intervjumetod, datainsamling och dess analysmetod. Vi avslutar kapitlet med 

forskningsetik samt metodkritik. 

 

 

 
Figur 17, Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter 

4.1 Urval 
Då resultatet av en undersökning bygger på de valda respondenterna är det viktigt att 

detta urval är väl genomtänkt. Ryen (2004, s. 77-78) samt Bryman & Bell (2005, s. 377-

378) säger att det i kvalitativ forskning oftast fokuseras på ett målinriktat urval istället 

för ett sannolikhetsurval. Vilket innebär att urvalet kommer ske utifrån den valda 

problemformuleringen, syfte och hur relevanta respondenterna är för ämnet. Exakt hur 

många intervjuer det bör utföras är svårt att veta före, men i denna typ av studie strävas 

det efter att uppnå teoretisk mättnad. Detta betyder att insamlingen av data fortsätter till 

dess intervjuerna inte tillför något nytt (Bryman & Bell, 2005, s.350). I den kvalitativa 

studien är det alltså fokus på vilken information intervjuerna tillför och mättnad är 

uppnått när intervjuerna inte tillför något mer till forskningen och därmed inte antalet 

intervjuer. (Ryen, 2004, s.86) Längden på intervjuerna kan variera mellan de olika 

tillfällena beroende på hur villigt och utförligt respondenterna svarar på frågorna. 

Längden är dock inte avgörande utan vad intervjuerna tillför. (ibid, 2004, s. 86) Vilket 

innebär att det är viktigare med mer djup än bred på studien. Det viktigaste är att välja 

rätt respondenter utifrån hur väl de kan hjälpa till att besvara frågeställningen och syftet 

snarare än att fokusera på ett stort antal. (ibid, 2004, s. 77-78) 

För att undersöka om det finns skillnader i informationsinsamling och riskhantering hos 

olika parter av ett projekt. Samt att studera hur synen på risk och kommunikation ser ut i 

verkliga projekt valde vi att se närmare på ett av Sveriges mest lönsamma företag. Det 

statligt ägda LKAB är ett lysande exempel på ett företag med ett antal lyckade projekt. 

De närmaste åren kommer LKAB fortsätta utveckla sin existerande verksamhet samt 

öppna ett antal nya gruvor. Detta är en stor utmaning för dem och därmed krävs det 

mycket planering för att lyckas. Denna expansion är en del i det övergripandeprojekt 

vilket hjälpa LKAB att uppnå en produktion av 37 miljoner ton järnmalmsprodukter år 

2015. (LKAB, 2013) För att klara dessa mål involveras många delar av organisationen 

och underentreprenörer. Vi ville undersöka om det trots LKABs framgång kan finnas 

skillnader mellan hur olika parter inom projektet bedömer information samt ser på 
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risker. Detta involverar individer från olika företagsnivåer inom organisationen samt 

dess entreprenörer.  

 

Målgruppen för oss var därför individer inom LKAB vilka är involverad i projekt till 

olika grad. Från beslutande personer i styrelsen till personer vilka är med i 

genomförandet av projekt till de med direkt ansvar för projekten. Vi intervjuade även 

individer från entreprenörer till LKAB i syfte även belysa ämnet från deras perspektiv. 

Anledningen till att vi valde att begränsa oss till det snäva urvalet att endast undersöka 

LKAB med underentreprenörer beror på att LKAB är ett lämpligt företag att undersöka.  

I och med att deras verksamhet är under kraftig expansion för tillfället och de har ett 

antal nya gruvor beräknas öppnas inom en snar framtid. Anledningen att vi enbart 

fokuserade på LKAB och dess entreprenörer var för att få mer djup i studien då detta 

möjliggjorde att vi kunde hitta respondenter från fler nivåer i organisationen och därmed 

täcka in en större del av beslutledet. Andra anledningar är att vi hade kontakter inom 

LKAB vilket underlättade att hitta lämpliga respondenter. Urvalet av respondenter 

skedde genom ett målinriktat urval där vi valde personer med möjlighet och kompetens 

att besvara vår problemformulering.  

4.2 Datainsamling 
Utformningen av en intervju kan vara mer eller mindre bestämd i förväg. Detta betyder i 

sin tur att de frågor och svar vilka generas från intervju kan vara antingen förutbestämd 

eller mer spontan. (Jacobsen, 2002, s. 162-163) För att få hög kvalité på intervjun är det 

viktigt att planera intervjun i förväg. (Denscombe, 2009, s. 250) Jacobsen (2002, s. 167) 

diskuterar att en intervju inte ska överstiga en och en halv timme om kvalitén ska 

bibehållas. Denscombe (2004, s. 99) rekommenderar även att forskarna ska meddela 

intervjupersonerna angående längd och upplägg på intervjun före själva intervjun utförs. 

För att uppnå en hög kvalité på både intervjun och data utformade vi intervjuguiden 

med en balansgång mellan tidsplanering och antal frågor. När vi kontaktade 

intervjupersonerna meddelade vi ungefär hur lång tid intervjun var beräknad att ta samt 

upplägget på intervjun. För att dokumentera intervju är det enligt Denscombe (2009, s. 

259) mycket vanligt förekommande att använda sig av ljudinspelning. Vi valde också 

att använda oss av denna och meddelade intervjupersonen om detta. Anledning till att 

ljudinspelning användes under intervjuerna är att det tillför många fördelar. Först och 

främst kan intervjuerna granskas av oberoende part och det hjälper forskaren att inte 

missa vitala delar av intervjun. En annan fördel är att intervjuaren kan koncentrera sig 

på ämnet i och med att han inte behöver känna oro att missa någon information. (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 194; Jacobsen, 2002, s. 166) Utöver själva ljudinspelningen 

använde vi oss av anteckningar för att underlätta intervjuprocessen.  

En pilotintervju med en anställd på LKAB utfördes i syfte att ge oss forskare en 

trygghet i intervjuprocessen samt att utvärdera och säkerhetsställa kvalitén vår 

intervjuguide och det gav oss även möjlighet att optimera guiden inför de riktiga 

intervjuerna. Genom att ha utfört en provintervju var det möjligt att utvärdera om vi fått 

tillräcklig med information till analysen, efter utförd pilotintervju ansåg vi dock att det 

inte var något speciellt område där det behövde mer eller mindre fokus. Vår 

pilotintervju var även en möjlighet att prova utrustningen inför de riktiga intervjuerna.  

4.3 Intervjuer 
Vår studie utgick från en semistrukturerad intervju, en blandning mellan den slutna 

intervjun och den öppna intervjun. Det innebar att vi i förväg hade bestämt vilka ämnen 

intervjun skulle behandla. Genom att vi skapade och använde oss av en intervjuguide 
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blev detta möjligt för oss. (Bryman & Bell, 2005, s. 369; Denscombe, 2009, s. 234-235) 

I utformningen av intervjuguiden utgick vi från vår teoretiska referensram för att 

konstruerar frågor vilka skulle berör de önskade områdena. Genom att vi använde oss av 

den teoretiska referensramen till bas för intervjuerna underlättade och förbättrade det 

möjligheterna för forskaren i analysarbetet. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120-121) När 

vi konstruerade vår intervjuguide låg fokus på teoretiska referensramen samt 

kompletterande frågor om intervjupersonerna. Nedan sammanställer vi de berörda 

ämnesområdena. 

1. Personliga frågor  

2. Projektledning  

3. Information  

4. Riskhantering  

Dessa områden var grunden till vår intervju och vår empiri kommer att presenteras på 

ett liknande sätt, se bilaga A för att se hela intervjuguiden. I en semistrukturerad 

intervju måste intervjuaren inte strikt följa intervjuguiden utan använder guiden i 

egenskap av ett hjälpmedel genom intervjun. (Bryman & Bell, 2005, s.363) Detta 

betyder en ökad flexibilitet då intervjupersonen har frihet att själv välja hur svaren ska 

formuleras. Intervjuaren kan under intervjun addera frågor i fall det är något område 

intervjuaren vill få djupare kunskap inom. När vi valt att studera eventuella skillnader 

mellan projektägare och entreprenörer underlättade det att ha en viss struktur i 

undersökningen för att beröra alla önskade områden men även att ha friheten att gå mer 

på djupet inom vissa frågor där vi märkte att respondenten har en bred kunskap. I 

intervjuguiden hade vi konstruerat öppna frågor vilket ger respondenten möjlighet att 

med egna ord uttrycka sina personliga åsikter och synsätt. (Patel & Davidsson, 2011, s. 

81) 

 

Vid intervju genomförande började vi med att först söka kontakt via e-mail med LKAB 

för att hitta lämpliga respondenter. Vi blev hänvisade till några passande och har vi via 

telefon och e-mail med dessa funnit ytterligare intressanta personer för studien. Vi har 

varje gång vi sökt kontakt presenterat oss samt vad studien handlar om. Därefter har vi 

lämnat ett relativt stort tidsspann för att välja när de haft möjlighet att ha intervjun. 

Detta på grund av att vi ville att de själva skulle få möjlighet att bestämma en tid vilket 

passade dem bäst och inte på något sätt känna sig påtvingade en intervju vid ett 

olämpligt tillfälle. Vilket vi tror hade resulterat i sämre och mindre genomtänkta svar. 

Vi gav dem möjlighet att genomföra intervjuerna mellan vecka 13-15 och de flesta 

intervjuerna hos LKAB genomfördes vecka 14 då en av oss var på plats och därmed 

kunde utföra personliga intervjuer. Efter detta har ett antal intervjuer även utförts via 

telefon. Totalt utfördes sju stycken intervjuer varav fyra stycken personliga intervjuer 

och tre stycken telefonintervjuer. Längden varierade på intervjuerna varav den kortaste 

varade cirka 26 minuter till den längsta vilket höll i gång i 38 minuter. Genom att ha 

intervjuat sju stycken mycket individer samtliga med olika positioner och 

arbetsuppgifter inom projekt har vi täkt upp samtliga delar av projektstyrningen. Från 

individer i högsta ledningen till personer vilka endast är delaktiga i enskilda projekt. 

Inom vissa områden hade intervjupersonerna liknande svar, medan vissa områden 

skiljde sig svar åt. Desto fler intervjuer vi utförde täcktes skillnaderna upp och efter 

sista intervjun var utfört kände vi att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något till 

vår studie. Därmed kände vi att den teoretiska mättnaden var uppnådd.   
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Största skillnaden mellan de personliga- och telefonintervjuerna var att via telefon var 

det svårare att avgöra när respondenten svarat klart på frågan. Detta kan bero på vår 

ringa erfarenhet av att utföra intervjuer. Många gånger dök känslan upp att vi stressade 

på respondentens svar. Vi försökte dock om möjligt leda tillbaka intervjun till förgående 

fråga och ge respondenten möjlighet att fullfölja svaret vid dessa tillfällen. Till den 

största möjliga mån har vi använt öppna och icke ledande frågor. Ryen (2004, s. 55) 

säger att problemet med ledande frågor är att de leder till att intervjuaren bara får 

kunskap inom de områden forskaren förväntar sig få från och inte några nya. Dock har 

vid vissa tillfällen efter att vi fått svar på en öppen fråga har vi låtit att respondenten 

fördjupat svaret.  
 
Vi har använt oss av en diktafon för att möjliggöra att största möjliga koncentration har 

hållit på intervjun istället för på att anteckna. Ryen (2004, s.56) beskriver inspelning 

såsom ett sätt att både få med allt från intervjun och att ta lärdom och utveckla en egen 

intervjuteknik. Vi har informerat och fått godkännande från samtliga respondenter att vi 

fick spela in samtalet. Vi har även förklarat att inspelningen endast kommer att 

användas för denna studie. Vi har efter varje intervju skickat in ett transkriberat utkast 

av intervjun till varje respondent där de fått lämna kommentarer och rätta till eventuella 

felaktigheter. Respondenterna fick även möjlighet att göra tillägg om de ansåg att något 

saknades. De har sedan när ändringarna gjorts godkänt att intervjun, deras namn samt 

företag används i vår studie. 

4.4 Analysmetod  
För att analysera vårt data har vi använda oss av Jacobsens (2002, s. 216) analysprocess 

vilken används vid kvalitativa intervjuer. Denna process består av tre stycken faser; 

beskrivning, kategorisering och kombination. Den första fasen gick ut på att skapa en 

noggrann och fullständig beskrivning av den insamlade empirin. För oss innebar detta 

att transkribering av varje intervju utfördes direkt efter utförd intervju för att få en 

korrekt och rättvis tolkning. (Jacobsen, 2002, s.216) Transkriberingen utförs av 

forskaren själv och är en utgångspunkt för att bli mer insatt i sitt material för den 

kommande analysprocessen (Dalen, 2008, s 65; 69). En kopia av transkriberingen 

skickades till alla respondenter och möjligheten erbjöds att godkänna, revidera eller 

ytterligare förklara sina svar. Detta var en kontroll att frågor och svar stämde överens 

med respondenterna. Nästa fas i processen kategorisering, är när forskaren strukturerar 

och förenklar den insamlade informationen. I och med att detta arbete utfördes blev de 

insamlade informationen mer åskådlig och underlättade för analysen. Det sista fasen i 

denna process är kombination, det var forskarens sätt att kombinera olika delar av 

intervjun för att ha en struktur inför själva analysen. Enligt Jacobsen (2002, s. 216-217) 

är analysprocessen en förkortning av hela intervjun och fokus är att inte mista relevant 

information. Vidare diskuterar Denscombe (2009, s.387) att det är viktigt för forskaren 

att finna teman och samband i intervjuerna. Denna process har underlättats när vi i våra 

intervjuer utgått från vår intervjuguide vilken är uppdelad i olika temaområden. 

4.5 Forskningsetik 
Det är näst intill omöjligt att under en samhällsvetenskaplig studie inte påverka den 

studerade individen. (Holme & Solvang, 1997, s.32) Med detta i åtanke utformade vi 

studien efter de fyra etikreglerna framtaget av vetenskapsrådet, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Patel och Davidsson, 

2011, s.62-63) Intervjupersonerna meddelades angående studiens syfte samt upplägg 

och gavs sedan möjlighet att välja om de accepterade att delta i intervjun. De 
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intervjuade personerna blev även informerade att de fick avstå från att svara på frågor 

samt att läsa igenom det transkriberade materialet efter utförd intervju för att bekräfta 

deras ord är korrekt tolkat. Alla intervju personer lämnade samtycke att deras namn 

samt företagsnamn fick använda i studien. Med detta i åtanke menar vi att vi har följt de 

etiska kraven och har tagit en god etisk hänsyn för respondenterna och uppsatsen. 

4.6 Metodkritik 
Nackdelar med att använda intervjuer till studien är att intervjuerna endast visar de 

valda respondenternas uppfattning vilket inte alltid behöver överensstämma med den 

generella bilden i företaget. För att få en bättre helhets uppfattning hade vi kunnat 

komplettera intervjuerna med en mer kvantitativ undersökning. 

 
Det finns en risk att forskaren tappar den kritiska distansen när han är delaktig i 

intervjuerna. Vilket kan resultera i bristande opartiskhet och analyserande. (Jacobsen, 

2002, s. 144). Dessutom har en av oss nära anknytning till företaget där intervjuerna 

gjordes. Vi försökte lösa detta problem genom att vi båda lyssnade på inspelningarna, 

läste igenom intervjuerna samt gjort individuella analyser. Vilket ledde till en högre 

grad av objektivitet.  
 
Ryen (2004, s. 55) säger att problemet med ledande frågor är att de leder till att studien 

endast får kunskap inom de områden forskarna förväntar sig få kunskap inom och inte 

några nya. Dock har vi i den största möjliga mån använt öppna och icke ledande frågor. 

Detta har gått bra tack vare att vi utförligt berättat om studiens syfte för respondenterna 

före varje intervju. Vid vissa tillfällen efter att vi fått svar på en öppen fråga har vi lett 

in respondenten att fördjupa för oss intressanta delar av svaret. 
 
Jacobsen (2002, s. 144) säger även att det finns en risk att forskarens uppförande kan 

påverka resultatet av intervjun. Vid våra intervjuer har vi i försökt hålla oss neutrala till 

frågorna och istället haft fokus på respondenterna. Vilket vid telefonintervjun var lättare 

än vid de personliga på grund av att respondenten då inte kunnat bli påverkad av vårt 

kroppsspråk. Å andra sidan kunde inte vi heller läsa av respondentens kroppsspråk 

vilket gjorde det svårt att avgöra när det var läge att fortsätta med frågor för att få ut mer 

information och när det var läge avvakta för att ge personen tid att tänka efter. Likt det 

Bryman och Bell (2005, s. 140-141) skriver blev telefonintervjuerna lite mer passiv än 

vid de personliga.  

4.7 Kritik av primärkällor 
Processen att kontakta respondenter och få dem att delta i studien har fungerat bra och 

vi har haft hög andel deltagande i studien av de kontaktade. Av de kontaktade 

individerna var det enbart tre stycken vilka har valt att antingen inte svara på förfrågan, 

alternativt valt at inte delta på grund av tidsbrist. Ett problem vi ser i vårt urval av 

primärkällor var att vi enbart har manliga respondenter, men det är tyvärr så klimatet 

inom gruvindustrin ser ut just nu, en väldig övervikt av män. Vi har försökt att inkludera 

kvinnliga respondenter i studien men samtliga vi kontaktat har avstått från att delta i 

studien. 
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Kapitel 5 - Empiri 

 

Empirikapitlet kommer innefatta en redovisning av det i studien erhållna resultatet. 
 

 

 
Figur 18, Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter 

5.1 Respondenter 
Vi har totalt intervjuat sju stycken personer inom LKAB och dess entreprenörer. Alla 

dessa har anknytning till de stora pågående gruvprojekten. Nedan presenteras en kortare 

skildring av dem, deras erfarenheter och nuvarande position.  

 

Anders Sundbom, Cliffton – Är platschef på Cliffton Svappavaara. Cliffton är ett 

företag i PEAB koncernen och de utför diverse arbeten åt LKAB. Anders har 

erfarenheter från tunnelbyggnad, utsättning och från arbetsledning samt från arbeten 

med väg- och järnvägsbyggnation, plats- och arbetschef. Genom att intervjua Anders 

vill vi ta reda på vilken information är den viktigaste för en större entreprenad samt hur 

de styr sina projekt och hanterar risker.  

 

Hans Rautio, VEKAB – Ägare av VEKAB (Vittangi Entreprenad och Kross AB) 

vilket utför arbeten med krossning etcetera åt LKAB. Hans har haft eget företag nästan 

hela hans yrkessammaliv och utfört arbeten åt bland annat NCC, Skanska, Boliden samt 

olika skogsbolag. VEKAB är underliggande Cliffton och blir tilldelade arbeten och 

projekt av dem. VEKAB har vuxit snabbt och blivit utsedd till gasellföretag. 

Anledningen till att vi valde att intervju Hans var för att få inblick i hur mindre företag 

utan stora stöttande organisationer värderar information och hanterar risker.  

 

Patrik Kansa, LKAB Berg & Betong – Är projektledare på ‖projekt nya gruvor‖ åt 

LKAB Berg och Betong. LKAB Berg och Betong är ett helägt dotterföretag i LKAB 

koncernen som har till uppgift att ansvara och driva produktionen för LKABs räkning i 

de nya gruvorna. Han är med och driver framförallt Mertainen och Leveäniemi 

projekten. Patrik har lång erfarenhet på olika chefspositioner inom Atlas Copco. Tack 

vare intervjun med Patrik får vi en inblick i vilken den viktigaste informationen är för 

LKAB när det kommer till beslutsfattande om projekt, hur dess projektstyrning ser ut 

samt hur de hanterar risker sett från hans perspektiv. Patrik är ansvarig över ett 

projektprogram vilken innefattar båda gruvorna i Leveäniemi och Mertainen med alla 

tillhörande projekt de innefattar. Tack vare intervjun med Patrik fick vi veta hur en med 

ansvar inom ett projektprogram ser på information och risker. 
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Roger Töyrä, SWECO – Arbetar åt SWECO såsom konsult och affärsutvecklare, 

konsulterar även i egenskap av projektledare hos LKAB. Han har arbetat 25 år inom 

gruvindustrin med många olika befattningar bland annat projektledare, plats- och 

arbetschef för entreprenörer samt konsult i olika positioner. Tack vare Roger så får vi en 

utomståendekonsults syn på hur beslut om projekt fattas, styrs och hanteras hos LKAB. 

Vi får även ta del av hans erfarenheter i egenskap av projektledare.  

 

Ulf Halldén, LKAB Berg & Betong – Arbetar för LKABs avdelning Berg och betong 

såsom produktionschef för gruvbergsgruvan. Han har tidigare erfarenheter från bland 

annat Swerock Cliffton där han varit platschef i fyra år och före det arbetat för det 

familjeägda företaget Brödernas Lindmarks Entreprenad AB (BLETAB). Ulf har arbetat 

både åt LKAB samt åt entreprenadföretag, vilka utfört projekt åt LKAB vilket givit 

honom god insikt i eventuella skillnader.  

 

Jan-Ivan Johansson, LKAB – Är avdelningschef för tillväxtprojektet vilket innefattar 

allt gällande LKABs produktionsökning till 37 miljoner ton färdig produkt. Jan-Ivan har 

en 30 årig erfarenhet från gruvindustrin, med tjänster både inom LKAB och Boliden. 

Jan-Ivan är i dagsläget ansvarig över LKAB37 och allt det innebär. Genom att intervjua 

honom får vi synvinkeln från en person vilken har ett övergripande över projekten. 

 

Per-Erik Lindvall, LKAB – Direktör för Teknik- och Affärsutveckling. Där bland 

annat LKAB37 och därmed även projekt nya gruvor ingår. Han har tidigare en 33årig 

erfarenhet från gruvbranschen. Per-Erik representerar koncernledningen vilken har ett 

stort inflyttande över de av styrelsen fattade besluten eftersom de presenterar de 

slutgiltiga förslagen för styrelsen.  

 

Vi kommer nu att presentera empirin uppdelad på våra tre huvudteman projektstyrning, 

information och risk.  

5.2. Projektstyrning  
Här har vi samlat information över hur projekten styrs. Vi har försökt reda ut på vems 

ansvar vilka beslut ligger, hur processen för projekten ser ut samt vilka funktioner det 

finns inom organisationerna för support till projekten. Detta i syfte att ge läsaren en 

uppfattning över hur dessa punkter ser ut inom LKAB med underentreprenörer vilket 

underlättar för läsaren att jämföra lik- och olikheter med andra företag vilket gör studien 

mer generaliserbar.  

5.2.1 Beslut- och projektprocess 
Beslutprocessen för projekt ser olika ut mellan de olika respondenterna. Hans Rautio är 

ensamägare av sitt företag VEKAB och fattar alla beslut själv. Trots att han ibland kan 

sakna någon att bolla idéer med.  

”Jag har ingen styrelse så jag är allena rådande och gör allt som jag själv vill.” 

(Hans Rautio) 

LKAB och Cliffton har däremot stora organisationer vars olika delar har hand om olika 

sorters beslut. Enligt Patrik Kansa så är hans beslutauktoritet begränsad till att få allt att 

fungera logistiskt och driftmässigt. Beslut av ekonomisk karaktär lämnar han över till 

sin VD Peter Söderman, han lyfter sedan det upp till projektets styrgrupp där han sitter 

med. De besluten lyfts sedan vidare till koncernledningen och vid riktigt stora beslut till 

företagsstyrelsen.  
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”Beslut som är av ekonomiskkaraktär måste jag lyfta upp till vår VD och så lyfter 

han upp dem till styrgruppen” (Patrik Kansa) 

Roger Töyrä medger att beslut över de fastsatta tids- och ekonomiramarna måste lyftas 

till styrgruppen vilken oftast är ihopsatta av en projekt- och avdelningschef samt olika 

personer från delar av företaget vilka har intressen av projektet och dess slutprodukt.  

”Det är egentligen utifrån de fastställda tids-, ekonomi- och funktionsrammarna. 

Utanför dessa ska vi alltid lyfta uppåt ett beslut. Om en tidsplan eller en kostnad 

drar iväg måste det upp till en styrgrupp och så får de värdera där vad det 

innebär.” (Roger Töyrä) 

På Cliffton får Anders Sundholm skriva på fakturor upp till 250 000 kronor före han 

måste lämna över till högre distanser, med det menas hans avdelnings- eller regionchef. 

För att fatta dessa beslut så klargörs först vad projektet innebär storleks- och 

utförandemässigt. Utifrån det görs sedan bedömningar hur de ska gå vidare och vilka 

resurser det kräver.  

 

Jan-Ivans Johansson berättar att hans beslutsområde sträcker sig inom de beslut 

styrelsen tagit, men han säger även att han har vissa attestgränser vilka innebär att visa 

inköp måste skrivas på av hans chef. Han tycker också att ifall han har uppfattat ett 

beslut från styrelsen så har han i princip mandat för den investeringen. Ifall kostnaden 

skulle hamna utanför investeringen det blir viktigt att kommunicera och få beslut för 

eventuella överskridanden.  

”Vi har ju givetvis attestgränser, men när vi fått ett beslut i styrelsen, ta 

Mertainen som ett exempel, kan det handla om en flera miljarders investering så 

jag har i princip beslutsrätten inom det” (Jan-Ivan Johansson) 

Per-Erik Lindvall är direktör för teknik- och affärsutveckling och leder arbetet med att 

få fram underlaget vilka sedan ska presenteras för styrelsen för beslut om att starta 

projekten. Han har sedan det yttersta ansvaret för organisationen, vilken ska utföra 

projektet. När det kommer till hans beslutsområde berättar han att styrelsen tar alla stora 

ekonomiska beslut, men när de väl är fattade är hans mandat inom dem obegränsad. Det 

är företagets lednings uppgift att lägga fram de förslag vilka styrelsen sedan fattar beslut 

om. 

”Ytterst är det så att styrelsen tar alla stora penningbeslut, men när det väl är 

fattat så har jag inom ramen för det obegränsad. Ledningen har egentligen bara 

ansvar för löpande drift, är det större investeringar eller något annat väsentligt 

så är det styrelsen som fattar de besluten” (Per-Erik Lindvall) 

Ulf Halldén är delaktig i projektstyrningen på så sätt att han lämnar förslag utifrån hans 

roll i egenskap av nyttjare av projektets slutresultat. Han lämnar åsikter i olika skeden 

av projektet och berätta hur de vill ha slutprodukten.  

”Jag kan påverka genom att komma med tankar och idéer på hur vi vill ha det 

och hur de kan utforma vissa saker.” (Ulf Halldén) 

Roger beskriver mer ingående hur projekt bedrivs genom en projektguide. Han listar 

olika projektsteg med början hos förprojektering till anläggningsfas, driftsättning och 

till sist överlämnandet till formell produktion. Hans säger dock att projekten han är med 

och driver inom LKAB mer genomförs via olika faser där de olika stegen går in i 
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varandra. Det är även styrgruppens ansvar att fatta besluten över huruvida de ska gå 

vidare mellan de olika faserna.  

 

Detta är något Jan-Ivan Johansson beskriver med ingående. Han menar att på grund av 

storleken på dessa projekt, alla investeringar av nödvändiga beställningsvaror och 

miljötillstånden, vilka kräver långa handläggningsprocesser, skulle det bli för 

tidskrävande att utföra projekten efter den normala processguiden. Ett nämnt exempel är 

att i normala fall utförs först en förstudie där alla tillstånden ska vara klara innan det går 

över till förprojekteringen, men för att korta ner tidsplanerna gör LKAB i de här 

projekten vissa delar av förstudien och förprojekteringen parallellt.  

”För att klara tidsplanerna, som man vill hålla så korta som möjligt, på grund av 

att marknadsfönstret är öppet och eftersom de här miljöprocesserna tar så lång 

tid, försöker vi att göra så mycket som möjligt parallellt” (Jan-Ivan Johansson) 

Per-Erik Lindvall tillägger extra att beslutsprocessen inleds med ett faktainsamlande 

vilket i sin tur föregås av en grundidé att det kan finnas en fyndighet vilken är 

tillräckligt stor för att möjliggöra en lönsam brytning. Efter det görs det mer exakta 

undersökningar om vart den ligger, vilken kvalitet malmen har och om det går att få 

lönsamhet i en gruvverksamhet på platsen.  

”Sedan när man har malmkroppen, tekniken och ekonomin på plats då är det 

dags att ta ett beslut om det ska bli gruva eller inte.” (Per-Erik Lindvall) 

Per-Erik fortsätter att beskriva processen efter detta första beslut med att det då påbörjas 

ett arbete för att få fram underlag för alla tillstånden, vilka krävs för att få starta en 

gruva. Detta kan vara är en mångårig process. Sedan görs ett investeringsobjekt där de 

nödvändiga investeringarna tas med och den visar även hur de räknar få lönsamhet i 

projektet. Efter det lyfts informationen upp till styrelsen där det för första gången på 

allvar prövar frågan. Innan har det bara varit ett internt projekt. Vid ett ja från styrelsen 

påbörjas sedan en rad investeringar på varor och tjänster. Hela processen är väldigt lång 

från tänkt idé till färdig gruva rör det sig om åtta till tio år.  

5.2.2 Stödfunktioner 
När det gäller stödfunktioner till projekten så ser de lite olik ut mellan de olika parter vi 

intervjuat. Jan-Ivan berättar att LKAB har en egen projektavdelning vilka har hand om 

avgränsandeprojekt i projekten till exempel att bygga olika anläggningar. Han nämner 

att till exempel alla saker vilka berör logistiken i LKAB37 är beställningar till 

projektavdelningen. Roger har bland annat hand om att bygga en truckverkstad och 

beskriver stödfunktioner såsom inköp och KMA-(Kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö)samordnare. Han säger att många funktioner kommer att byggas in i 

projektet under tiden, men att LKAB har olika avdelningar vilka på olika sätt stöttar 

projektet. Till exempel utför inköpsavdelningen alla inköp utifrån projektets 

förfrågningsunderlag och förutsättningar. Han säger också att det under projektets gång 

används konsulter vilka utför olika uppgifter och sedan försvinner.  

”Man minskar och ökar efter de behov som finns oftast tar man resurser utifrån 

för att täcka in de här bitarna.” (Roger Töyrä) 

Patrik nämner andra stödfunktioner såsom geologin vilka sköter geologi och 

prospektering, process utför tester på produkterna och yttre-miljö ser till att 

miljöstadgarna följs.  
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”Framför allt vid miljötillståndsansökningarna som är en jättepusselbit. De tittar 

på det och samtidigt är de bra för vi är processfolk och vill att det bara ska så fort 

som möjligt bli färdigt att börja leverera malmkoncentrat, men då har yttre-miljö 

en lite av bevakande roll över oss.” (Patrik Kansa) 

Cliffton har, eftersom de ligger under PEAB, tillgång till PEABs 

projektstyrningssystem med tillhörande kalkyl-, uppföljnings- och tidsplanssystem. 

Deras KMA-samordnare är anställd av PEAB-Sverige liksom ekonomisidan. Han 

nämner även att Cliffton har ett projektkontor i Boden, men vilken roll detta 

projektkontor har i Svappavaaraavdelningens projekt framgår inte. 

”Vi plockar egentligen funktionerna från moderbolaget och så ska vi ha 

spetskompetensen ute i leden.” (Anders Sundholm) 

Även Hans får viss hjälp från Cliffton (vilket hans företag är underentreprenör åt) med 

faktureringar och förhandlingar. Ifall till exempel LKAB vill ha ett arbete utfört på ett 

visst sätt, vilket inte går i praktiken så kan Cliffton fungera i egenskap av en mellanhand 

vid förhandlingar om hur det praktiskt ska gå tillväga istället.  

5.3 Information 
I den här delen har vi frågat respondenterna om vilken information de anser är den mest 

avgörande för projektet, hur de sparar och delar information från ett projekt till nästa 

samt ifall de är medvetna om några skillnader i information mellan de olika delar av 

projekten respondenterna är involverade i.  

5.3.1 Avgörande information 
Till frågan vilken den viktigaste informationen för beslutsfattande inom projekt är, var 

det genomgående temat ekonomisklönsamhet. Ulf lägger tyngden på den information 

den högsta ledningen behöver för att kunna fatta de stora avgörande besluten för att köra 

i gång dessa stora gruvprojekt.  

”Den avgörande informationen är den information som styrelsen och 

koncernledningen kan använda för att se in i framtiden. Så här tror man att 

världsekonomin kommer att utvecklas och det här kommer vara behovet av 

järnmalm.” (Ulf Halldén) 

Per-Erik sitter i koncernledningen och säger att de först och främst måste ha information 

om vart mineraliseringen finns. Det kan vara till exempel från gamla undersökningar. 

Sedan byggs det genom projektering upp mer kunskap tills tillräckligt finns för att göra 

processtester. De jobbar även med att få information om storleken av malmkroppen för 

att se om det finns nog mycket malm för att täcka upp brytningen. De ser även på hur 

sammansättningen av malmen ser ut och om de i dagsläget har den rätta tekniken för att 

processa malmen. Det är även viktigt att ta reda på att malmen fungerar att ta tillvara i 

verkligheten och inte bara i laborationstester. Han säger också att det är viktigt att kunna 

göra värderingar på projekten. Då ägaren förväntar sig att få ränta på det i företaget 

inlagda kapitalet. För till exempel 10-15år sedan var malmpriserna på en såpass låg nivå 

att det var osäkert att det skulle gå att få lönsamhet i att starta nya gruvor och därför har 

de projekten först nu startat när priser och efterfrågan är på en lämplig nivå.  

”För vi är trots allt ”in a money making business” det handlar om att skapa 

uthållig lönsamhet för företaget” (Per-Erik Lindvall) 

På frågan hur mycket det ser på att tillräckliga interna-resurser finns, till exempel 

personal när besluten fattas säger Per-Erik att de inte har detaljplaner på ett sådant tidigt 
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stadie utan istället mest ser översiktligt på det då och tar det sedan mer löpande när 

produktionsstarten närmar sig. 

 

Jan-Ivan Johansson håller med och säger att det viktigaste är att de ser lönsamhet i 

projekten och berättar att de under förstudien ser över ekonomin, till exempel på 

investerings- och driftkostnader. Han säger dock att innan dessa 

lönsamhetsbedömningar görs måste de veta att det går att göra av marknaden 

efterfrågade produkter av malmen. Jan-Ivan säger också att de även ser på andra saker 

exempelvis vart fyndigheten är placerad.  

”Sedan gör man en lönsamhetskalkyl och visar det sig lönsamt då är det ”ett 

rätt” så att säga” (Jan-Ivan Johansson) 

Anders fokuserar i sin intervju mer på den avgörande information för de riskanalyser 

Cliffton gör över huruvida projektet kommer att vara ekonomiskt lönsamt samt 

information för att kunna bedöma utföranderisker vilka senare kan prissättas. 

Resursmässigt så ser Cliffton mest på om det är ett projekt vilket berör transporter och 

användning av maskiner. Är det någon form av konstbygge så tar de in resurser från 

PEAB, vilka de sedan räknar tillsammans med internt på projekten.  

”Så till att börja med måste man se till att det finns en bärighet i projektet, det vill 

säga en möjlighet att vi kan tjäna pengar på projektet.” (Anders Sundholm) 

Även Roger poängterar, även om han ber oss ta honom med en nypa salt eftersom han 

inte är LKAB anställd, att varje startat projekt ska ha en ekonomisk vinning. Dock så 

gör han det tydligt att även annan information är viktiga såsom kvalitet och arbetsmiljö.  

”Det är plus och minus, en kostnad som ska ställas mot en intäkt på sikt.” (Roger 

Töyrä) 

Hans ser om projektet är inom för honom bekanta arbetsområden så han kan fullfölja 

det på ett bra sätt, men han poängterar att det viktigaste är att det är ekonomiskt 

lönsamt. Han berättar även att han kan tänka sig i in i projekt där han kan gå back ett tag 

om han i framtiden tror att det kan resultera i mer jobb. På frågan hur han känner på sig 

det svara Hans att han utifrån sina över 20 år långa erfarenheter fått en magkänsla.  

”Det viktigaste är dock att jag kan tjäna pengar på det.” (Hans Rautio) 

Den stora vikten av att informationen om projektet kommuniceras ut till hela projektet 

är något Patrik betonar. Han berättar att det finns risk för att projekt i den storleken de 

nya gruvprojekten lätt kan bli spretiga med många konsulter och alla andra inblandade 

avdelningar. Det är en risk att det ibland hastar iväg och projektets huvudsyfte glöms 

bort. Information varför projektet drivs på ett visst sätt, hur tidsplanen ser ut, vad 

pengarna ska satsas på, hur mycket pengar styrelsen beviljat och projektet har att röra 

sig med, hur produkten ska se ut och vad styrgruppen fattar för beslut måste förmedlas 

till hela projektet snabbt. Annars finns det enligt Patrik en risk att delprojekten arbetar i 

fel riktning med sitt speciella område och hela projektet riskerar att få backa.  

”När styrgruppen fattat ett beslut över något är det viktigt att det förmedlas till 

hela projektet omedelbart efter.” (Patrik Kansa) 

5.3.2 Kunskapsbevaring och delning 
När det gäller bevarandet av kunskap mellan ett projekt till nästa kan vi framförallt se 

en stor skillnad mellan Hans relativt lilla organisation och de övriga stora. Hans förlitar 

sig mycket på hans personliga-kunskap vilken bygger på erfarenheter. Hans poängterar 
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att det framförallt är av de pengamässigt kostsamma misstagen han lärt sig mest. Han 

försöker även ha samma personal mellan de olika projekten i syfte att kunna få idéer 

och synpunkter på arbetsmoment från dem.  

”Jag försöker ha samma killar som kör åt mig hela tiden och med åren så 

utvecklas de också och lär sig fler olika maskiner och jobb. Sedan blir det så att 

man under projektet resonerar med dem hela tiden.” (Hans Rautio) 

De övriga respondenterna lägger mer fokus på dokumentation. Enligt Ulfs erfarenheter 

från entreprenörs-sidan så är dokumentation väldigt viktigt för att i framtiden kunna 

räkna rätt på nya projekt. Han trycker på risken att räkna fel och i slutändan måsta 

betala för att utföra ett arbete. För att räkna rätt behövs både duktiga 

entreprenörsingenjörer och dokumenterad historik att räkna på. 

”Dokumentationen är jäkligt viktig för en entreprenör av likartade projekt för att 

få en riktig kostnadsbild så man räknar rätt.” (Ulf Halldén) 

För att dela kunskapen menar Ulf att det är av vikt att ha en kunskapsbank där de 

viktiga delarna av projektet går att hitta. Han menar också att entreprenörer aktivt söker 

kunskap när de ska utföra projekt. Han nämner även andra sätt att komma över icke 

dokumenterad kunskap, genom att rekrytera personer med kunskapen eller själv göra 

uträkningar på vad kostnaderna kan bli. Ifall de till exempel har sträckor, tonnage, 

höjder med mera så kan de räkna ut vad bränsleförbrukningen för maskiner kommer bli. 

Han hävdar dock att de flesta större företag har en stor kunskapsbank till hjälp när de 

räknar på projekt.  

 

Anders säger att det är svårt i projekten de utför att ta till vara på vad de lärt sig. PEAB 

har dock en gemensam databas vid namn Planket och den har olika samarbetsplatser där 

de samlar projektåterkopplingar i ett bibliotek. Vilket möjliggör att de i alla fall får in 

huvuddragen från projekt. 

”Det är det som alltid är det svåraste i sådana här projekt, att få någon 

sammanfattning och återkoppling vidare.” (Anders Sundholm) 

Roger beskriver att i de tidigare organisationerna han arbetat i och mest troligt även i 

LKAB görs en slutrapport för projekten. I den tar de upp för- och nackdelar, saker vilket 

inte fungerat och övergripande information om projektet exempelvis ekonomi, kvalité 

och miljö. Han beskriver också att under de olika stegen i projekt sätter upp 

projektplaner vilka sedan används i form av styrdokument. Hur dessa fungerat redovisas 

också i projektavslutsrapporten. Denna rapport delges sedan till övriga verksamheten, 

men Roger säger också att generellt oberoende av företag är organisationerna allmänt 

dåliga på att ta åt sig av erfarenheterna, utan skyndar istället oftast vidare mot nästa 

projekt utan att se bakåt.  

”I många fall i verkligheten blir det bara en hyllpärm någonstans för alla rusar 

vidare mot nästa projekt och man är generellt dåliga oavsett företag att få in de 

här erfarenheterna som man lärt sig från projekt.” (Roger Töyrä) 

Jan-Ivan förtydligar att de gör projektavslut inom LKAB, vilket sedan delas till 

involverade i projektet och till chefer inom projektavdelningen. 

”Man gör alltid en utvärdering när man gjort ett projekt som man lägger i 

projektavslutet” (Jan-Ivan Johansson) 
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Roger säger att i de form konsulter får de vara med och använda sina erfarenheter över 

hur saker och ting ska utföras för att driva projekten framåt, men de måste dock ta 

hänsyn till det ledningssystem beställaren har. I det här fallet är det LKABs 

projektguide vilken sätter ramarna för hur projekten ska bedrivas och hur 

dokumentationen ska göras. 

 

För att dela kunskapen i organisationen finns databasen ‖Portalen‖ vilket alla inom 

projektet har tillgång till berättar Roger. Där läggs bland annat alla ritningar, 

gemensamma dokument, kvalitetsdokument, dokumenthanteringssystem och allt 

gemensamt för projektet upp. Det finns olika mappar för olika områden, till exempel en 

för ekonomi med alla uppföljningar med mera. Det är på projektledarens ansvar att 

strukturera allt på ett bra sätt för att det ska bli lättillgängligt. Roger nämner också att 

beroende på vilken access du har i projektet så finns det olika nivåer på tillgänglighet. 

 

På frågan hur de gör för att bevara och dela kunskap mellan projekt säger Patrik Kansa 

att det är syftet med hans tjänst. Vid tidigare projekt har det inte funnits någon från 

LKAB berg och betong med under hela projektprocessen. Istället har de enbart varit 

med vid vissa bitar av projektet. Vilket resulterat i småfel utifrån driftsidan. Hans roll är 

nu att vara med från dag ett i projekten för att få in deras synpunkter och samla kunskap 

från projekten vilket han senare för vidare. Han berättar att bra idéer på hur saker kan 

utföras följer med till nästkommande projekt. Även han gör mycket dokumentation, dels 

alla projektprotokoll, men även hans egna synpunkter på vad han upplever är bra och 

mindre bra i projekten. Han håller en tät dialog med VD:n för LKAB berg och betong 

om förbättringsåtgärder. Han berättar även att de med tiden ser vilka konsulter som är 

duktiga och har driv, vilket även det underlättar nästkommande projekt.  

 

För att förmedla kunskapen och informationen inom projektet så har de täta 

projektmöten och projekteringsmöten. Då han är involverad i uppstarten av två gruvor, 

Leveäniemi och Mertainen, blir det möten varje vecka. Under mötena stämmer de av 

förgående protokoll och de olika deltagarna ansvarar för olika punkter. Han har till 

exempel ansvar för att punkterna gällande Berg och Betong ska åtgärdas, eller så ska 

han ha någon synpunkt på dem. Det kan även vara direkta frågor till mötesdeltagarna. 

Mellan mötena svarar han även mycket på mail från olika projekt, projektchefer och 

konsulter. Han berättar även att det är tal om att utveckla LKAB Berg och Betongs 

projektavdelning, där han för tillfället är den enda anställda. 

5.3.3 Informationsskillnader 
På frågan ifall det kan förekomma informationsskillnader mellan beställare och 

entreprenörer så svarar Roger, Ulf och Jan-Ivan att LKAB har betydligt mer information 

om projektets helhet och dess förlopp än dess entreprenörer. Entreprenörens information 

sträcker sig till det påtagna jobbet, men LKAB lägger fram alla förutsättningar utifrån 

deras underlag vilka entreprenören ska följa.  

”Han har ju ingen aning om helheten av projektet exakt hur det går utan han har 

ju bara sin lilla kloss som sedan ska byggas ihop med alla andra klossar.” (Roger 

Töyrä) 

Roger förklarar att LKAB går ut med ett förfrågningsunderlag till alla entreprenörer 

vilka de sedan ska räkna på. I förfrågningsunderlaget ska all nödvändig information för 

att entreprenören ska kunna klara sitt åtagande finnas med. Utifrån den byggs det på 

med byggmöten och samordningsmöten för att det ska fungera mot övrig verksamhet.  
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Han avisar kraftigt utifrån de erfarenheter han har att beställaren av ett projekt skulle 

undanhålla information om till exempel risker för utföraren. Utan menar att ju bättre 

förfrågningsunderlaget är desto bättre möjlighet har entreprenörerna att kalkylera rätt 

och det blir lättare för beställaren att värdera de olika anbuden. Han säger också att det 

beroende på vilken typ entreprenaden är kan de se olika ut. Vid till exempel en 

utförandeentreprenad, vilket går under AB (allmänna bestämmelser för byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader) så projekterar de hela handlingen och om 

de där försöker undanhålla relevant information av olika anledningar så kommer det 

tillbaka i slutändan för beställaren. Entreprenören räknar nämligen exakt på det i 

förfrågningsunderlaget medtagna informationen. Finns där tillexempel utelämnade 

risker så räknar inte entreprenören med de riskerna. LKAB gör alltså riskinventeringar 

där de upptäckta riskerna tas upp i förfrågningsunderlaget. Sedan är det upptill 

entreprenören att visa att entreprenören klarar av att hantera dessa risker genom sin 

riskinventering och riskbedömning. Roger säger också att det absolut inte är i 

beställarens intresse att entreprenören ska gå i konkurs mitt under arbetets gång på 

grund av att de räknat fel. I och med att tydligt visa vilken slutprodukt LKAB vill ha 

och hur arbetet ska se ut säkerställer de att entreprenören får bästa möjliga förutsättning 

att räkna rätt och fullfölja arbetet på ett tillfredställande sätt.  

”Sedan framförallt om man säkerhetsmässigt och kvalitetsmässigt kan man styra 

upp på ett bra och riktigt sätt från början så får man det man vill ha.” (Roger 

Töyrä) 

Jan-Ivan poängterar även han att entreprenörerna oftast inte ansvarar för helheten i 

projekten. Han säger dock att de strävar efter att entreprenören har den information 

vilket behövs för att göra ett bra jobb och säkerställa att de når projektmålen. Ulf 

Halldén håller med om att det finns stora skillnader i information mellan entreprenörer 

och i det här fallet LKAB.  

”När man går ut och frågar på ett projekt då tar man det som är adekvat 

information för det projektet. Medan den information som ligger tillgrund för att 

ett projekt överhuvudtaget startas är mer omfattande.” (Ulf Halldén) 

Han säger att den informationen berör vissa ämnen, till exempel väldsmarknadsläge och 

förväntat framtida stålbehov inte når entreprenörer och enskilda projekt. Den här typen 

av information ligger till grund för att starta projekten, men den delas inte med 

entreprenörerna. De får istället det fakta vilket behövs för att utföra själva arbetet. Det 

kan vara varierande typer av information, men all information entreprenören behöver 

kommer att delges entreprenören. Ulf håller med om att det är viktigt att entreprenören 

får möjligheten att räkna rätt och att det inte finns någon vinning på att undanhålla 

saker. Han säger också att när LKAB gör upphandlingar så är det viktigt att de gör det 

med starka entreprenörer vilka har förutsättningarna att räkna rätt. 

”Det är inget positivt för ett projekt att gå in med en entreprenör som räknat bort 

sig och mitt i projektet havererar ekonomiskt och gör konkurs eller nått. Det blir 

dyrköpt.” (Ulf Halldén) 

På frågan ifall det verkligen är av intresse för LKAB att meddela alla risker, till exempel 

risker om avbrott i gruvbrytning på grund av till exempel nekande domar i 

miljödomstolar svara Ulf med att han tror att det oftast läggs in en klausul i 

upphandlingarna om att till exempel projektet startar förutsett att nödvändiga tillstånd 

fås. Vid längre entreprenader har LKAB haft avtal vilka gjort att entreprenören gått 
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skadefri vid längre stopp i verksamheten, senast under nekandet av miljötillståndet för 

brytningen i Gruvberget. Det är enligt Ulf en förutsättning för att entreprenörer ska 

kunna räkna på så stora projekt. Om de inte hade fått någon säkerhet vid sådana 

händelser så skulle priserna bli orimliga.  

”Jag tror att i dom flesta avtal så finns det en inlagd säkerhet mot entreprenören 

bara för att kunna hålla en vettig prisbild” (Ulf Halldén) 

Patrik håller med om att de har mer information att få från LKAB, men det 

entreprenörerna behöver veta kommer de också få veta. De får en projektplan hur det 

ska drivas och LKAB kommer att ha avstämningar samt själv hålla i vissa delar under 

arbetets gång.  

”Så jag tror inte det är så stor skillnad i informationsutbytet. Det de behöver få 

veta det kommer de att få veta” (Patrik Kansa) 

På frågan om de är lika angelägna att dela information om till exempel risker, svarar 

Patrik säger att när de valt en entreprenör så börjar de med en kickoff där projektplanen 

delges. I den så finns tidsplanen med, planer när olika steg ska göras, där gör de även en 

riskanalys där både personsäkerhet samt leveranser kopplade till tidsplanen berörs. 

Riskanalysen uppdateras sedan under projektets gång. Det är ett krav på alla anställda åt 

LKAB utför riskanalyser, men Patrik tycker både att LKAB är bra på att göra dessa 

riskanalyser, men även att entreprenörerna vilka jobbar åt LKAB har blivit bättre på det, 

då ett antal av dem till exempel har skaffat egna KMA-samordnare.  

 

Utifrån entreprenörernas synvinkel säger Anders att det beror mycket på vilken typ av 

upphandling det handlar om. Han berättar om två olika typer, totalentreprenad och 

generalentreprenad. I en generalentreprenad så lämnar beställaren ut färdiga handlingar 

åt entreprenören att räkna på. Vilket gör det lättare för kunden att handla upp eftersom 

de där har koll på exakt vad de vill ha och inte lämnar mycket utrymme för variation. I 

en totalentreprenad däremot så får de bara en ram hur för hur det ska se ut och sedan är 

det upptill entreprenören att fylla i resten. Det blir alltså ett helt annat tankesätt, där 

entreprenören själv måste skapa underlaget för projektet och det är möjligt att göra på 

många olika sätt för att nå samma resultat. Detta innebär både betydligt större risker, 

men även tillfälle för större vinster då de får möjlighet att utföra det på ett annat sätt och 

göra det billigare för kunden och en själv. LKAB har aldrig tidigare upphandlat med 

totalentreprenad, men på senaste tiden har de gjort ett par enlig Anders.  

”Är det tillexempel ett hus så får man bara hur stor bo- och tomtarea ska vara 

och så får man då själv fylla i de tomma rutorna...” (Anders Sundholm) när han 

beskriver en totalentreprenad.  

Anders säger också att det kan komma lägen där kunden ber en prissätta riskerna och 

det väcker frågor hur det ska prissättas. Det kan bli situationer när entreprenören tycker 

att ett pris är okej, men att vissa risker skrivs bort. LKAB kan då skriva in reservationer 

för vissa händelser. I en totalentreprenad får de ett fullständigt pris med risker 

inräknade.  

 

Entreprenören Hans på VEKAB berättar att han får den mesta informationen från 

Cliffton vilka är hans främsta uppdragsgivare och de fakturerar hans jobb och tar en viss 

provision från honom. Av dem får han höra om vilka nya jobb det finns ute på räkning, 

även vad i framtiden som kommer att komma på räkning och vilka planerar LKAB har. 

Utöver det så har han också egna kontakter med representanter från LKAB där han 
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också inhämtar information om LKABs framtida planer. Han säger också att det är stor 

skillnad nu när han är innanför LKABs grindar och jobbar, mot tidigare då han inte 

visste något om framtida händelser. 

”Det är en stor fördel när man är här. Du får veta sådant som ska hända inom ett 

halvår eller ett år, så det är bra.” (Hans Rautio) 

På frågan hur pass mycket frihet han själv har att bestämma hur projekten ska utföras 

svarar han att de håller en diskussion där han får säga hur han tänkt utföra det. Där får 

han antingen klartecken att göra på det sättet eller så blir han nekad och istället ger de 

honom förslag på hur han bör göra.  

5.4 Risk och osäkerhet 
Här har vi ställt frågor i syfte att ta reda på hur respondenterna ser på risker och 

osäkerheter, vilka risker är de viktigaste och hur dessa hanteras. Vi har även tittat på 

ifall riskhanteringen är integrerad i övrig verksamhet samt om den främst sköts internt 

eller externt.  

5.4.1 Syn på risk samt osäkerhet. 
För att inleda så har vi utifrån intervjuerna fått uppfattningen att LKAB är ett företag 

vilka lägger stor vikt på riskhanteringen och även har stora krav på dess entreprenörers 

möjlighet att hantera riskerna. Den allmänna synen på risk är att den alltid kommer vara 

integrerad i verksamheten och det i slutändan är lönsamheten vilket kommer bestämma 

om projektet ska utföras eller inte. Utifrån dessa förutsättningar är ansvaret på 

projektgruppen i samarbete med entreprenörerna att undvika och bearbeta dessa risker. 

Synen på vilka risker de bedömer vara den största varierar dock mellan respondenterna.  

 

Per-Erik tar upp att det är riskfyllt att göra prognoser för framtiden. Att till exempel 

bedöma intäkter och bemötande från kunderna på produkter vilka inte kommer att vara 

på marknaden fören möjligtvis 10 år efter planeringsstart. Han säger att de inte kan 

vänta med att knyta kundkontakter tills det att produkten kommer ut från produktionen. 

Utan att de vill säkerställa lönsamhet för projekteten före dem startas. Därför menar han 

att den största osäkerheten i de nya gruvprojekten idag är när tillståndsansökningarna 

för att få bedriva uthållig brytning kommer att bli prövade och godkända. Dessa 

tillstånd styr väldigt mycket annat i projekten.  

”Till exempel om vi har lovat en leverans den 1 januari 2015 och vet man inte att 

man med övertygande säkerhet kan få igång någon verksamhet blir det ett stort 

risktagande. Kunden bygger ju sina lager och sin verksamhet från leveranser från 

oss. Blir det inga leveranser så kan det bli besvärligt inte bara för oss utan också 

för kunden.” (Per-Erik Lindvall) 

Även Jan-Ivan säger att både den största risken och osäkerheten är processen med 

miljötillstånden. 

 

Anders ser främst på risker för person- och maskinskador i och med projektutförandet. 

Han nämner även risken för damning då han anser att det är svårt att avgöra hur mycket 

det kan komma att damma och vilka resurser det kommer att krävas för att motarbeta 

detta.  

”Största riskerna för oss är dels trafikrisker och kollisioner, till exempel att man 

välter på tippar.” (Anders Sundholm) 
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Patrik säger att fokus alltid ligger på personsäkerhet, men att i det tidiga skede nya 

gruvor-projekteten befinner sig i dagsläget så är det mest fokus på andra risker.  

 ”… men det som jag sett hittills är det främst ekonomiska risker, hur marknaden 

ser ut (vilket vi får information av från marknadsavdelningen), tidsplanemässiga 

risker, kommer vi få vårt miljötillstånd i tid, leveransen av maskiner som är 

kopplad till miljötillståndet, när kan vi starta leveransen.” (Patrik Kansa) 

Ulf har främst hand om den dagliga produktionen i Gruvbergsgruvan, vilken är i drift i 

dag. Han ser främst på person- och materialrisker då de arbetar med sprängämnen och 

stora maskiner. Han säger även att eftersom gruvan hela tiden förändras i takt med 

brytningen är det viktigt att riskarbetet anpassas efter det.  

”Allting förändras så det är viktigt att det här arbetet med risker är ett levande 

dokument som följer med den förändringsprocess som verksamheten har.” (Ulf 

Halldén) 

Viktigaste delen för att minska operativa risken är att införa rutiner i arbetsprocessen. 

Detta minimerar riskerna, men den dolda osäkerheten att folk inte kommer följa dessa 

rutiner är svårare att arbeta bort. Roger anser att arbetsmiljörisker är de svåraste att 

hantera eftersom trots att de har uppsatta rutiner för säkerhet etcetera och det fungerar 

bra på till exempel en byggarbetsplats, finns det alltid en risk för att dessa inte följs. 

”Vi kan ha rutiner för vad som helst, men sedan struntar folk i det. Om det då 

händer en olycka vad mer kan man då göra än vad som redan gjorts?” (Roger 

Töyrä) 

Studiens minsta entreprenör Hans anser sig ha blivit bedövad av risker med åren, då 

hans bransch är sådan att de tar på sig stora investeringar på kortsiktiga projekt. De 

största riskerna för honom är de ekonomiska. Att det inte kommer gå att sysselsätta de 

dyra maskinerna. För honom svårbedömda risker är och har varit de specialmaskiner 

han bygger. Om han inte får dem att fungera så finns det ingen användning för 

maskinerna och alla de resurser han lagt ner har varit i onödan.  

”Om det är något som inte finns så måste jag bygga den, köpa utrustningen och 

trimma in den. Det kan vara en process på ett halvår ett år och det är kostnader 

hela tiden.” (Hans Rautio) 

5.4.2 Risk- och osäkerhetshantering 
Efter lång erfarenhet inom denna bransch har alla intervjupersoner möjlighet att både se 

de positiva och negativa effekterna av risken. LKAB samt entreprenörer har bra 

metoder för att dels identifiera och även minimera risker inom projekten. I allmänhet 

jobbar alla parterna för att minimera riskerna i den mån det går. Hanteringen och 

analysen av risker skiljer sig inte mycket mellan de olika parterna, dock diskuterar 

flertalet av intervjupersonerna att det finns en viss skillnad när entreprenörerna och de 

inom LKAB vilka arbetar närmast projekten spenderar mer energi på att analysera 

operativa risker medan de i LKAB vilka har mer övergripande ansvar över projekten 

mer ser över den strategiska risken. 

 

Många av respondenterna beskriver detaljerat LKABs riskhanteringsprocess. Den börjar 

med att runt 15-20 personer vilka på något sätt är involverade redan före projektet 

startat sitter ner och gemensamt gör risk- och möjlighetsinventeringar och analyser. 

Dessa görs på alla olika nivåer och i olika konstellationer för att täcka upp största 

möjliga antal risker. Tillvägagångssättet för dessa är att en med erfarenheter hur det 
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fungerar leder mötet och sedan får alla deltagare köra brainstorming tillsammans. Alla 

risker och även möjligheter de kommer på noteras. Efter det kategoriseras riskerna och 

möjligheterna, de får olika underrubriker beroende på vad de är för typ. Sedan bedöms 

riskerna efter sannolikhet och konsekvens. I regel värderas de två klasserna var för sig 

med i en skala från 1-3 beroende på hur hög risken eller möjligheten är. Dessa värden 

multipliceras sedan ihop och kan alltså få maxpoängen nio. Blir det en produkt högre än 

sex så krävs det en åtgärds- och handlingsprogram för att hantera risken eller 

möjligheten. De riskerna försöks hanteras direkt på mötet. Riskanalyserna sker 

kontinuerligt allt eftersom projektet framskrider och nya risker dyker upp. Det utförs 

riskanalyser både före projektet startats vilka kan vara till hjälp för beslutsunderlag och 

även gemensamma riskanalyser med de utvalda entreprenörerna innan de påbörjar sitt 

arbete för att jämföra risker och se hur väl entreprenören klarar riskhanteringen.  

”Det är bra att man gör det från alla olika typer av perspektiv och på alla nivåer 

då blir det störst chans att man ser alla riskerna, innan de inträffar och det är 

försent.” (Jan-Ivan Johansson) 

Per-Erik tillägger att riskhanteringen ser olika ut i de olika delarna av projektprocessen 

och att de ser på olika risker beroende på i vilken del av projektet de befinner sig. I de 

tidigaste stadierna när de första borrtesterna görs så handlar riskhanteringen mest om att 

avgöra ifall de gör rätt, på rätt ställe och ifall de borrat tillräckligt mycket. Eftersom de 

inte vill lägga ut onödigt mycket på något vilket inte kommer med säkerhet generera 

några pengar. När de sedan börjar bygga upp verksamheten kommer det nya risker, till 

exempel handlar om att hålla tidsplaner, att leveranser av varor fungerar och 

tillståndsansökningar går igenom. Sist av allt när produktionen är i gång handlar det om 

risker med säkerhetsfrågor.  

”Riskhanteringens ansikte ser lite olika ut i olika skeden av projektet” (Per-Erik 

Lindvall) 

På LKAB är riskhanteringen interagerad i projekten och den övriga dagliga 

verksamheten med till exempel internkontroller med skyddsronder, säkerhetsrundor, 

risk- och tillbudsrapporteringar, riskinventeringar med mera. Det finns även en 

avdelning vilka bara jobbar med risker. Deras uppgift är att upprätthålla och driva 

arbetet framåt samt upprätta protokoll. De kan även hjälpa till i egenskap av resurs vid 

till exempel riskinventeringar. Riskhanteringen sköts oftast internt, men beroende på 

vilket område det handlar om kan LKAB även involvera externa konsulter vilka bidrar 

med deras speciella expertis.  

”Det finns också en avdelning inom LKAB som bara jobbar med risker. Men 

säkerhetsarbetet är och måste vara för att fungera, interagerad i den vanliga 

verksamheten.” (Ulf Halldén) 

På Cliffton använder de ett blad där de ser på sannolikheter för riskerna och kommer 

fram till en slutsiffra vilket säger ifall det är en acceptabel, förhöjd eller inte acceptable 

risk. De förhöjda och inte acceptabla riskerna måste åtgärdas med antingen rutiner eller 

skyddsåtgärder.  

 

Även på Cliffton är riskhanteringen interagerad i den övriga projektverksamheten och 

drivs internt inom hela moderbolaget PEAB. De har ett gemensamt system för 

olycksfalls- och tillbudsrapportering. De har även en förbättringsportal där de kan 

förbättra tillbuds- och olycksrapporter. Dock blir de riskerna väldigt sprida på grund av 

det stora verksamhetsområde PEAB innefattar.  
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”Så man jobbar väldigt aktivt, men det blir väldigt sprit med risker och tillbud då 

det rör alla från snickare till maskinförare.” (Anders Sundholm) 

Hans hanterar sina främsta risker, de ekonomiska, genom att se hur pass belånad han är 

för tillfället. Förut när han körde åt mindre kunder så kunde han ta kreditupplysningar 

på dem och hörde sig för med andra personer vilka hade jobbat åt dem innan han tog på 

sig arbetet för att försäkra sig att få betalt.  

”Jag kan gå in i jättestora risker om jag känner att det finns substans att ta en 

smäll, men känner jag att nu klarar jag inte av någon smäll så tar jag inte något 

högriskprojekt.” (Hans Rautio) 

Han anser att högriskprojekt är att satsa hårt för att köra åt ett nytt gruvbolag vilka oftast 

har det tufft i början. Att ta på sig arbeten åt LKAB anser han vara nästan helt riskfritt 

och berättar om senaste stoppet i Gruvberget på grund av miljödomslutet. Då fick 

LKABs entreprenörer betalt för kapitalkostnaderna för maskinerna de hade stående utan 

arbete. Hans anser sig inte få speciellt mycket hjälp från Cliffton med att hantera 

riskerna utan känner att han kan få de jobb Cliffton anser har högre risker. Vilket han 

har förstående för och säger att de inte behöver vara dåliga jobb för det utan istället kan 

vara lättare för en mindre entreprenör att utföra visa typer av jobb. 

5.4.3 Svårpåverkade risker och hantering av dessa 
Det finns vissa risker vilka är svårare än andra att påverka, men på något sätt behövs 

även dessa kunna hanteras. Här ser vi vad våra respondenter anser vara de mest 

svårpåverkade riskerna i projektet samt hur de försöker hantera dessa. De anställda från 

LKAB anser alla att den i dagsläget största risken vilken är svår att påverka handlar om 

att få godkända miljötillstånd för gruvbrytningen. Framför allt det faktum att det är svårt 

att påverka hur lång tid prövningarna kommer ta anser många av dem vara den största 

risken och osäkerheten i projektet.  

 

Patrik säger att det bidrar till ökade risker för att göra upphandlingar på de maskiner 

vilka kommer att behövas då det oftast är lång leveranstid. Jan-Ivan menar att största 

frågan inte är om de får tillstånden, eller vad villkoren för dem kommer att vara utan när 

de ska få dem. De hade begärt deldom för att få börja visst anläggningsarbete i 

Mertainen och förväntat att få den innan fjärde kvartalet 2012, men har nu fått svaret att 

ingen deldom kommer att lämnas före huvudförhandlingen. Per-Erik säger att de 

började med en ansökan för att få bryta i Gruvberget redan sommaren 2008, men ännu 

inte fått något uthålligt tillstånd. Han säger även att de aldrig har fått något nej utan att 

det mest handlar om hur lång tid det kommer att ta.  

”Vi rår inte på miljötillståndsprocesserna. Miljötillstånden är både de största 

riskerna och största osäkerheterna.” (Jan-Ivan Johansson) 

För att hantera dessa risker försöker de dels enligt Per-Erik göra prognoser efter hur 

lång tid tidigare prövningar har tagit, men han säger också att handläggningen tar längre 

och längre tid. De försöker även lägga in lite buffert i tidsplanerna. Han säger dock att i 

och med att detta görs så kan det bli självuppfyllande, då de riskerar att ta för givet att 

det tar lång tid och inte själva arbetar aktivt för att påskynda processen med att ha 

färdiga utredningar och snabbt svara på myndigheternas frågor. Både Per-Erik och Jan-

Ivan säger att hela branschen driver projekt för att myndigheterna ska få mer resurser 

för dessa handläggningar så att de kan få bättre svar om hur länge prövningarna tar.  
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Patrik säger att de jobbar med att förutse vilka frågor myndigheterna kan komma att 

ställa för att snabbt kunna besvara dessa. De ser även över vad de kan ha missat i den 

tekniska miljökonsekvensbeskrivningen så de snabbt kan anpassa sig ifall de senare 

skulle få ett krav att ett visst tillvägagångs sätt de planerat måste göras annorlunda. Det 

gäller även att kunna genomföra dessa förändringar inom de ekonomiska ramarna.  

”Som sagt kan vi inte påverka miljödomstolen på annat sätt än att svara på deras 

frågor på hur vi har tänkt” (Patrik Kansa) 

Ulf är ansvarig för den dagliga driften för Gruvbergsgruvan och han pratar även om att 

det krävs ett aktivt säkerhetstänk vilket måste förmedlas till de anställda för att 

minimera att deras arbetsmetoder utgör en fara för sig själv eller andra. Han berättar att 

LKAB har tillbuds- och riskrapporteringar, mål för antalet risker varje medarbetare ska 

lämna in och obligatoriska säkerhetsrundor för att medvetengöra säkerhetstänket. Han 

säger även att det finns konsekvenser om dessa säkerhetsföreskrifter bryts. 

 

De svåraste riskerna att påverka är enligt Hans att det till exempel börjar gå dåligt för 

hela gruvindustrin. Om det blir en lågkonjunktur för entreprenadsidan eller 

gruvindustrin så är det oftast en globalnedgång vilket innebär att det inte heller går att 

sälja av maskinerna. För att hantera dessa risker försöker han se till att ha 

maskinmärken från kända leverantörer vilka är lättare att sälja ifall det skulle bli en 

nedgång.  

”När det gäller kapitalkostnader som är den stora grejen för oss så försöker vi att 

köpa kända maskinmärken som är lättare att få sålt än andra märken vid en 

lågkonjunktur” (Hans Rautio) 

Anders anser att de mest svårpåverkade riskerna är risker för kollisioner om det pågår 

flera arbeten och finns fler entreprenörer i samma arbetsområde. Eftersom han inte kan 

styra över de andra entreprenörerna blir de en okänd faktor att ta hänsyn till. För att 

hantera dessa risker används dels en kontaktperson vilken har ansvar de olika områdena. 

Det finns även en byggarbetsmiljösamordnare i utförandeskedet med uppgiften att se till 

att samordningen fungerar mellan de olika involverade inom projektområdet. Om 

olyckan trots allt skulle vara framme finns det en inom företaget en krishanteringsgrupp 

med utbildad personal vilka ska kunna vara på plats inom en viss tid. Enligt Roger är 

det oftast en bedömningsfråga om hur dessa svårpåverkade risker hanteras. Där måste 

de se till sannolikheten att en risk inträffar och kostnaden för att förhindra den. Ett 

exempel kan vara risken att en byggnad kommer att träffas av ett stort stenblock vid 

sprängningarna vid gruvbrytningen, där måste de se över sannolikheten att byggnaden 

kommer att träffas av en så pass stor sten och kostnaden för att skydda den.  

”Det går ju aldrig att släcka alla risker det blir ju en peng i slutändan och 

någonstans måste man kontra den ekonomiska risken mot sannolikheten att det 

händer.” (Roger Töyrä) 

Han är dock noga att påpeka att detta enbart gäller materiella saker vilka går att ersätta 

och att de omöjligt kan ersätta ett människoliv därför är det betydligt viktigare att det till 

exempel inte finns några människor i närheten vilka kan träffas av stenar hur liten 

sannolikheten än är. 
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5.5 Empiri sammanfattning 

 

Figur 19, Sammanfattning av empiri  
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Kapitel 6 - Analys 

 

I detta kapitel kommer teori och empiri att koppas ihop för att därefter kunna svara på 

vår problemformulering: ”Vilka skillnader kan identifieras i hur informationsinsamling 

och riskhantering utövas mellan olika parter i större gruvprojekt?”  
 

 
Figur 20, Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter 

6.1 Projektstyrning 
Enligt både Müller (2009) och Antvik (2012, s.167) så är det styrelsen uppgift att skapa 

de bästa förutsättningarna för företaget. Detta innefattar att bestämma hur många projekt 

ska vara aktiva samtidigt, vilka ska leda dessa projekt och deras beslutsramar samt att 

tillhandahålla förutsättningar för att lyckas. I vår studie kan vi se att så även är fallet hos 

både LKAB samt entreprenörerna. Beslut rörande den dagliga verksamheten ligger hos 

projektledare och chefer medan större strategiska och kostsamma beslut alltid måste gå 

genom ledningen.  
 

Teorin delar upp projektstyrningen i olika institutioner, den första uppdelningen sker i 

form av projektportföljer. Vår studie visar på att de större observerade företagen såsom 

LKAB samt Cliffton jobbar med något vilket liknar projektportföljer. Till exempel är 

Jan-Ivan Johansson ansvarig över ‖LKAB37‖ vilket innebär att öka produktionen av 

färdiga produkter till 37 miljoner ton från 26,1 miljoner ton (2011). Detta innefattar allt 

från att öppna nya gruvor och bygga anläggningar vilka tar hand om malmen till att 

bygga ut järnvägar och hamnar för att säkerställa logistiken. I projektportföljernas 

styrning ingår att sätta strategier och fördela resurser till de ingående projekten och 

identifiera samt motarbeta flaskhalsar. (Müller, 2009, s. 19, Roberts, 2007; s. 44 och 

PMI, 2005, s. 16) Detta är något vilket verkar stämma överens med Jan-Ivans 

ansvarsområde och även med rollen hos Per-Erik Lindvall i koncernledningen, då han 

har det yttersta ansvaret för LKAB37. 

 

Enligt Müller (2009, s. 20-21) och PMI (2005, s. 16) så kallas flera projekt vilka ska 

uppfylla samma mål och drivs tillsammans för projektprogram. Gruvprojekten inom 

LKAB37 kan ses såsom projektprogram i syfte att hjälpa till att nå de övergripande 

målen. Styrningen av projektprogrammen består av att konstruera ramar inom 

programmen. Till exempel över hur risker hanteras, vilka metoder de ska användas och 

vad de ska rapportera. Patrik Kansa är projektledare med ansvar för den framtida driften 

av de nya gruvorna. Detta innefattar ett stort antal projekt vilka han har ansvar över. 

Även Roger Töyrä kan anses ha ansvar för ett projektprogram i och med hans 

delaktighet i ett av gruvprojekten där det även det innefattar ett antal delprojekt. Patriks 

roll verkar från intervjuerna att döma vara att se till så alla delprojekten jobbar åt samma 

Inledning Vetenskaplig 
metod 

Teori 
Praktisk 
metod 

Empiri 

Analys 
• 6.1 Projektstyrning 

• 6.2 Risk och osäkerhetssyrning 

• 6.3 Informationshantering 

Slutsats 
Sannings-
kriterier 



 
 

   56 
 

håll vilket stämmer överens med teorin. Roger verkar ha samma typ av uppgifter att till 

exempel se till att samordna tidsplaner för hela programmet. 

 

Beställarna av projektet är vanligtvis den chef eller ansvariga i den finansiellt 

bidragande organisation, vilken få ta del av de framtida fördelarna av projektresultatet 

(Müller, 2009, s. 19; Karlsen, 2009, s. 643). I det här fallet kommer beställningen att 

öppna nya gruvor från styrelsen på förslag från ledningen. Teorin nämner att beställaren 

har uppgifter att sätta upp mål och budget (Neap & Aysal, 2004, s. 99). Andra uppgifter 

vilka nämns i teorin, till exempel att välja entreprenörer och göra beställningar är något 

vilket delegeras neråt i organisationen. Andersen (2008, s. 102) säger att i de fall 

beställaren inte själv har tid eller kunskap att ta på sig ansvaret för projektet så sätts det 

ihop styrgrupper vilka gör det. Dessa grupper ska representeras av individer med 

erfarenhet, auktoritet att fatta beslut och viktig kunskap till exempel chefer vilka 

representerar slutanvändaren för projektet (Karlsen, 2009, s. 645; Robert, 2007, s. 45). 

Patrik Kansas berättar att bland annat VD:n för LKAB Berg och Betong (avdelningen 

med ansvar att driva de framtida nya gruvorna) sitter med i styrgruppen för dem. 

 

På entreprenör sidan så ser beslutprocessen liknande ut för Cliffton vilka ligger under 

PEAB vilket också är en stor organisation med långa beslutsled. Däremot skiljer det sig 

för Hans Rautio, ensam ägare av VEKAB, han är ensam om att fatta besluten om att ta 

på sig projekt och hur han vill bedriva dem. Vilket innebär att beslutsleden och 

beslutstiderna blir betydligt kortare hos VEKAB. Hans säger sig dock sakna någon att 

rådfråga och diskutera igenom besluten med. Detta resulterar i att hela förtaget är 

väldigt beroende av att Hans finns tillgänglig för att fatta besluten.  

 

Forskare såsom Roberts (2007, s. 44) diskuterar att det är viktigt för projektägarna att 

välja styrgrupper och entreprenörer vilka vill att projekt ska lyckas. Det vi kan 

observera i vår studie är att LKAB har en bra kontakt med sina entreprenörer vilket 

skapar förtroende och långsiktighet. Vid väldigt stora projekt där det finns en 

överhängande risk för entreprenörerna, till exempel om miljötillstånd inte är klara så 

försäkrar LKAB genom klausuler entreprenörerna. På detta vis sänker LKAB 

kostnaderna samt att entreprenörerna får en lägre risknivå. Många av entreprenörerna 

har jobbat nära LKAB under en längre period. 

 

Styrprocessen av projekten i vår studie verkar väl följa den i teorin beskrivna, med det 

yttersta ansvaret hos styrelse och företagsledning vilket sedan fördelas till 

projektportföljer, projektprogram och styrgrupper.   

 

Projekt Management Offices (PMOs) är i litteraturen beskrivet såsom en organisk enhet 

vilken har till uppgift att sköta och samordna underliggande projekt (PMI, 2005, s. 21). 

Dess ansvarsområde kan sträcka sig från att bidra med stöd till att vara direkt ansvarig 

för ledningen av projektet. Hobbs & Aubry (2007, s. 82-83) beskriver fem olika 

funktioner en PMO kan ha. Att utifrån dessa med hjälp av vår empiri kunna utröna ifall 

några regelrätta PMOs existerar hos LKAB är svårt. Jämförs Patriks arbetsuppgifter 

med de uppgifterna det innefattas av PMOs så kan vi se vissa likheter. Till exempel att 

han övervakar och kontrollerar projektets resultat och rapporterar status uppåt (ibid. s. 

82). Han har även ansvar för vad teorin beskriver ‖organisatoriskt lärande‖ (ibid. s. 82) 

då han ansvarar för att ta med sig kunskap till nästkommande projekt. Under projektens 

gång ser han även vilka konsulter och liknande som fungerar bra och kan användas till 

kommande projekt. Före Patrik anställdes så fanns det ingen person, vilken aktivt var 
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med i projektet och representerade slutanvändaren. Det har resulterat i att slutresultaten 

i visa projekt inte har matchat de exakta önskemålen. Enligt Patrik är det tal om att den 

projektavdelningen på LKAB Berg och Betong han just nu är ensam anställd på 

kommer att växa. Även den organisation Jan-Ivan är delaktig i på de högre nivåerna av 

projekten verkar fungera liknande PMOs då han och hans relativt lilla organisation ser 

till att samordna de stödfunktioner vilka finns i övriga organisationen. Dessa 

stödfunktioner exemplifieras av respondenterna både i projektavdelningen och de 

ansvariga för enskilda projekt, KMA-samordnare, inköp och geologi. Då dessa projekt 

är så pass stora och innefattar så många delar finns det stort behov av funktioner vilka 

styr samman alla delar för att nå de gemensamma slutmålen. Regelrätta PMOs skulle 

kunna vara ett verktyg för att uträtta detta.  

 

Cliffton har ett projektkontor, men på en annan ort än i Svappavaara där vår studie 

gjordes och det var svårt att fastställa vilka deras egentliga uppgift i de pågående 

gruvprojekten var. Enligt Anders så tar Cliffton in stödfunktioner från PEAB till hjälp 

för deras projekt och han nämner olika funktioner exempelvis ekonomi- och KMA-

samordnare. VEKAB tar viss hjälp av Clifftons funktioner för projekthanteringen, men 

har på grund av sin lilla storlek inget eget kontor vilket ansvarar för projekt utan allt 

sköts av ägaren Hans. 

6.2 Information 

6.2.1Extern information 
Sett utifrån extern information så beskrivs det i teorikapitlet modeller med hjälp av 

Maylors (2010, s.27) 5C-model vilken beskriver omgivningen där projektet verkar. C:et 

kontext (context) i modellen kan i sin tur beskrivas med PESTEL-modellen vilken 

Johnson et al. (2011, s. 51) diskuterar. För att börja med analyseras de övriga C:na i 

modellen med empirin och mest fokus ligger på kundfokus. Alla respondenter oavsett 

företag eller position nämner att lönsamhet är grunden för projekten. Lönsamheten är 

beroende på att det finns en efterfrågan hos kunderna av den produkt eller tjänst vilken 

kommer att generas från projektets slutresultat. Detsamma gäller entreprenörerna 

Cliffton och VEKAB vars lönsamhet är beroende av att kunden LKAB är i behov av 

deras tjänster. Angående komplexiteten av arbetet så är det inget respondenterna från 

LKAB sätter alltför mycket fokus på i intervjuerna, de anser att den kompetens och 

erfarenhet finns för att ta på sig dessa projekt. Istället är de medvetna om att det innebär 

en stor komplexitet att starta nya gruvverksamheter, men det är den ekonomisk bärighet 

vilket är avgörande vid besluten. Studien visar på att det är mer avgörande för 

entreprenörerna att se över komplexiteten. Cliffton tar till exempel enbart på sig de 

typer av projekt vilket omfattar användning av maskiner och låter moderbolaget PEAB 

ta byggnationsprojekten. Hans på VEKAB ser också att det är ett projekt hans relativt 

lilla företag har utrustning och kompetens att klarar av det före han tar på sig jobbet.  

 

Gällande konkurrenskraft inom projektet är även det något främst entreprenörerna har 

fokus på. I och med själva projektet utförs på LKABs initiativ så är de istället snarare 

påverkade av konkurrensen på världsmarknaden för den produkten vilket kommer 

genereras av projektens slutresultat. Entreprenörerna måste däremot konkurrera om att 

få utföra delprojekt till de stora projekten. Entreprenörerna konkurrerar genom att de 

lämnar offerter till kunden LKAB vilken sedan kan välja den mest lämpliga för att 

utföra projektet till rimligaste kostnaden. Hans på VEKAB nämner att de ibland kan få 

ta på sig projekt där de gör noll resultat under en tid om det på längre sikt kan resultera i 

mer arbete. Kompletthet är ett område vilket inte berörs närmare i intervjuerna annat än 
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att projekt nya gruvor är en viktig del för att nå till LKABs slutmål om en 

produktionsökning. Kontexten kan beskrivas närmare med PESTEL-modellen (Johnson 

et al. 2011, s. 51). Även här visar vår studie på att många av modellens bitar har 

betydelse för besluten av projekten. Våra respondenter nämner att den största delen är 

att det ekonomiska eftersom grundläggande förutsättningar är lönsamhet vilket både 

hänger på de rådande råvarupriserna och den konjunkturstyrda efterfrågan. Detta är 

något LKAB likväl dess entreprenörer pratade om. Andra faktorer vilka nämns är 

miljömässiga då verksamheten hänger på att diverse miljötillstånd blir godkända. Även 

politiska faktorer, vilka bestämmer resurserna för miljöprövningarna och lagliga 

faktorer vilka sätter upp de gällande reglerna, är av betydelse. Framförallt är de högre 

nivåerna av projektensstyrning fokuserade på dessa bitar. Andra nämnda faktorer vilka 

ansågs viktiga vid beslut om att öppna nya gruvor var saker såsom malmkvalitet, 

malmkvantitet och läget på fyndigheter och även detta nämndes mest i den övre 

styrningen av projekten.  

6.2.2 Interninformation 
Sett utifrån företagens interna information har vi i denna studie använt oss av 7S-

modellen (Maylor, 2010, s. 28-29; Kaplan, 2005, s. 41-42; Johnson et al., 2011, s. 453-

454) för att analysera vår empiri. Bland de delar av 7S-modellen vilka främst ligger 

bakom beslutsfattande bland våra respondenter är det mest fokus på kunskapsdelen. 

Från LKABs sida handlar det om ifall de har kunskapen att kunna förädla malmen och 

entreprenörerna ser främst på ifall de har kompetensen att utföra projekten. Den högre 

styrningen på LKAB tar även upp ämnen vilka berör strategidelen när de redogör om 

hur målen med dessa projekt ska ge konkurrensfördelar för LKAB. De övriga delarna 

berörs inte nämnvärt i intervjuerna. Ifall framtida personalbehov är något att beakta vid 

beslutfattandet var något respondenterna ansåg brukade ‖lösa sig i framtiden‖ och inte 

påverkade besluten i initiativstadiet avsevärt.  

 

För att sammanfatta så har alla respondenter oberoende på entreprenör eller befattning 

hos LKAB synen att information rörande projektets ekonomiska vinning är viktigast. 

Vilken typ av information som är avgörande för en ekonomisk vinning ser dock olika ut 

hos respondenterna. Gemensamt är att det är viktigt för alla att deras kunder är nöjda 

med resultatet. Konkurrens är en annan del vilket påverkar den ekonomiska vinningen 

och är något vilket i dagsläget påverkar entreprenörernas beslut i högre grad än LKABs. 

Hans på VEKAB ser även på framtida strategier då han är villig att ta på sig projekt 

vilket på kortsiktigt inte genererar vinst, men på längre sikt kan skapa mer arbete för 

företaget. Intressant är att Hans påstår sig fatta visa beslut angående projekt efter 

‖magkänslan‖, vilken hans många år i branschen gett honom. Detta kan bero på att han 

inte har tillgång till samma mängd information de övriga respondenterna har. Förutom 

Hans är det främst ledningen av de stora LKAB37 projektet Per-Erik och Jan-Ivan vilka 

diskuterar att projekten ska stämma överens med LKABs långsiktiga strategiska mål. 

De ser även på ifall det är möjligt att utifrån dagens teknik kunna förädla malmen i 

gruvorna. Övriga respondenter vilka jobbar närmare projekten ser istället mer till 

information om hur projekten ska bedrivas, utförande, tidsplan- och resursmässigt. 

Naturligtvis är även information om hur mycket malm det finns och vilken kvalitet den 

malmen har av betydelse. 

6.2.3 Kunskapslagring och delning 
Prencipe & Tell (2001, s. 1383) ser över hur kunskap kan lagras och delas mellan olika 

projekt. Utifrån Zollo & Winters (2001, s. 340-343) läroprocesser utvecklar de tre 

lärolandskap där de bygger på olika nivåer av kodifierad och personlig kunskap. Utifrån 
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empirin ser vi stora skillnader mellan hur den minsta entreprenören Hans och de övriga 

med större organisationer gör. Hans organisation praktiserar vad som liknar teorins L-

formade utforskarlandskap (Prencipe & Tell, 2001, s. 1383). Då han mestadels 

fokuserar på personlig kunskap. Både egen och bland hans anställda vilka han försöker 

behålla mellan de olika projekten. De andra organisationerna Cliffton och LKAB 

använder sig betydligt mer åt dokumentation vid lagring och delning av kunskap likt 

exploatör-(trapp-)lärolandskapet (Ibid. s. 1384). Ulf har arbetat både hos entreprenörer 

och på LKAB, han beskriver att det är viktigt för entreprenörerna att ha en tillräcklig 

dokumentation om historik från tidigare projekt när de ska räkna på hur mycket de ska 

ta betalt för kommande. Både LKAB och Cliffton (via PEAB) har omfattande databaser 

där information om tidigare och pågående projekt finns. Det diskuteras att LKAB efter 

varje projekt görs ett projektavslut där de bland annat tar med negativa och positiva 

erfarenheter från projekten. Dessa projektavslut delas sedan med berörda inom 

organisationen. Dock använder även de stora organisationerna till viss del personlig 

kunskap då de kontinuerligt håller projektmöten där de tar in personer med olika 

erfarenheter att dela med sig av till hjälp för projektet.  

 

Prencipe & Tell (2001, s. 1376) redogör för nackdelarna med dessa olika 

kunskapsbevaringar, kodifierade- och personlig kunskap. Till exempel att flexibiliteten 

påverkas negativt om företaget bara förlitar sig på den kodifierade kunskapen och i ett 

projekt det krävs även personlig kunskap för att kunna skapa kodifierad kunskap. 

Däremot finns det ingen garanti att stora kunskapsbaser kommer att användas rätt när de 

behövs, det finns även stor risk att kunskap går förlorat. Ett par av respondenterna säger 

att den dokumenterade kunskapen inom LKAB lätt blir bortglömd och därmed inte 

används i kommande projekt. Även den personliga kunskapen kritiseras eftersom den 

gör organisationen beroende av specifik individer, detta är ett tydligt exempel på 

VEKAB där Hans själv har stor del av informationen. Ett sätt att minska båda dessa 

problem är enligt Pemsel & Wiewiora, (2012, s.10) att använda sig av PMOs för dessa 

uppgifter. PMOs bör då använda sig av förväntningar och avgränsningsmål för företaget 

och med hjälp av dessa utbilda projektledarna i de olika delprojekten så att alla inom 

företaget följer samma strategiska-mål och förväntningar i deras arbetsmetoder. PMOn 

bör ta rollerna handledare, förhandlare och utbildare.(Ibid. s. 10-11) Utifrån intervjuerna 

att döma så saknar LKAB till en viss mån någon med uppgift att aktivt utbilda och 

förmedla till alla ansvariga för delprojekten mer i detalj hur de kommer att hjälpa till att 

nå de uppsatta strategiska målen. Patrik fyller vissa av dessa roller, men inte alla vilket 

krävs för att på ett fullgott sätt säkerställa att alla delprojekt inom gruvprojekten strävar 

åt samma håll. 

6.2.4 Informationsasymmetri 
Schieg (2007, s. 28) diskuterar att utfallet av ett projekt påverkas om informationen 

mellan två eller flera parter skiljer sig åt. Detta genom att de inte optimerar 

användningen av resurser. Genom att vara den mer välinformerade parten har den 

övertag i förhandlingar och kan därmed göra en eventuell ekonomisk vinning. I vår 

studie kan vi observera att entreprenörerna delvis anser sig ha mindre kunskap inom 

vissa strategiska områden och endast blir informerade detaljer vilket berör deras 

område. Respondenterna vilka är anställda av LKAB anser att det är en väldigt litet 

informationsgap. De anser att kostnaden för att undanhålla information till 

entreprenörerna är mycket större en den eventuella vinningen av att undanhålla viss 

information. Detta på grund av att om entreprenörerna beräknar kostnaderna eller 

utförandet av projektet fel kommer det ha följder även för LKAB själva. Brown et al. 

(2004, s.344) samt Healy & Palepu (2001, s. 429-430) diskuterar att om någon av 
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parterna känner sig hotad av att missa viss information måste de kompensera denna 

okunskap med ett premium för att täcka eventuella framtida risker. Även detta visar vår 

studie att både entreprenörerna och LKAB försöker ha en nära relation till varandra för 

att dessa kostnader ska bli lägre och därmed kan båda parterna optimera sina resurser. 

Detta är något Maqsood et al. (2007, s.128) diskuterar och menar att nära samarbete 

mellan parterna gynnar båda. Detta då de kan minska informationsgapet och öka 

lönsamheten. Det är även en metod för båda parterna att bevara både erfarenheter och 

kunskap. Att ha en långsiktig relation förbättrar både planering, förberedande och 

utförandet av projektet. På grund av att LKAB jobbar mycket med långsiktig och nära 

kontakt med sina entreprenörer så lyckas de därmed minska det Schieg (2007, s 48-50) 

argumenterar om. Nämligen uppkomsten av fenomenet adverse selection och moral 

hazard, adverse selecion genom att de har mycket god kunskap om entreprenörens 

kvalifikationer och kunskaper. Likadant betyder det att moral hazard minskar genom att 

entreprenörens incitament att lura LKAB är nästintill obefintligt. Faktumet att en viss 

informationsasymmetri uppstår mellan de olika nivåerna inom företaget kvarstår dock, 

respondenter i enskilda projekt upplever ibland att de inte har samma information. Det 

beror på att all information inte når alla, detta på grund av projektets storlek. 

Anskaffningen av en PMO skulle kunna hjälpa organisationen att minska asymmetrin 

och därmed få en effektivare organisation. 

6.3 Riskhantering 

Samtliga av våra respondenter anser att risken är integrerad i verksamheten, den risk det 

fokuseras mest på skiljer sig dock åt beroende på vilken fas projektet är i. Detta är något 

både Raz et al. (2002, s. 101-102) och Karlsen (2009, s. 645) diskuterar i sina artiklar 

och även de menar att det kommer finns risk och osäkerhet i alla faser av ett projekt. 

Även om detta är ett faktum är det viktigaste att vara medveten om dessa risker, det gör 

det möjligt att hantera problemen vilka kan uppstå av dessa. Något Nieto-Morote och 

Ruz-Vila (2011, s. 220) diskuterar och menar att det handlar om att minimera riskerna 

alternativt förbereda sig inför konsekvenserna.  

Beroende på vilken position och arbetsuppgift respondenterna har, skiljer sig den mest 

betydelsefulla risken. Nieto-Morote och Ruz-Vila (2011, s.227) menar att 

riskuppdelning är bra och hjälper företaget att möta risken både på operativ samt 

strategisk nivå. Detta är något vi tydligt kan se bland våra respondenter. Krane et al. 

(2010, s. 83-84) i sin tur delar upp riskerna i tre stycken kategorier, operativ risk, 

kortsiktigstrategiskrisk och långsiktigrisk. Det vi kan observera är att dessa kategorier är 

uppdelade mellan respondenterna. Därmed skiljer sig också vilken risk de har störst 

fokus på. Den huvudsakliga strategiska risken är prognoser och miljötillstånd, medan 

operativa risken mer handlar och maskin- och personalrisker. En tydlig skillnad mellan 

projektägarna och entreprenörerna är att LKAB i egenskap av projektägare tar större 

ansvar för den strategiska risken. Medan entreprenörerna tar mer ansvar för sitt eget 

område och operativa risker. Precis såsom Krane et al. (2010) diskuterar så sker 

hanteringen av den operativa delen i större utsträckning och har fler parter delaktiga. 

Den strategiska risken är mer koncentrerad till ledning och individer vilka är väldigt 

insatta inom just det området. Nieto-Morote & Ruz-Vila (2011) argumenterar gör denna 

uppdelning det lättare att kartlägga och hantera riskerna. Det betyder att rätt personer 

hanterar rätt risker och ödslar inte tid i onödan. 

Lång erfarenhet inom både gruvbranschen samt riskhantering har hjälpt samtliga 

respondenter att bemöta risk och därmed se både de positiva samt negativa effekterna. 

Enligt Ward et al. (2003) är detta det största hotet mot ett projekt att enbart se hoten av 
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risken och därmed går miste om fördelarna. I intervjuerna nämns det att även 

möjlighetsanalyser och inventeringar görs i samband att man ser över riskerna. I vår 

studie kan vi se att både LKAB samt entreprenörerna är redo att ta på sig risker för att 

sedan hantera dessa vid behov. Vi observerar även att LKAB tillsammans med sina 

entreprenörer hjälps åt att utföra en ordentlig riskinventering och se till att de klarar av 

detta.  

Vi har valt att använda oss av PMIs (2004) modell till teoretiskt stöd för hur 

riskhantering utförs. Det vi tydligt kan se är att både LKAB och entreprenörerna har en 

bestämd riskpolicy på hur mycket och vilken risk de är redo att ta på sig. Dessa risker är 

bestämda av styrelsen och detta genomsyrar samtliga respondenter när faktum är att 

säkerhet bland de anställda alltid går först. Till exempel har LKAB ett mål att ha noll 

olycksfall på jobbet. Nästa steg i PMI(2004) riskhantering av projekt börjar, redan innan 

själva utförandet, med en inventering av risk. Akintoye och MacLeod (1997, s. 35) 

diskuterar olika metoder att analysera risk dessa risker. Alltid ifrån analyser med hjälp 

av risk premier till avancerade statistiska analyser såsom Monte-Carlo simuleringar. I 

gruvindustrin använder de sig istället av mer grundläggande analyser med sannolikhet 

och konsekvens analys där det kartläggs vilka risker det finns, hur stor inverkan dessa 

har och slutligen hur stor risk det är att de inträffar. I denna indelande process före 

själva projektet börjar, medverkar ungefär 15-20 personer från LKAB. Tillsammans tar 

de fram en risk- och möjlighetsinventering, för att sedan analysera denna. Denna sker 

främst med kvalitativanalys från erfarenheter av liknande projekt. Från analysen får de 

fram risker, vilka det direkt på mötet måste skapa ett handlings- och åtgärdsprogram för. 

Även risker de kommer att hantera inom projektet senare ses över. När själva utförande 

av projektet påbörjas har de en ny riskinventering med nya individer. I och med att 

riskhantering är implementerat i hela projektet gör LKAB kontinuerligt riskanalyser 

både internt, men även tillsammans med entreprenörer. För att komplimentera 

riskanalysen tar de även in konsulter med expertis inom ett visst område. 

I ett stort gruvprojekt finns det många risker och osäkerheter, enligt LKAB är 

miljötillstånd en stor osäkerhet. Osäkerheten ligger inte i att de inte kommer få dem 

utan snarare när de får dem. En annan risk vilken är svår att eliminera är även 

personalrisken, även om de tar fram protokoll på hur arbetet ska utföras är det inte 

säkert att de följs. Viktigast är dock att de hela tiden arbetar med att minska dessa risker 

men även att ta fram åtgärdsplaner än något inträffar, vare sig det gäller miljötillstånd 

eller personalskada. 

Galbraith (1977, s. 36-37) diskuterar att osäkerhet är skillnaden mellan den information 

de har och den information det krävs för att utföra uppgiften. Projekt inom 

gruvindustrin är oftast väldigt storskaliga, gällande både tid och pengar. Detta betyder 

att det krävs stora mängder information för att kunna genomföra. Genom att ta vara på 

tidigare erfarenheter kan LKAB minska osäkerheten, till exempel finns erfarenheter vad 

det krävs för att utföra projektet och hur lång en ansökan av miljötillstånd tar. Vår 

studie visar även på att olika de olika institutionerna hantera olika risker beroende på 

vilken fas i projektet de är i. En fara vi ser med detta är att vissa risker kan bli 

förbisedda om de förlitar sig på att någon annan ska ta hand om dem.  
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6.4 Sammanfattande modell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Sammanfattande analys 

För att sammanfatta analysen använder vi ovanstående modell. Den visar vilken 

information och vilka risker det mest fokuseras på inom de olika parterna av projektet. 

Information och risker kommuniceras mellan de olika parterna både neråt och uppåt, 

men vid varje kommunikationstillfälle finns risken att delar försvinner eller 

missuppfattas och lämnar ett informationsgap. På grund av de många stegen från 

styrningen till själva utföraren i stora gruvprojekt ökar risken att risker inte 

kommuniceras eller hanteras tillräckligt eller att viktig information försvinner efter 

vägen. Detta kan påverka resultatet av projektet eftersom informationsasymmetrin 

riskerar innebära att slutresultatet inte når de uppsatta förväntningarna och målen.  

Genom att ha en PMO vilken fördelar informationen till alla sektioner kan dessa gap 

minskas. På det sättet nås även det enskilda projektet av målen för hela organisationen 

utan att det ska försvinna på vägen nedåt i organisationen. Detta är även ett sätt för 

styrelse att få en klarar bild på den dagliga driften. Genom att ha en PMO minskar även 

osäkerheten att en viss del av riskhantering inte utförs. Sammantaget underlättar detta 

hela projektstyrningen, från insamling av information hela vägen till besluten.  
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Kapitel 7 - Slutsats 
 

I detta kapitel vill vi presentera de slutsatser vi kommit fram till under studiens gång 

relaterat till valda teorier och egna reflektioner. Vi vill avslutningsvis presentera 

rekommendationer utifrån våra slutsatser samt förslag till fortsatta studier inom det 

aktuella området. 
 

 

 
Figur 22, Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter 

7.1 Sammanfattning av studien 
Denna studies syfte har varit att kartlägga om, hur och varför synen på, för projektet 

avgörande, information och risker samt hantering av dessa kan variera mellan olika 

aktörer inom större gruvprojekt. Från den högsta ledningen till de entreprenörer vilka 

utför projektet och alla beslutssteg däremellan. Vi vill även ta reda på vilka metoder det 

används för att dela information och kunskap mellan projekten. Detta ska bidra till att 

öka medvetenheten om uppkommande risker i och med differenser i vilken information 

de olika aktörerna har och hur den tolkas. Därefter ämnar vi att ta fram 

rekommendationer till hur man kan lösa dessa problem. Genom att möta detta syfte 

samt att besvara vår problemformulering ”Vilka skillnader kan identifieras i hur 

informationsinsamling och riskhantering utövas mellan olika parter i större 

gruvprojekt?” har vi därmed intervjuat sju stycken personer med anknytning till LKAB 

vilka arbetar inom projektstyrningen samt inom projekten. Vi har försökt intervjua 

respondenter från olika nivåer av styrningen, entreprenörer och konsulter. Spridningen 

av de olika individernas position har gett oss en djupare inblick i projektstyrningens 

olika roller samt även gjort det möjligt att identifiera skillnader. Utifrån teorier om 

projektstyrning, information och riskhantering har vi sedan analyserat respondenternas 

svar och här presenteras slutsatserna från den analysen.  

7.2 Överensstämmelse med tidigare teorier 
Studien stämmer väl överens med vad bland annat Müller (2009) och PMI (2004) 

redogör om hur uppdelningen av projekt inom organisationen ser ut. Indelningen i 

projektportföljer och projektprogram samt styrningen via styrgrupper var väldigt likt 

hur projekten vår studie riktar sig mot styrs. Både de olika institutionerna samt deras 

uppgifter går att tydligt utskilja. 

Utifrån Mayor (2010), Johnsons et al. (2011) och Kaplans (2005) modeller om 

betydande information överensstämmer vissa delar bra med vår studie. Till exempel 

delar såsom kundfokus, miljö, ekonomi, kunskap och strategi var något respondenterna 

i studien anser vara viktiga bitar i beslutfattandet angående projekt. När det kommer till 
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informations- och kunskapsdelning stämmer Prencipes & Tells (2001) lärolandskap bra 

med de framkomna sätten i vår studie.  

Vår studie har en tydlig överensstämmelse med studier angående 

riskhanteringsprocessen framtagen av bland annat PMI (2004). Det går att se tydliga 

mönster på att gruvindustrins riskhantering hanterar samma sex grundpelare PMI 

belyser.  

7.3 Resultat av studien 
Vår studie visar att parterna närmast projektet mestadels ser på operativa risker och 

information, medan högre styrning ser mer på de strategiska. Detta kan innebära att det 

kan uppstå gap mellan det slutresultat styrelsen vill ha och det faktiska slutresultatet. I 

och med att utförarna inte är tillräckligt informerade om det verkliga syftet med 

projektet. Denna informationsasymmetri uppkommer inte medvetet utan beror på de 

olika individernas har olika ansvarsområden och att det blir ett långt led från styrelse till 

den faktiska utföraren. Ett sätt att kunna komma tillrätta med problemet kan vara att ett 

PMO arbetar mellan alla nivåer och säkerställer att alla parter vet vilka förväntningar 

styrelsen har samt hur projektet ska säkerställa dem. En nära kontakt med samtliga 

parter i projektet, ledning, till arbetschefer till entreprenörer skapar bättre förutsättningar 

för projektet i helhet. Denna kommunikation kommer även att minska 

informationsasymmetri såväl inom företaget såsom mellan projektägarna och 

entreprenörerna och PMOs kan vara ett sätt att säkerställa denna kommunikation.  

För att kunna utföra projekten är viss information av stor vikt. Många av respondenterna 

nämner att miljöansökningarna och dess handläggningstider både är stora risker och 

osäkerheter då det är svårt att avgöra hur lång tid denna process tar. Miljötillstånden är 

viktiga pusselbitar för att uppnå organisationsmålet om en produktionsökning och 

därmed styr de många övriga faktorer. Till exempel möjligheten att kunna göra mer 

detaljerade tidsplaner för att skriva avtal med kunder om framtida leveranser och säkra 

upp de stora investeringarna. Därför är det av stor vikt att LKAB och andra gruvbolag 

gör allt de kan för att underlätta dessa handläggningar. Detta innebär att de måste se till 

att ha den rätta informationen i syfte att göra ansökningarna rätt samt snabbt kunna 

svara på myndigheternas frågor.  

Delningen och lagringen av information inom projektet sker i dagsläget med hjälp av 

möten och dokumentation. LKAB förlitar sig mycket på dokumenterad kunskap, men 

tar även hjälp av personlig kunskap dels inom företaget och dels från externa experter i 

form av konsulter. För att dela kunskapen mellan de olika projekten förlitar de sig mest 

på dokumentation. Detta underlättar spridningen av kunskapen, men det är förutsatt att 

organisationen uppmuntrar användandet av dokumenten och att de är lättåtkomliga, 

annars är risken stor att dokumentationen bara hamnar på en pärmhylla eller tar plats i 

en databas. För entreprenörer till LKAB är dokumentation ett sätt att underlätta 

kalkyleringen av framtida projektoffertar. VEKAB den minsta organisationen i studien 

förlitar sig nästan enbart till personlig kunskap hos främst ägaren Hans, men även den 

kunskap de anställda tar med mellan projekten. Detta resulterar i att organisationen blir 

beroende av specifika individer. Även den organisation vilken anlitar VEKAB blir 

utsatt för risker, ifall att en nyckelperson skulle försvinna är det osäkert om kunskapen 

att slutföra projekten finns. 

Att beställaren skulle avstå att informera utförare i form av till exempel entreprenörer 

viktig information om risker och likande för projektet, för att hålla nere kostnaderna, 

förkastas i den här studien. Kostnaderna för att en entreprenör skulle räkna fel och gå i 
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konkurs mitt under ett pågående projekt är betydligt högre än skillnaden i prissättning. 

För att hålla nere priserna har LKAB istället tagit på sig vissa risker, exempelvis 

entreprenörernas kapitalkostnader vid längre driftstopp. Då gruvindustrin är känslig för 

konjunkturer på efterfrågan hos den produkt som bryts är det viktigt att produktionen 

hålls uppe då efterfrågan och priserna är höga vilket innebär att organisationen då är 

beroende av att behålla kompetenta entreprenörer för att säkerställa produktionen. 

Vår studie visar att risk och osäkerhetshanteringen är omfattande. Riskanalyser och 

riskinventeringar görs på alla nivåer i projekten och under alla projektfaser. Då varje 

riskinventering och analys innefattar individer, antingen interna från företaget eller 

externa i form av entreprenörer och konsulter. Alla med kunskap inom det område 

inventeringen eller analysen gäller täcks det flesta riskerna inom området in. Även 

angående risker ser de övre nivåerna av projektstyrningen mer på strategiska risker, 

medan de närmare själva projekten ser mer på de operativa. LKAB ställer också höga 

krav på sina entreprenörers förmåga att hantera risker och de måste redogöra för hur de 

ska hantera riskerna innan de får påbörja ett arbete. Detta bidrar till att försäkra att 

entreprenörerna kommer klara sitt påtagande och att projektmålen kommer nås. 

Personsäkerheten tar en stor plats i riskhanteringen speciellt bland respondenterna med 

personalansvar. Här når riskarbetet och säkerhetstänket ner till personalnivå då alla 

anställda ska lämna in ett visst antal risker samt delta i riskronder. Detta bidrar till att 

hela organisationen genomsyras av ett säkerhetstänk, vilket krävs för att hålla en säker 

arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsplats vilken kan konkurrera om framtida 

kompetentpersonal. Generellt kritiseras byggbranschen i teorin för bristande 

riskhantering. Vår studie visar dock på att gruvindustrin, i alla fall LKAB, satsar mycket 

tid och resurser för att reducera projektens risker och osäkerheter.  

Eftersom inga andra studier vi hittat belyser vår problemformulering och syfte utifrån 

gruvbranschens perspektiv, har denna studies resultat teoretisk bidragit med en ökad 

kunskap i hur stora gruvprojekt styrs, vilken de viktigaste typerna av information är för 

olika parter och hur synen på risker ser ut samt tillvägagångssätt vid riskhantering. Det 

kunskapsgap vi i problembackgrunden beskriver om ifall beställare av projekt medvetet 

kan underhålla information för utföraren i syfte att få fördelar vid förhandlingar om till 

exempel priser, går inte i denna studie att bekräfta. Då vår undersökta organisation 

LKAB är i behov av nära samarbeten med dess entreprenörer för att kunna säkerställa 

produktionen.  

7.4 Rekommendationer 
Syftet med denna studie var även att ta fram praktiska rekommendationer till hur 

information och riskhanteringen inom stora projekt ska effektiviseras. Dessa 

rekommendationer ges för att få en om möjlig ännu mer effektiv verksamhet. Våra 

rekommendationer är framtagna efter utförd studie, är jämförda med vår teoretiska 

bakgrund och innefattar områden vi ser en möjlighet att utveckla.  

 Vår studie visar på att det finns en viss diskrepans i vilken information det finns 

tillgänglig för aktörerna inom projektet. Många av respondenterna upplever det 

viktigt att besitta både den grundläggande informationen för att utföra en viss 

uppgift men de anser även att djupare förståelse av helheten gör det möjligt att 

utföra uppgiften ännu bättre. Vår rekommendation är därmed att utveckla 

informationsförmedlingen och göra den mer tillgänglig.  
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 För att göra detta föreslår vi användandet av PMOs för att minska beslutsleden, 

säkerställa att alla delar av projektet sitter på samma information, förmedla 

förväntningar och mål, bevara och samla in kunskap och information på ett 

effektivare sätt. Istället för att ett beslut, mål och förväntningar sätts hos 

ledningen och sedan därifrån vandrar ner flertalet steg i organisationen med risk 

för förvrängning, så kan det istället förmedlas direkt till ett PMO, vilken sedan 

förmedlar det direkt till berörda parter oberoende av styrnivå. Vilket bidrar till 

att minska risken att väsentlig information förvrängs eller utelämnas. 

  

 Vår studie visar även på att det är viktigt att bygga nära relationer med de rätta 

entreprenörerna. Detta kan åstadkommas exempelvis genom att skapa förtroende 

genom att hålla dem informerad både om deras egen del av projektet, men även 

om projektets helhet. Ett annat sätt att få entreprenörer att våga gå med i projekt 

med högre risker är att följa LKABs exempel och såsom beställare ta på sig en 

del av risken från entreprenörerna. På detta sätt kan priserna hållas nere och 

samtidigt kan entreprenörerna uppleva det tryggt att utföra arbetet. 

 

 Det är viktigt att blanda olika typer av kunskap i organisationerna. Hur mycket 

dokumenterad kunskap det än finns saknar betydelse om ingen läser den. För att 

göra dokumenterad kunskap lättillgänglig behöver den organiseras och 

kategoriseras rätt vilket kräver en viss mängd personlig kunskap. Även att från 

första början skapa dokumentationen kräver personlig kunskap. Då projekten 

inom gruvprojekt sällan är identiska krävs en viss anpassningsbarhet för att lösa 

de nya problem vilka kan uppkomma, denna flexibilitet kräver också personlig 

kunskap. En övertro på dokumenterad kunskap riskerar leda till att 

anpassningsbarheten reduceras.  

 

 Detta är även viktigt för mindre organisationer, såsom VEKAB i vår studie, 

vilken upplevdes mycket beroende av specifika individers kunskap. Om något 

skulle hända med ägaren är det oklart om företaget skulle klara sig utan hans 

personliga kunskap. Detta kan leda till att de större organisationerna drabbas, 

eftersom de är beroende av projekten de mindre organisationerna bedriver. Om 

vissa nyckelpersoner försvinner finns kanske inte kunskapen tillgänglig för att 

fullfölja projekten, vilket kan resultera i kostsamma förseningar. En 

rekommendation skulle i det här fallet vara att beställaren ställer krav på 

utföraren av projekten att ha tillfredställande dokumentation för att säkerställa 

att projekten kan fullföljas även utan dessa nyckelpersoner.  

 

7.5 Fortsatt forskning 
Då denna studie enbart fokuserar på hur LKABs projekt bedrivs skulle ytterligare 

studier på andra svenska gruvbolag exempelvis Boliden och Dannemora, ge resultat 

vilka lättare går att generalisera på hela gruvindustrin. Då LKAB har en väl fungerande 

riskhantering är det intressant att se ifall andra gruvbolag arbetar lika aktivt med det 

eller om LKAB i det fallet är branschledande. 

Vi rekommenderar vidare att undersöka hur informationsdelning inom stora projekt i 

stora organisationer kan förbättras. Vidare forskning skulle kunna utföras på andra stora 

projekt i exempelvis byggnads- och entreprenadbranschen.  
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Övriga rekommendationer är att studera beslutsfattande hos mindre organisationer vilka 

inte har lika omfattande projektorganisationer. Hur går de till väga för att hantera 

osäkerheterna i och med att svårigheterna att ta del av lika omfattande information 

såsom de stora organisationerna har möjlighet till. De flesta studier om projekt är gjorda 

på stora organisationer vilkas utgångspunkter skiljer sig mycket mot mindre gällande 

exempelvis resurser, riskhantering, tröghet i beslut på grund av längre beslutsled 

etcetera. Intressant hade varit att få reda på vart denna ‖magkänsla‖ Hans Rautio pratar 

om kommer ifrån. Är det vanligare att mindre organisationer bygger sina beslut delvis 

på känsla snarare än på endast fakta? Forskning angående hur riskhanteringen upplevs 

längst ner i organisationen bland golvpersonalen skulle vara av intresse. I denna studie 

har vi enbart sett till hur styrningen försöker minimera risker genom att försöka sprida 

ett riskmedvetande genom hela organisationen, men hur det i praktiken påverkat synen 

på risker hos de personer vilka utför arbetet har inte berörts närmare.  
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Kapitel 8 - Studiens kvalitet 

 

I detta kapitel utförs en utvärdering av studiens kvalité genom att bedöma dess 

trovärdighet samt äkthet.  
 

 

Figur 23. Kapitelöversikt på studiens utgångspunkter 

8.1 Sanningskriterier 
Reliabilitet och validitet är mått på en studies kvalité, enligt Bryman och Bell (2005, s. 

304-305) existerar det meningsskillnader i hur lämpliga dessa två mått är för att bedöma 

en kvalitativ studie. Flertalet forskare rekommendera istället att använda sig av andra 

kriterier för att få en bättre bedömning av den kvalitativa studien. Lincoln och Guba 

presenterar istället två andra kriterier för kvalitativ forskning, trovärdighet och 

äkthet.(Bryman & Bell, 2005, s.306) 

8.1.1 Tillförlitlighet 
För att bedöma trovärdigheten av en studie finns fyra stycken villkor att granska. Dessa 

fyra kriterier är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och 

bekräfta. Detta är ett sätt att ge läsaren en bedömning av studien.  

Trovärdighet – Bedömer hur trovärdig analysen i studien är. Genom att ha utfört 

intervjuer kan vi själva under insamlingen av data kontrollera trovärdigheten. Att vi 

sedan har följt samma intervjuguide ger studien ökad tillförlitlighet. (Patel & 

Davidsson, 2003, s.104) När respondenterna även fick tillfälle att läsa igenom det 

transkriberade materialet och kontrollera att deras svar uppfattats rätt samt göra 

eventuella tillägg ifall de ansåg att något saknats ökar tillförlitligheten.( Bryman & Bell, 

2005, s.307) Alla ljudinspelningar samt det transkriberade materialet är sparat tills 

studien är slutförd. 

Överförbarhet – Beskriver möjligheterna till att överföra resultaten av studien till en 

annan omgivning eller kontext.(Bryman & Bell, 2005, s.307) I vår studie har vi 

undersökt LKAB och dess entreprenörer och har därmed fått en översikt över olika 

parters syn. Detta har gjort det möjligt för oss att analysera de olika positionerna, från 

projektutförare till ledning. Hade studien utförts på fler antal företag skulle risken vara 

att vi inte lyckas undersöka alla positioner i projektet. Detta kriterium är det svåraste att 

uppnå när studies syfte är att uppnå djup förståelse istället för bredd. Vi anser dock att 

de dragna slutsatserna i denna studie kan överföras till andra företag inom 

gruvbranscher och ge en rättvisande bild i hur information och risk hanteras.  
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Pålitlighet – Detta betyder att med liknande mätmetoder skall det gå att uppnå ungefär 

likartade resultat om studien upprepas. Detta har vi uppnått genom att ha utfört en 

utförlig genomgång av litteratur inom området. För att pålitligheten ska vara så högsta 

möjlig har även en pilotintervju utförts för att studiens resultat ska ha högsta möjliga 

relevans. ( Bryman & Bell, 2005, s.307) Pilotintervjun har medfört att frågorna kommer 

belysa de önskade fokusområdena. Genom att alla intervjuer spelats in och sedan 

transkriberats minimeras risken för att misstolkningar ska uppstå och enligt Patel och 

Davidsson (2003, s.104) bidrar detta även till att pålitligheten för hela studien ökar.  

Utöver detta har även vår studie under processen blivit kritiskt granskad av andra 

forskare samt av handledare. Denna granskning var mest påtaglig i uppstartsfasen av 

studien och har i första hand belyst problemformulering, problembakgrund, teorikapitel, 

metod samt intervjumall. Denna granskning har varit ännu ett hjälpmedel för att öka 

pålitligheten av studien. (Bryman & Bell, 2005, s.307) 

Styrka och bekräfta – Att forskaren kan argumentera för att ha arbetat med att inte 

medvetet bli påverkad av personliga värderingar ger studien högre trovärdighet. 

(Bryman & Bell, 2005, s.307-308) I och med att vi har skrivit om vår förförståelse, både 

praktisk och teoretisk, har vi därmed kartlagt för läsaren på vilket sätt studien kan bli 

påverkad. Detta har även gjort oss själva medvetna om hur vi kan påverka studien och 

ger oss därmed större möjlighet att undvika detta.  

8.1.2 Äkthet 
Bryman och Bell beskriver Guba och Lincolns kriterier för att bedöma äktheten av en 

studie, där bland annat två stycken kriterier mäts. Dessa två är; rättvisande bild samt 

autenticitet. Den första av dessa två kriterier har uppnåtts genom att skapa en verklig 

bild av intervjupersonerna samt den grupp de representerar. Genom att intervjua flertalet 

personer med olika positioner inom företaget har vi fått en mer rättvisande bild av risk 

och informationshanteringen inom hela företaget. Genom att de själva haft möjligheten 

att läsa igenom materialet stärker både objektiviteten och ärligheten. 

Det andra viktiga kriteriet är autenticitet och har ett antal undergrupper, ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk- samt taktisk autenticitet. Här belys området hur forskaren har 

gjort det möjligt för personer att ändra sin sociala situation. (Bryman & Bell, 2005, 

s.308-309) Detta har vi gjort genom att delge både det transkriberade materialet samt att 

delgett den slutgiltiga uppsatsen.  
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Bilagor 

Intervjumall 
1. Namn?  

2. Position i företaget? 

3. Tidigare erfarenheter? 

Projektstyrning 
4. Hur ser i korthet beslutprocessen ut för projekt i er organisation?  

5. Vilken är din roll i projekten? 

6. Vilka beslut kan du fatta? 

7. På vems ansvar är högre beslut?  

8. Vilka stödfunktioner finns som hjälp för projekten? 

Om det finns, hur fungerar de? 

Upplevs de som bidragande för projektets resultat?  

Information 
9. Vilken information är mest avgörande när ni fattar beslut gällande projektet?  

Om man ser utifrån extern information? Exempelvis: kundernas förväntningar, politiska 

förändringar, förväntade råvarupriser, hur människor utanför företaget påverkas etc. 

Om man ser utifrån intern information? Exempelvis: hur väl projektet passar in i 

verksamheten, finns resurserna i form av kunskaper och kapital, hjälper projektet till att 

uppnå befintliga strategier, finns personalen internt etcetera. 

10. Då projekt är temporära, hur gör ni för ta till vara på det ni lärt er från ett projekt till 

nästa? 

12. Hur gör ni för att dela den kunskapen till övriga parter i projekten?  

13. Kan förekomma skillnader i den information som ni kontra en beställare/entreprenör 

har gällande vad som är avgörande för projektet? 

Risk 
14. Hur bestäms och kategoriseras risk och osäkerhet i era projekt? 

15. Vilka metoder används för att bestämma och dokumentera risker? 

16. Vilka risker/typ av risker är de främsta? 

17. Vilka risker anser ni är svårast att bedöma? 

18. Vilka metoder har ni för att hantera risker som dyker upp under ett projekt? 

19. Hur hanteras de risker/osäkerheter som man inte gåt att minimera i förväg?  

20. Är riskhanteringen integrerad i den övriga projektverksamheten, eller utgör den en 

separat funktion? 

21. Hur bedrivs riskhanteringen inom eran projekt, internt eller externt? 

 

  



 
 

 
 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 


