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• Group Risk Manager på PostNord  

• Tidigare konsult på Ernst & Young och Vattenfall inom 
Riskhantering, Portföljhantering och Asset Management 

• Doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm på en 
avhandling kring operationell riskhantering i svenska 
Industriföretag 

– Risk, riskuppfattning och medias roll kring 
investerares uppfattning av risk 

– Riskreglering och riskfilosofier kring kemikalier 
inom EU och Sverige 

– Organisation av riskhantering inom svenska 
industriföretag 

– Risk och hållbarhet  
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• Senior Director CSR på Hallvarsson & Halvarsson 

• Tidigare SVP Communication Stora Enso 
Renewable Packaging, ekonomijournalist Ekot 

• Doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm på 
en avhandling kring intressentrelationer i samband 
med förvärv och fusioner 

– Shareholder value, idé och argument.  

– Corporate Social Responsibility, idé och 
argument. 

– Effekter av förvärv och fusioner på 
organisationer och samhälle  

– Diskursanalys  



Agenda - Riskkultur, riskkommunikation och kriskommunikation  

 

• Riskkultur och organisation - Informell och formell riskkultur 

 

• Riskkommunikation -  förståelse, påverkan och planering  

 

• Media, CSR och kris 

 

• Intressenters reaktioner vid en CSR kris 
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Vad är riskkultur och varför är det viktigt?  

• Företagsstyrningssystemet  

• Process för riskhantering 

• Roller & ansvar  

• Kompetens och utbildning 

• Resurser  

• Riskkultur  
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Riskkultur kan definieras som ett system av och 
interaktion mellan värderingar och beteenden som finns i 
en organisation och som formar beslut kring risk och 
riskhantering. Riskkulturen påverkar beslut och 
aktiviteter i hela organisationen, bland chefer och 
medarbetare, informellt och formellt.  

Riskkultur är en kritisk faktor för att lyckas med riskhanteringen  och påverkar 
hur individer och organisationen ”pratar” och kommunicerar kring risk 

”Riskkulturen är bara en av flera 
viktiga utmaningar kring intern 
styrning och kontroll och 
riskhantering” 



Mognadsgrad kring riskhantering påverkar riskkulturen formellt 
och informellt* 

Hög 

Riskhanteringsfilosofi 

Koppling till strategi 

Medel 

Låg 

Industristandard – fram tills idag Best Practice – 5 års horisont 

Riskkontroll 
Försvar av 

balansräkning 
Optimering av 

risk/avkastning 
Värdeskapande 

#1 

Efterlevnad 

#2 

Minimering av 
förluster 

#3 

Mätning av risk 

#4 

Riskhantering 

#5 

Optimering  

#6 

Integrerad strategisk 
planering 
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Att förstå den informella riskkulturen och förutsättningar för en 
formell riskkultur  
• Attityder och värderingar – latent och explicit  

• Handlingar och beteenden – vilka handlingar och beteenden karaktäriserar verksamheten 

• Kommunikation - hur pratar man och rapporterar kring risk internt  

• Jargong och gruppbeteende 

• Överträdelser 

• Ineffektivitet och avbrott – jobbar man med kontinuitetsfrågor, ständiga förbättringar och kvalitetssäkring? 

• Påföljder – har man en förklaringskultur eller en konsekvenskultur  
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• Styrelsens och ledningens sign-off  

• ERM-angreppssätt – helhetssyn på riskhanteringen (COSO, ISO, m.fl.)  

• Tydlig styrning genom policy, instruktioner och andra styrande dokument 

• Tydlig länk till verksamhetsstyrning, affärsplanearbetet och budgetering – riskanalysen skapar värde 

• Tydlig governancemodell – roller, ansvar och riskorganisation i linje med befintlig arbets- och 
delegationsordning – De tre försvarslinjerna  

• Tydligt definierad process för riskhantering, identifiering, analys, värdering, förhållningssätt och aktiviteter 
och ständig förbättring  

• En beslutad och tillämpad rapporteringsstruktur, t.ex. genom ett årshjul  

• Resurser 

 



Att kommunicera kring risk är inte det lättaste  

Exempel på utmaningar 
med riskkommunikation 

 

• Finanskrisen 2008 

 

• BP 

 

• Akrylamid 
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https://www.google.se/url?q=http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/doms-betala-miljonlan-for-vardelos-obligation-fran-lehman-brothers_8035266.svd&sa=U&ei=DyhrU_asF4LbywOMmIKQBQ&ved=0CDUQ9QEwBA&usg=AFQjCNHj70wDRWmvXIsj_IWpFhri7FQruA
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” Vilken tur att vi har så kort minne”   



Vad är riskkommunikation och varför är det viktigt? 

• Riskkommunikation utgör en iterativ process mellan olika sändare och mottagare – 
Ett flöde av information och värderingar som går fram och tillbaka mellan experter, 
myndigheter olika intressenter och allmänhet (National Research Council, 1989)  

 

• Alla som menar sig vara berörda av den aktuella risken äger legitimitet att kommunicera 
med andra aktörer 

• Det innehåller budskap, inte nödvändigtvis om risk, som uttrycker engagemang, 
åsikter/reaktioner gentemot risk eller mot olika åtgärder/strategier för att övervaka och 
kontrollera risker (ref. L-E Warg) 

 

• Formaliserad riskkommunikation ligger ofta till grund för/syftar till beslutsfattande 

• En god riskkommunikation kan förbättra dialogen mellan experter, myndigheter 
och allmänhet och leda till mer välgrundade och korrekta beslut  
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Kontextens betydelse och sändarens och mottagarens roll 

• Av vem  – sändare som organisation/företag, myndighet, expert eller individ, t.ex: 

– Finansinspektionen  

– SCA 

– Lottie Knutson (fd. Fritidsresor)  

 

• Mottaglighet kring riskbudskapet påverkas av uppfattningar kring risk som i sin tur påverkas 
av bl.a.: kunskap, kön, ålder, utbildning/inriktning, kulturella och sociala faktorer, förtroende 
m.m.  

 

• Kognitiva tillkortakommanden och försvarsmetoder 

 

• När och hur – vilka kanaler används och hur uppfattas budskapet därigenom 

– Forum 

– Media 

– Timing  
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Riskuppfattningarna och bakomliggande faktorer påverkar i sin 
tur riskkommunikation och beslutsfattande 
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En ökad förståelse för människors uppfattningar och bedömningar av risker har i ökande grad 
påverkat hur olika aktörer utformar sina strategier för riskkommunikation, T.ex:  

 

• Elektromagnetiska fält – elledningar och mobiltelefoner 

• Nybyggnation av kärnkraft 

• Slutförvaring av använt kärnbränsle 

• Genetiskt förädlade organismer (t.ex. grönsaker, soja m.m.)  

• Kemikalier och tillsatser 



Riskkommunikation – planering  
 

• Vem vill man nå? 

• Vem kommunicerar – förtroende och objektivitet 

• Vad vill man uppnå?  

• Vad vet man om olika intressenters/mottagares uppfattningar 

och riskinställning  

• Top-down eller bottom-up?  

• Dialog och delaktighet eller information? 

• Vilka metoder och tillvägagångssätt är lämpligast? 

– Forum, informationskanaler, media, frekvens, tidsplan m.m.  

• Vad skiljer riskkommunikation från kriskommunikation?  
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Intressenters reaktioner 
vid CSR-kris 

Tommy Borglund  



 
 
 



Medierna allt mer intresserade 
av CSR och hållbarhet  
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1. Marketing stock funds: activists and opinion-formers 

 Not so interested in dialogue, will quickly be critical in the public 
 debate. 

 

2. Focusing on  investments: analysts and investors 

 Interested in dialogue (if they have the resources), important 
 allies.   

 

 

 

 

 

Investors, two groups 
with different agendas 

Know who your investors are. 
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• First reaction is worry 

• You can influence what happens next: 

 Alt. 1: Lack of internal communication and transparency  

   employees listen to media and become critical. 

 Alt. 2: Full story and transparent communication internally  

   employees listens to you and become your allies. 

 

 

  

 

 

The employees can 
become your allies 

Seize the opportunity, be transparent  

and communicate openly about the  

crisis the impact of the  

measures taken. 
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• Trust as the basis of the relationship.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Don’t forget your 
customers 

Be proactive and transparent and  

communicate openly about the  

crisis and the measure taken. 
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1. Collaborators:  

 Want to help, will listen, are friends 

 

2. Activists: 

 Openly critical, will not listen 

 

2. Revolutionaries: 

 Virtually organised groups demanding change 

 

 

 

 

 

 

NGOs, groups with 
different agendas 

Know what motivates the NGOs  

and who to cooperate with. 
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• Your friends in the greater CSR network can become 

your critics. 

 

 

CSR experts turn you down 

Decide beforehand how much to  

position yourself in the CSR network. 
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• Journalists have the power to influence the opinions of 

multiple stakeholders.  

• Stories bring the image of a scandal. 

• Difficult to get interest in the impact of the measures 

taken. 

• Duty ethics overshadowing consequential ethics.  

Short term criticism. 

• Expect unbalanced media reporting. 

Journalists 

Always talk to journalists but be aware of the  

dilemma: correcting errors and defending  

yourself vs prolonging the media story. 
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Key approach to different 
stakeholders 

Always talk to 

journalists 

Turn the 
employees into 

allies 

Know who your 

investors are 

Don’t forget your 

customers 

CSR experts can 

turn you down 

Know which 
NGOs to 

cooperate with 
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• Accept the different roles of stakeholders in a crisis. 

• Be proactive and transparent. 

• Be professional.  

 

Keep in mind 
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20 April 2011 Financial results Q1 
2011 
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And solve the problem!  


