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Risker och  
riskhantering

RISK BESKRIVNING AV RISKEN HANTERING

Marknadsutveckling  
och konjunktur

Byggbranschen påverkas i stor utsträckning av 
allmän konjunkturutveckling, sysselsättnings- 
utveckling, behov av nya bostäder och lokaler,  
förändringar befolkningstillväxt, inflation, ränte- 
nivåer med mera. 

Inriktar verksamheten på att vara verksam  
i regioner som har en uthållig befolkningstillväxt.  
Flyttar även resurser mellan regionerna om  
behoven ändras.

Konkurrens Byggsektorn är starkt konkurrensutsatt och vissa 
av ByggPartners konkurrenter är stora bolag som 
har större finansiella resurser och kapacitet för 
att till exempel bättre stå emot nedgångar på 
marknaden och för att hantera framtida ändrade 
förhållanden på marknaden.

Strävar efter att särskilja erbjudandet genom att ha 
ett närmare kundsamarbete, stå för enkelhet och 
effektivitet, ha långa kundrelationer och fokusera 
på partneringmodellen. 

IT och cybersäkerhet ByggPartner ökar digitalisering i verksamheterna 
vilket ställer ökat krav på åtkomst till IT-system. Ett 
växande identifierat riskområde är IT-attacker som 
kan leda till direkta driftstopp för verksamheten. 
Beroendet av IT-system gör att dessa driftstopp 
kan bli omfattande och drabba stora delar av 
verksamheten under en längre tid. Detta kan leda 
till omfattande konsekvenser för det ekonomiska 
resultatet och företagets varumärke.

ByggPartners avdelning verksamhetsstöd bedriver 
tillsammans med företagets samarbetspartner 
gällande IT ett systematiskt IT-säkerhetsarbete med 
att kartlägga IT-risker utifrån insamlad information. 
Fokus ligger kring förebyggande aktiviteter för att 
säkerställa tillgång till information och IT-verktyg 
från interna och externa leveranser. Omvärlds- 
bevakning analyseras och prioriteras för att möta 
nya hotbilder och krav.

Regelverk och legala  
förhållanden

ByggPartners verksamhet är föremål för omfat- 
tande regelverk avseende exempelvis bygglov,  
byggnormer, säkerhetsregler och miljöregler.  
Lagstiftning och andra regelverk kan förändras  
och det finns en risk för att förändrade krav kan 
innebära betydande kostnader.

Många krav hanteras av byggherren, men fram- 
förallt i partneringprojekt krävs kunskap om lagar 
och regler och hur dessa implementeras i projek-
teringen och produktionen. Fortlöpande utbildning 
i entreprenadjuridik sker. Personalen uppdateras 
kontinuerligt med aktuella förändringar i lagar  
och regler.

Pandemier Under 2020 drabbades världen av Covid-19 vars 
konsekvens för ekonomiska utvecklingen fortfaran-
de är svåröverskådlig. ByggPartners verksamhet 
har hittills inte påverkats väsentligt av virusut-
brottet men framtida pandemier skulle kunna få 
mer allvarliga konsekvenser. Framtida virusutbrott 
skulle kunna leda till avbrott i projektuppstarter och 
förseningar av leveranser av nödvändigt byggmate-
rial. Utvecklingen skulle kunna leda till lågkonjunk-
tur och kostnader kopplade till permitteringar och 
anpassningar av verksamheten till lägre volym. 

För att minska smittspridning har Byggpartner tagit 
fram anvisningar och riktlinjer. Dessa innefattar 
bland annat hygienregler, begränsat antal deltagare 
i möten, minimerat resande och distansarbete om 
möjligt.

Omvärldsrisker
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Miljörisker ByggPartner är föremål för om-
fattande och allt strängare miljö-
regelverk. Bolaget skulle kunna 
komma att ställas till ansvar till 
exempel för miljösanering och 
bristande efterlevnad av lagar 
och regler om växthusutsläpp, 
energi- och elförbrukning.

Kontinuerligt förebyggande arbete med fokus på klimatpåverkan, 
resurseffektivitet samt utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. 
Miljöfrågorna är på agendan i ett tidigt skede och identifieras och 
åtgärdas snarast. ByggPartner är sedan flera år ISO-certifierade inom 
miljö (14001).
 ByggPartner strävar efter att göra livscykelanalyser i projekten för 
att minimera klimatavtrycket.
 ByggPartner redovisar medelutsläpp för koncernens samtliga fordon 
i tabellen för resultatindikatorer. ByggPartners mål är att varje år 
minska det genomsnittliga medelutsläppet.

Projektrisker ByggPartners lönsamhet är 
starkt beroende av de enskilda 
projektens resultat och kon-
sekvenserna av projekt med 
negativt utfall kan bli stora.
 Projekten avräknas med 
successiv vinstavräkning, vilket 
innebär att vinsten baseras på 
den senaste slutkostnadsprogno-
sen och redovisas i takt med att 
kostnaderna upparbetas. Upp-
skattade förluster i pågående 
projekt redovisas i sin helhet vid 
den tidpunkt bedömningen görs. 
Förseningar i projekt kan leda till 
vite eller skadestånd gällande 
mot ByggPartner.

Särskilt komplexa och större anbud ska prövas och godkännas av 
ByggPartners kalkylråd, vilket består av delar av styrelsen och VD.
 Projektet arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskhante-
ring av både operationella och finansiella risker. Varje projekt utvärde-
ras kvartalsvis, där justeringar av vinstavräkningen görs för eventuella 
förändringar i den bedömda kostnaden för att slutföra projektet.
 Anbud matchas med bindande anbud från underleverantörer där 
prissättningen är fast för att minimera exponeringen mot prisföränd-
ringar på marknaden under anbuds- och produktions- 
processen.

Sociala förhållanden,  
behålla och rekrytera  
kvalificerad personal

ByggPartner är beroende av att 
kunna rekrytera och behålla  
personal, speciellt nyckel-
personer och personer med 
specialistkompetens men även 
övrig personal. Efterfrågan på 
personal inom byggsektorn är 
hög. ByggPartner är föremål för 
omfattande och allt strängare 
hälso- och säkerhetslagar och 
regelverk. Bolaget skulle kunna 
komma att ställas till ansvar till 
exempel för en arbetsmiljö- 
situation eller arbetssäkerhet. 

Ett ständigt arbete pågår för att utveckla medarbetarna. Rekrytering 
sker såväl internt som externt. Internt för att synliggöra att det finns 
möjlighet att utvecklas för dem som vill och som anses lämplig. Vid 
rekrytering läggs stor vikt att kandidaterna uppskattar ByggPartners 
arbetssätt och delar ByggPartners värderingar. Bolaget arbetar 
kontinuerligt med förebyggande arbete med fokus på arbetsmiljö och 
arbetssäkerhet. ByggPartner är sedan flera år ISO-certifierade inom 
kvalitet (9001).
 ByggPartner redovisar nöjd medarbetarindex i tabellen för resul-
tatindikatorer. Mätning avseende medarbetarindex görs vartannat 
år, nästa mätning sker 2022. Vidare redovisas antalet genomförda 
interna ledarskapsutbildningsdagar i tabellen för resultatindikatorer. 
Bolagets frisknärvaro mäts löpande varje månad, där målet alltid är 
att ha en högre frisknärvaro än 96 procent. Antalet olyckor som gav 
upphov till sjukskrivning samt olycksfallsfrekvens per miljon arbetade 
timmar redovisas också i tabellen för resultatindikatorer.

Korruption och  
brott mot mänskliga  
rättigheter

ByggPartner befinner sig i en 
konkurrensutsatt bransch och 
har många medarbetare med 
ansvar och befogenheter samt 
arbetar med flera underleveran-
törer. ByggPartner är föremål för 
omfattande lagar och regelverk 
för mänskliga rättigheter. Bolaget 
skulle exempelvis kunna komma 
att ställas till ansvar för att en 
medarbetare bryter mot regel-
verk och interna uppförande- 
koden eller att efterlevnad av 
ByggPartners interna regelverk  
ej följs av underleverantörer.

Grunden för riskhantering ligger i ByggPartners företagskultur,  
värderingar, intern kontroll, ekonomisk rapportering och finansiell  
styrning. I tillägg så arbetar bolaget förebyggande och utbildar samt-
liga medarbetare i regelverk, policys och koder samt säkerställer att 
underleverantörer tillämpar och följer ByggPartners regelverk.
 ByggPartner tillämpar och följer Sveriges Byggindustriers uppfö-
randekod. I uppförandekoden ingår Institutet mot mutors närings-
livskod. Underleverantörer förbinder sig att tillämpa och följa samma 
uppförandekod i inköpsavtal.
 Samtliga underleverantörer förbinder sig att följa ByggPartners 
uppförandekod. Ett ständigt arbete pågår för att säkerställa att under- 
leverantörer tillämpar och följer inköpsavtalet. ByggPartner är sedan 
flera år ISO-certifierade inom kvalitet (9001).
 För att säkerställa att underleverantörer tillämpar och följer  
uppförandekoden för miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter 
och korruption så genomför ByggPartner revisioner.
 ByggPartner redovisar antal incidenter i tabellen för resultat- 
indikatorer.

Operativa risker
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Kredit- och 
motpartsrisk

ByggPartner är exponerat för risken att inte få 
betalt från nuvarande och framtida kunder.

Kundernas kredit kontrolleras innan projektstart  
av ett projekt och information om kundernas  
finansiella ställning inhämtas från kreditupplys-
ningsföretag. Faktureringen sker löpande och  
under produktionen pågår kontinuerlig hantering  
av operationella och finansiella risker. Både kvar-
talsvisa och månadsvisa utvärderingar av projekten 
görs, samt veckovisa avstämningar med under- 
leverantörer.
 I partneringuppdrag fördelas eventuella effektivi-
seringar samt kostnadsavvikelser mellan Bygg- 
Partner och kunden.

Finansieringsrisk Risk för att ByggPartner i framtiden misslyckas med 
att erhålla nödvändig finansiering, eller finansiering 
inte kan förnyas vid utgången av dess löptid, eller 
endast kan erhållas till kraftigt ökade kostnader 
eller oförmånliga villkor.

Under hela produktionen genomförs fakturering 
löpande med en förutbestämd ”lyftplan”, för att 
miniminera rörelsekapitalbindningen i de olika 
projekten.

Ränterisk Förändring av marknadsränta och kreditmarginal 
påverkar räntenettot, beroende i huvudsak på vald 
kapital- och räntebindningstid. Förändringar i mark-
nadsräntor och kreditmarginaler kan få en negativ 
kassaflödesmässig påverkan.

Byggentreprenadverksamhet medför inget stort 
behov av rörelsekapital.
 En betydande faktor som påverkar ränterisken 
vid händelse av finansieringsbehov är räntebind-
ningstiden. Enligt finanspolicyn får den genomsnitt-
liga räntebindningstiden på den totala upplåningen 
uppgå till maximalt 36 månader

Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att ByggPartner  
inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid  
förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att  
erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

En attestförordning säkerställer gränser och  
beslutsordning för godkännande av utgifter  
och investeringar.
 En månadsplanering avseende tillgänglig likvidi- 
tet som omfattar alla enheter görs. Planeringen 
uppdateras varje vecka. ByggPartner har tillgång  
till en checkräkningskredit om totalt 60 Mkr.

Finansiella risker 
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