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"Keys to succes"Keys to succes
Nyckeln till framgång med riskhantering

• Styrdokument för processen och mandat fastställda av VD
• Att ha fokus på rätt saker

O ä ld b k i  h ä ld l• Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
• Att kunna kvantifiera risker
• Enkelheten och det okomplicerade
• "Timing is everything" och att kunna se helheten
• "Ledarskap i förändring" 

Ri k  ätt h t t i bä   ffä öjli h t• Risker rätt hanterat innebär nya affärsmöjligheter
• Du måste skapa mervärde med processen – inte mer compliance!
• Koppla riskarbetet till bolagets strategi och normala planeringsprocess
• Vad är på ledningens och styrelsens agenda?



”Att h  ätt f k  h tt k dd  ätt k ””Att ha rätt fokus och att skydda rätt saker”

En undersökning på den amerikanska börsen 2006 visade att företagens 
värde fanns till 75 % i mjuka tillgångar (patenträttigheter, copyrights, 
intellektuellt kapital och i varumärket) d.v.s. icke finansiella tillgångar. 

Siffror från Fortune 1000 företagen 2001, visar att för de 100 bolag som 
upplevde en minst 25 % nedgång i sina börskurser kunde mer än 35 %
hänföras till operationella risker. Endast 6 % av nedgångarna kunde hänföras 
till finansiella risker.

Studier vid University of Oxford 2001 och 2006 visar på dramatiska 
kill d  å bö k kli  fö  b l   k  h  i  i llskillnader på börskursutveckling för bolag som kan hantera sina operationella

risker och incidenter på ett effektivt och strukturerat sätt jämfört med de 
bolag som saknar sådana kunskaper. Skillnaderna i börskursutvecklingen 
h  i fl  f ll  ä  50 % kill dhar i flera fall mer än en 50 % skillnad.



Value Reaction to Reputation Crises in general

(Rory F. Knight & Deborah J. Pretty; The Impact of Catastrophes on Shareholder Value 2001)

(Rory F. Knight & Deborah J. Pretty;  Proctecting Value in the Face of Mass Fatality Events 2006)



Value Reaction to Mass Fatality Events

(Rory F. Knight & Deborah J. Pretty;  Proctecting Value in the Face of Mass Fatality  Events 2006)



Comparative Value Reactions

(Rory F. Knight & Deborah J. Pretty;  Proctecting Value in the Face of Mass Fatality  Events 2006)



Fakta visar att med nergångar i affärskritiska IT-system i 2-6 dagar går 25 % av 
bolagen i konkurs

47 % av tillfrågade chefer tror nedgångar i kritiska IT-system gör att bolaget går i 
konkurs inom 24 timmer
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(Economist Intelligence Unit ”Business resilience – Ensuring continuity in a volatile environment” – 2007)



V fö  ä  d t å?Varför är det så?

”Five times as much data 
was transmitted over 
computer networks in one 
day in 2007 than during all 
days of 1999” 

(”Business resilience – Ensuring continuity in a volatile environment – Economist Intelligence Unit 2007”)





Aftonbladet den 16 november 2010

Enormt haveri hos Swedbank
"Det mest omfattande vi haft"

Swedbanks nätbank drabbades av avbrott vid 15-tiden. 
Enligt Swedbank är orsaken ett elfel som släckt verksamheten. 
M d t ä i ät tt k ä h f A S dbl d– Men det är ingen nätattack, säger presschefen Anna Sundblad. 



Vikten av att kunna hantera operationella riskerVikten av att kunna hantera operationella risker

Kostnader och förluster kopplat till operationella risker

Direkta kostnader (20 – 25 %)

Förluster till följd av förlorade intäkter vid försäljnings - eller produktionsstopp.j j g p pp

Indirekta kostnader (5-10 %)

Kostnader som uppstår när man skall hantera de inträffade Kostnader som uppstår när man skall hantera de inträffade 

incidenterna. Krishanteringshjälp, advokatkostnader, nya tillfälliga 

lokaler, skadestånd, etc.

Rykteskostnader (ca 70 %)

Förluster som uppstår p.g.a. av uppkomna rykten om brister i 

verksamheten och det skadade anseendet och varumärket.



"Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering"Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering

Branden i Albuquerque, 

New Mexico  USANew Mexico, USA

17 mars 2000 

Philips vs Ericsson vs Nokia

(Yossi Sheffi; The Resilient Enterprise; Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage 2005)



Philips Value Reaction
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Nokia Value Reaction
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Ericsson Value Reaction
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Redistribution of Market Share
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"Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering" Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering  
"Att vara väl förberedd ...... "Den enes bröd och den andres död"

Business Case: Pacific earthquake
• 12.26 26 dec: Earthquake (2006)

• 11.42 28 dec: HKBN back in business

• New service: bbAid

– Free, no contractual obligation, g

• Competitors offline

Results: Results: 

HKBBN increased marketshare by 26 % in two months

22 times invested money in BCM & Crisis Management 

during the last ten years
(Shanghai Business School 2007)

Source: http://www.continuitycentral.com/news02994.htm
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The wake up call …………………………….



Kontinuitetsplanering vs riskhantering

Riskidentifiering och riskhantering omfattar alla koncernens riskerRiskidentifiering och riskhantering omfattar alla koncernens risker

Kontinuitetsplanering avser koncernens affärskritiska processer 

som kräver alternativa nödlösningar



SyfteSyfte

K i i l i  ä  d fö   h   • Kontinuitetsplanering är en metod för att hantera en 
identifierad risk

Typ av motåtgärd “Lösning” Syfte
Eliminera risken Välj typ av skydd Minska sannolikhetenn

Minska risken Redundans Minska sannolikheten

Förflytta risken Försäkring Minska konsekvensen
Acceptera 

risken/förebygg Kontinuitetsplan Minska konsekvensen

Ignorera risken - -



Business Continuity ManagementBusiness Continuity Management

” l h l h ””Plans are nothing - planning is everything”
(Dwight D Eisenhower)

Summan av genomförd kontinuitetsplanering och 
en god krisledning är det som förhindrar incidenter 
och kriser att ö ergå till en katastrofer!och kriser att övergå till en katastrofer!



Toyota y
Kontinuitet är en del av strategiplaneringen

Bakgrund • Dessa leverantörer skapar en Bakgrund
• Brand i japansk ventilfabrik, 

Aisin år 1997 – kritisk 
leverantör till Toyota i 
ill k i   d  

Dessa leverantörer skapar en 
samverkansprocess och 
hjälper/utbildar varandra i 
tillverkandet av ventilerna

tillverkningen av deras 
bromssystem

• En försäljningsboom är vid 
tillfället att vänta i Japan 

• Toyota förlorar endast 4,5 
produktionsdagar – att 
jämföra med Aisins 5 veckor 
åtillfället att vänta i Japan –

pga. stundande höjning i 
mervärdesskatt

Åtgärd

långa produktionsbortfall
Strategi
• Beställar leverantörsrelation Åtgärd

• Omedelbar mobilisering på 
Aisin och Toyota - alternativa 
leverantörer kontaktas

• Beställar-leverantörsrelation 
baserad på tillit

• Balans mellan effektivitet -
riskspridning

• Tack vare sina nätverk 
”keiretsu” lyckas Aisin och 
Toyota sammanlagt få tag i 
65 d  l tö  

riskspridning

65 andra leverantörer 

(”Yossi Sheffi; The Resilient Enterprise; Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage” 2005)



UPS
Kontinuitet är en del av strategiplaneringen

Bakgrund: St t iBakgrund:
• Snöstorm i Louisville 1994. 
• Rekordlåga temperaturer 

Strategi
• Enhetliga arbetsprocesser gör 

det möjligt att ta in anställda 
f å  d  t

g p
skapar otjänliga vägar – alla 
transporter i området 
paralyseras
Samma morgon förbereder 

från andra orter
• Har man sett en UPS 

anläggning har man sett alla!
• Samma morgon förbereder 

sig 100 UPS plan för avfärd
Effekt:

Ä

• Standardiserade processer 
gör det även möjligt att 
snabbare reagera på 

å• Även om startbanorna rensas 
på en dag är det omöjligt för 
UPS anställda i området att ta 
sig till jobbet

variationer i efterfrågan
– Vid julhelger, andra 

intensiva högtiderg j
• Lösningen blir istället att flyga 

in folk från övriga landet!

g
– Personalstrejker
– Oväntade snöstormar mm

Yossi Sheffi; The Resilient Enterprise; Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage” 2005)
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(Yossi Sheffi; The Resilient Enterprise; Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage 2005)





”Struktur är motmedlet mot kaos”Struktur är motmedlet mot kaos

”Processer och funktioner” ”System”y





“In the middle of difficulty lies opportunity”
(Albe t Einstein)(Albert Einstein)
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”Luck favours a prepared mind”Luck favours a prepared mind

(Havard Business School)



Spelschema
MONSUNMONSUN --0909Krisledningsövning Telenor Sverige 2009 MONSUN MONSUN 0909



Spelschema i stort ”Monsun 2009”Spelschema i stort ”Monsun 2009”

07.00
Strålfors meddelar att de är utan 
produktionskapacitet i Ljungby. 
Beräknar vara i drift om 5 dagar

Mindre incidenter i 
infrastrukturen pga
stora mängder regn 

Stora mängder 
blixtnedslag i södra 
och mellersta
Småland

13.00
Personal från Telenor beger sig 
till Ljungby – råkar ut för allvarlig
Trafikolycka.
Meddelas via tfn.samtal som bryts

Oväder på väg
in över Sverige! Ytterligare incidenter i 

infrastrukturen pga
regn  och åska

19.00
Blixtnedslag i Strålfors 
ställverk vid 
anläggningen i Ljungby

11.00
Nya besked från Strålfors –
Ljungbyanläggningen åter i drift 
först om 5 veckor

Händelser

15.30
Övningen avbryts.
Utvärdering.

11-2511-24 11-26

Förväntade 
aktiviteter

Ekonomisk konsekvens

Krisledning II
Debriefinggrupp

Alt ti  lö i !

Ordinarie 
incidenthantering

Ordinarie 
incidenthantering

Analys av påverkan 
för Telenor

Inkallelse av CMT till
Morgonen efter
Krisledning I

Djupare analys av 
Påverkan för Telenor

o o s o se e s
Juridisk innebörd!
Tekniska möjligheter

Alternativa lösningar!
Alternativa lev!



Påverkade områdenPåverkade områden

L i tik t i l I i d  kl ål CS• Logistik terminaler
– Stores

– E-store

• Inringande klagomål CS

• Kommunikation
– Intern

– CS försäljning

• Logistik modem
– B2

– Extern

• Nätförbindelser till alternativ 
plats

• Logistik SIM
– Telenor

– Glocalnet

• Omkonfigurering i IT-system

• Avtal med ”nya lev”

• Fakturaproduktion

• Personkrisledning
– HR

– Drabbade avdelningar



”Keys till succes”
"Ti i  i  thi " h tt k   h lh t"Timing is everything" och att kunna se helheten

Risk assesment processen måste vara en integrerad del av den p g
vanliga planeringsprocessen i bolaget

Strategy Financial/ Macro view/ BusinessRiskStrategy 
process operational 

planning
environmental 

analysis

Business 
Plan

Risk 
assessment

Hur rör sig kunderna? Hur ska vi tjäna pengar på Vilka risker finns på vägen? Planera och budgetera/ Lås fast processer, 
Hur rör sig konkurrenterna?
Hur ser spelplanen ut?

den här marknaden?
Vilka är våra strategier i 
perspektivet 1-3 år  
resp. 3-5 år?

Vilka risker ska vi ta?
Har vi processer för att 
hantera riskerna?
Kan vi vända några risker 
till nya affärsmöjligheter?

skapa  för forecast för  de 
resurser vi behöver och 
de aktiviteter vi ska genom-
föra för att kunna hantera  
de identifierade riskerna

aktiviteter och identifierade 
risker i en plan och följ upp 
med nyckeltal  som en del av
affärsplanen 
(Key Risk Indicators/ Keytill nya affärsmöjligheter?

Påverkas vår strategi av 
de identifierade  riskerna?

de identifierade riskerna 
och nå uppsatta mål 

(Key Risk Indicators/ Key
Performance Indicators)

34

Hur identifierar och hanterar du nya risker efter planeringsprocessen? 



Ri k & S it  D t t T l  S dRisk- & Security Department Telenor Sweden

Chief Risk Officer
Risk, Security & Compliance

Ulf Rönndahl

Chief Risk Officer
Risk, Security & Compliance

Ulf RönndahlUlf RönndahlUlf Rönndahl

Information 
Security

Manager*

Information 
Security

Manager*

Fraud ManagerFraud Manager

Senior FraudSenior Fraud

Customer
Security Manager

Customer
Security Manager

CustomerCustomer

Manager Special 
Services

Manager Special 
Services

Operator Special Operator Special 

Physical Security 
Manager

Physical Security 
Manager Risk ManagerRisk Manager

Senior Risk Senior Risk 

Business 
Continuity Officer

Business 
Continuity Officer

AnalystAnalyst Security AnalystSecurity Analyst

Customer
Security Analyst

Customer
Security Analyst

p p
Services

p p
Services AnalystAnalyst

* Deputy Chief Risk Officer
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