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Målgrupp
För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för 
verksamhetsstyrning, kvalitet, riskhantering, säkerhet, beredskap, produktion, ekonomi, 
inköp, information, finans, försäkring etc. 
 
Varför riskhantering
Ökad konkurrens, fler omvärldskrav, internationalisering, outsourcing etc ställer höga 
krav på företagens och organisationernas medvetna risktagande. De kritiska affärs- 
och verksamhetsprocesserna måste skyddas mot olika former av hot och risker, som 
kan leda till allvarliga marknads-, förtroende-, informations- eller kapitalförluster av 
varierande slag. Samtidigt måste verksamheten utvecklas. Den får inte stagnera och 
bara handla om skydd  
och förvaltning. 

Vad är ERM
 ERM är ett strategiskt ledningsverktyg och syftar till bättre beslutsfattande i avgörande   
 frågor där mycket står på spel. Riskmedvetenhet måste genomsyra hela verksamheten  
 för att konkurrenskraften och tillväxten ska tryggas. Förluster ska minimeras och före- 
 byggas på ett optimalt sätt. 

 Svåra och viktiga arbetsuppgifter
ERM har en vid spännvidd och inrymmer många olika perspektiv. Det kräver både 
allmänna kompetenser och specialistkompetenser och i samverkan. Många får 
arbetsuppgifter som  
har att göra med riskhantering utan att vara riktigt väl förberedda. Detta är en baskurs 
som  
ger Dig en bred plattform att arbeta och fortsätta din utveckling från 

Mål för kursen
Efter kursen har du fått 
• en helhetssyn på ERM 
• en inblick i riskhanteringsprocessen,  
 – grundläggande generella styrdokument och riktlinjer 
 – olika beslutsmodeller och analysverktyg
• en förståelse för en organisations risker
• delta i diskussioner om egna praktiska uppgifter och problem och exempel  
 på de vanligaste praktiska sätten att gå tillväga 
• fått tips om hur Du gör en presentation av exponeringar och rekommenderade  
 åtgärder för ledningen som underlag för beslut och handlingsprogram
• information vart Du kan vända Dig för utbildning och vidare utveckling inom ERM



Föreläsare
Våra föreläsare är yrkesverksamma och väl kända inom sin områden

Anders Bjärnehäll 
har arbetat med risk- och försäkringsfrågor i stora börsbolag under många år. 
F.d Risk Manager inom Nobel koncernen och därefter ansvarig för Akzo Nobels 
totala riskhantering omfattande både den traditionella försäkringsfunktionen samt  
Enterprise Risk management med placering i Holland under många år. 
Verkar idag som konsult i ERM frågor inom Allevo AB. 
Erhöll Gustaf Hamiltons stipendium ”Årets Risk Manager” år 2008

Anna Isacson
Manager på E Y Advisory Services
Konsult och rådgivare i riskhanteringsfrågor främst inom den finansiella sektorn.
Projektledaruppdrag inom ERM, internkontroll/revision

Johan Mellin
Byggde upp ERM-konceptet i det bolag som idag är Eniro samt i TeliaSonera.
Tidigare arbetat som produktionschef, försäljningschef och managementkonsult i  
längre perioder samt under ett antal år ansvarig administrativ chef för Svensk Travsport
Arbetar idag i olika nätverk med riskhanteringsfrågor

Nils Kjellgren
Nils Kjellgren arbetar som konsult på 4C Strategies i projekt inom områden risk-, kris 
och kontinuitetshantering. Nils har erfarenhet av kvalificerat konsultarbete och har bl a
arbetat med kontinuitetshantering, inklusive utveckling av standarder på området.
Nils har under flera års tid även varit utbildningsledare för SiS utbildningar inom 
kontinuitetshantering och är dessutom aktiv i arbetet med att utveckla standarder inom 
kontinuitetshantering. Nils har erfarenhet av arbete med kontinuitetshantering inom 
både privat och offentlig sektor.
 
Torbjörn Wikland
Arbetat inom Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket och Försäkringskassan med  
revision, internrevision, ekonomistyrning och IT-utveckling och inom intresseorganisa- 
tioner i olika ledningspositioner. Ämnesråd vid Regeringskansliet med särskild uppgift 
att främja riskhantering och intern styrning och kontroll.
F.d. ordförande i Internrevisorerna, översatt COSO:s grunddokument om  
riskhantering och intern styrning och kontroll samt nyligen gett ut en bok på  
Far Akademi ”. Verkar idag som konsult i ERM inom Allevo AB.



Dokumentation
A4 pärm samt en CD med samtliga föreläsares dokumentation. Tips på länkar och 
litteratur. Information om SWERMA och NSD 

Anmälan: Anmälan görs på www.swerma.se, eller eva.eliassonkons@tele2.se,  
Tel:  0703-456052. Din anmälan bekräftas automatiskt då du anmäler dig via hemsidan. 
Två veckor före kursstart skickas deltagarförteckning och program ut.

Deltagaravgift: 13.800 kr exkl. moms 
För anmälan som inkommer senast 4 veckor före kursstart är deltagaravgiften 
12.000 kr exkl moms.
Medlem i SWERMA och NSD får dessutom oavsett anmälningstid en medlemsrabatt  
på 1.500 kr. 

Fakturering av deltagaravgiften sker från SWERMA före kursstart. 
Vid avbokning återbetalas 100 % av kursavgiften om den görs senast sex veckor före 
kursen, 50 % av avgiften om den görs senast fyra veckor före kursen och 25 % av 
avgiften om den görs senast tre veckor före kursen. 

OBS! Om Du får förhinder kan Du överlåta platsen till någon annan.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

För närmare upplysningar 
Eva Eliasson 
eva.eliassonkons@tele2.se
Tel:0703-456052

Information om behandling av personuppgifter 
Denna information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). När Du  
anmält Dig finns Dina personuppgifter i ett dataregister hos SWERMA. Uppgifterna 
behövs för att administrera kursen. De sparas hos SWERMA och kan komma att 
användas vid återkommande kontakter. 

Reservation för smärre förändringar



Program 

Dag 1

08.30 - 09.00 Kaffe/te smörgås

09.00 - 09.30  Inledning      Eva Eliasson
   Presentation      

09.30 - 10.30 ERM - Varför?     Anders Bjärnehäll 
   Vad är ERM
   Vad är risk
   Varför ERM

10.40 - 12.30  Risk och bolagsstyrning    Torbjörn Wikland
   Ramverk och standard för risk! 
   Lag och Kod för bolagsstyrning 
   Utvecklingstendenser

12.30 - 13.30  Lunch 

13.30 - 14.45 Riskvärdering      Anna Isacson

14.50 - 16.20 Riskkommunikation     Anders Bjärnehäll  
   Riskrapportering 

15.00  Kaffe

16.30    Case-grupparbete     Anders Bjärnehäll   

18.30   Dag 1 slut



Program 

Dag 2

08.30 - 09.30  Redovisning/utvärdering    Anders Bjärnehäll  
   av grupparbete 

09.30  Kaffe

09.40 - 11.30  Kontinuitetsplanering     Nils Kjellgren
   Varför kontinuitetsplanering?
   Vilken affärsnytta och vilka affärsmöjligheter
   Kommunikation med media och krishantering?
   Att skapa en effektiv krisorganisation?

11.30 - 12.30 Lunch  

12.30 - 15.00  Införande av processen    Johan Mellin  
   Vilka hinder och drivkrafter finns 
   Hur komma igång med arbetet?
   ERM-processen
   Roller och ansvar
   Integrering med övriga processen 
 
ca 14.00  Kaffe

15.00  - 15.30 Kursutvärdering
 
   Reservation för smärre förändringar. 


