
Diplomerad Risk Manager 2013
Plats  
IFL Conference Center, Sveavägen 63, 
Stockholm.

Datum 
Totalt 6 dagar, 11—13 sep + 14—16 okt 
2013.

Målgrupp
Programmet passar såväl privat sektor 
som myndigheter, statliga bolag och 
affärsdrivande verk. Viktiga målgrupper 
inom dessa verksamheter är naturligtvis risk 
managers men även chefer på olika nivåer, 
CFO, CRO, controllers, jurister, compliance 
och ansvariga revision är ytterst lämpade att 
delta.

Pris
42 000 kr exkl moms.

Medlemmar i SWERMA erhåller 15% rabatt 
på ordinarie kurspris. Gå gärna in på 
swerma.se för ansökan om medlemskap.

Anmälan och ytterligare information
Välkommen att kontakta Marcus Feldt,  
08-586 175 13 eller marcus.feldt@ifu.se.

Ett samarbete med SWERMA
Programmet är frukten av ett nyinrättat 
samarbete mellan IFU – en del av IFL 
vid Handelshögskolan i Stockholm och 
SWERMA (Swedish Risk Management As-
sociation). Genom att sammanföra det bästa 
från två världar i SWERMAs obegränsade 
erfarenhetsbank av seniora praktiker och 
Handelshögskolans pedagogiska profes-
sionalism och forskarnätverk så har du ett 
program utöver det vanliga.

Detta diplomprogram syftar till att belysa den komplexa roll en Risk 
Manager innehar och utveckla dennes kompetens i att verka som 
Risk Manager i det egna företaget. Programmet omfattar allt från 
rena verksamhetsstyrningsfrågor till styrande regelverk och organise-
ring av riskfunktionen med tillhörande best practice i tillämpning 
och implementering. Syftet med programmet är att ta ett helhets-
grepp över risk managementrollen och utifrån vissa gällande 
standarder ge deltagarna en stabil kunskapsbas i det fortsatta 
arbetet och prak tiskt användbara metoder, som direkt kan använ-
das och integreras i ordinarie verksamhetsstyrning.

Programmet omfattar totalt sex dagar (3+3) där de första tre dagarna utgör basen för utbildningen 
och de avslutande tre mera ”knyter ihop säcken” genom att fokusera på praktisk riskhantering, 
best practice och tillämpningsövningar. Programmet kan delas upp i två huvudområden: ”Gover-
nance, Organisation och Ledarskap” och ”Enterprise Risk Management”. Till dessa huvudområden 
har vi sorterat in fem underkategorier som vi valt att kalla: Verksamhetsstyrning, Ramverk och 
Standarder, Riskaspekter, Riskkom munikation samt Riskhantering. Programmet kommer att omfatta 
förstudier och hemuppgifter vilka kommer att syfta till att stödja ett kortare projektarbete där 
deltagarna själva lyfter en egen verksamhetsutmaning. I övrigt kan den pedagogiska processen 
beskrivas som en tratt där vi inleder med att lägga en bred bas genom att ge ett företagslednings-
perspektiv på risk managerfunktionen och hur en riskmogen organisation arbetar med denna i 
sin affärsutveckling. Från den inledningen kommer programmet att ”smalna av” och fokusera på 
Risk Managerrollen där ämnena genomsyras av en röd tråd som förankras i autentiska övningar 
och diskussioner som omfattar hur det är att vara Risk Manager i praktiken. Som en fördjupning 
till huvudprogrammet kommer gästföreläsare komplettera innehållet med aktuella och relevanta 
ämnen. Programmet är på svenska men allt material presenteras på engelska.
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Verksamhetsstyrning

•	Governance ur ett ledningsperspektiv.

•	Riskfunktionen som affärsutvecklare.

•	Risk i olika sammanhang.

•	Riskmogna organisationer.

Ramverk	och	standarder

•	Introduktion till Risk Management - Intern  
  styrning och kontroll.

•	Status för riskhantering internationellt och  
  nationellt samt i offentlig sektor.

•	Standardisering och Riskhantering ISO 
  31000 - COSO 
•	ERM-nytta och/eller    
regelefterlevnad.

Riskaspekter

•	Riskteori.

•	Riskaptit.

•	Riskaspekter.

•	Riskkategorier.

•	Riskanalys.

IFU,	en	del	av	IFL	vid		
Handels	högskolan	i	Stockholm
IFU är Sveriges ledande aktör inom 
försäkringsutbildningar. IFU vänder sig till 
yrkesverksamma inom försäkringsbolag, 
försäkringsmäklare, bank och finans. 
Sedan januari 2005 är IFU en del av IFL 
vid Handelshögskolan i Stockholm. IFL vid 
Handelshögskolan i Stockholm rankas av 
Financial Times som en av Europas främsta 
skolor inom Executive Education.

Swedish	Risk	Management	Asso-
ciation,	SWERMA	är intresseföreningen 
för dig som arbetar inom näringsliv, offentlig 
verksamhet och samhälle med att driva och 
utveckla riskhantering (Risk Management). 
Idag har SWERMA ca 300 medlemmar. 
Medlemskapet är personligt. Föreningen 
har aktiviteter kring en rad olika ämnesom-
råden som knyter till Risk Management, 
några exempel är: ”hur en organisation 
kan effektivisera sin egen risk hantering”, 
”försäkring” och ”captive”. Aktiviteterna 
sker i nätverksgrupper, hemma hos besök, 
flera utbildningar i samarbete med Svensk 
Näringsliv och ett årligt möte, Riskforum. 
Föreningen har internationell anknytning till 
den europeiska organisationen FERMA med 
vilket vissa samarbetsprojekt bedrivs.

Riskkommunikation

•	Organisation och Metodik.

•	Pedagogik och Kultur.

•	Riskkommunikation.

•	Riskrapportering.

Riskhantering

•	Processimplementering.

•	Engagemangskapande i företaget.

•	Implementering av riskhantering.

•	Riskpolicy och riskguideline.

•	Work-Shops med riskhantering.

Projektarbete

Examination

Innehåll Diplomerad Risk Manager 2013

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen tillfullo, bör du ha arbetat med riskhanterings-
frågor i ca 2 år. Ansökan om deltagande görs till programansvarige eller via länk på 
SWERMAS hemsida. Ansökan behandlas av programledningen där deltagande kommer 
att avgöras av meriterande förkunskaper som t.ex. deltagande i andra riskhanteringskurser 
levererade av SWERMA/IFU eller motsvarande


