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Bakgrund: Dagens globalisering, den allt snabbare utvecklingen inom teknologin samt
marknadsavregleringar medför nya marknader, konkurrenter och produkter. Det resulterar i en komplex och
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ställer högre krav på att företag skaffar sig kontroll över sina samtliga risker. Ett företags riskhantering bör
därför förutom de traditionella riskerna även omfatta operationella och strategiska risker.

Syfte: Syftet med undersökningen är att beskriva och positionera telekomoperatörers riskhantering i
förhållande till riskhanteringslitteraturen. Vi avser att göra det med avseende på strukturer, procedurer,
lärprocesser, visioner och fördelar. En ytterligare ambition är att koppla samman riskhanteringsperspektiv
med val av kunskapsspridningsstrategi.

Metod: Vår undersökningsansats är en hermeneutisk kvalitativ fallstudie. Inom ramen för undersökningen vi
har genomfört 13 djupintervjuer med undersökningens fallföretag respektive referensföretag.

Resultat: Telekomoperatörerna har utvecklat sin riskhantering till det bredare riskhanteringsperspektivet
Business Risk Management, men det finns tydliga indicier på att företagen börjar närma sig en riskhantering
med karaktären av ett Enterprise-Wide perspektiv. Omvärldens komplexitet ställer krav på vilket
riskhanteringsperspektiv ett företag måste anamma, för att härigenom upprätthålla sin konkurrenskraft. En



omvärld som karaktäriseras av en hög komplexitet kräver därmed ett brett riskhanteringsperspektiv, där de
operativa och strategiska riskgrupperna är av största vikt. Dessa riskgrupper är icke- kvantifierbara till sin
karaktär, varför kunskapsstrategin personalisering är att föredra. En omvärld som däremot karaktäriseras av
låg komplexitet kan fokusera på de traditionella riskgrupperna. De traditionella riskgrupperna, finansiella
respektive försäkringsbara, är kvantifierbara till sin karaktär, varför kunskapsspridningsstrategin kodifiering
är att föredra.
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Abstract
Background: As companies are operating in more globally and complex environments, the need for risk
control is accelerating. In an ever-changing environment, companies cannot merely focus on traditional risks,
which include financial and insurable risks. To maintain competitiveness, companies need to extend their
risk management to include all risks, traditional as well as operational and strategic risks.

Purpose: The purpose is to describe and position risk management for Telecom operators, in comparison
with the risk management literature, with regards to structure, processes, learning process, visions and
benefits. In addition, our aim is to link risk management perspectives with the different strategies for
knowledge management.

Method: The approach taken is a hermeneutic case study, in which a total of 13 in-depth interviews with
three different Telecom operators have been carried out.

Results: The main findings are that the Telecom operators have developed their risk management to the
business risk management perspective. There are some indications however that the companies are focusing
on widening their risk management to the Enterprise-Wide perspective. The degree of the environments
complexity, in which companies are operating, is determining the need for different risk management
perspectives. To maintain their competitiveness in a highly complex environment a wider risk management
perspective is needed. This includes operational and strategic risks, which are non-quantifiable. Therefore the
personalization strategy is to recommend for achieving an effective risk management. A less complex
environment, on the other hand, can mainly focus on the traditional risks. These risks are quantifiable, and
therefore the codification strategy is to prefer.
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1 Inledning
Vi kommer i inledningskapitlet att ge läsaren en bakgrund till varför

undersökningen är av intresse att genomföra. För att ytterligare tydliggöra

undersökningens relevans ges en översiktlig beskrivning av de

problemområden vi har identifierat. Diskussionen mynnar ut i våra

övergripande problemformuleringar samt undersökningens syfte.

Avslutningsvis presenteras undersökningens strukturella disposition.

1.1 Bakgrund

Vårt samhälle präglas av en mängd olika risker. Risker av det mer primitiva

slaget, som exempelvis avsaknad av vatten och värme, har i västvärlden

försvunnit tack vare den ökade välfärden. Välfärden har dock inneburit att

mängden risker har ökat som en direkt följd av industrialisering och

globalisering. Exempel på risker som har uppstått är sådana förknippade med

teknologi och infrastruktur. (Vaughan, 1997) Människan tar därför ett otal

risker förknippade med vardagen, som exempelvis elektronisk handel eller

korsa en gata. Händelser som en individ överlever innebär ett kontinuerligt

lärande, som bland annat omfattar hur det är möjligt att undvika eller reducera

risker och oönskade konsekvenser (Ritchie & Marshall, 1993).
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Även företag utsätts för ett ökat antal risker eftersom de tvingas att vara

verksamma i en allt mer komplex och föränderlig omvärld. Amerikanska

företag började i slutet av 40-talet i större utsträckning än tidigare att fokusera

på sina risker. Som ett resultat därav växte konceptet risk management1 fram,

vilket sedan spred sig till övriga västländer under 70-talet. (Hamilton, 1985)

Risk management kan enligt Hamilton (1996) definieras som ett systematiskt

sätt att skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot

skaderisker, för att verksamhetens mål skall kunna uppnås med ett minimum

av störningar. Riskhantering har traditionellt sett varit fokuserad på att

behandla försäkringsbara och finansiellt kontrollerbara risker (Doherty, 2000).

En kontrollerbar risk innebär att företag kan påverka konsekvensen av dess

utfall. En annan benämning på risker av det traditionella slaget är, enligt

Doherty (2000), down-side risker.

” Because risk is a reality of life and life is constantly changing in the

new economy, the current state of business risk management must

evolve – dramatically”

             Källa: Deloach, 2000, s. 6

Dagens globalisering, den allt snabbare utvecklingen inom teknologin samt

marknadsavregleringar medför nya marknader, konkurrenter och produkter

(Nottingham, 1996). Det resulterar i en komplex och föränderlig omvärld,

vilket medför att risker och dess utfall är svårförutsägbara. Företag ställs

                                          
1 Risk management och riskhantering kommer att användas synonymt enligt
Standardiseringskommissionen i Sverige, standard (IEC 60300-3-9)
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därför ideligen inför val, där de inte till fullo kan avgöra konsekvenserna av

det gjorda valet. Enligt Hamilton (1996) ställer den komplexa omvärlden

högre krav på att företag skaffar sig kontroll över sina samtliga risker. Ett

företags riskhantering bör därför, enligt Lange & Owen (1999), förutom de

traditionella riskerna även omfatta operationella och strategiska risker. Det

traditionella sättet att, genom olika försäkringar och finansiella instrument,

hantera risk räcker därmed inte till för att upprätthålla ett företags

konkurrenskraft. För att erhålla en komplett bild av ett företags riskexponering

är det även av stor vikt att skapa en förståelse för relationer och

samvariationer mellan de olika riskerna. För företagen innebär det enligt

Hamilton (1996) en integrerad riskhantering på företagsnivå. Den integrerade

riskhanteringen har erhållit en ökad betydelse bland företag som en följd av de

internationellt framväxande riskhanteringsstandarderna i exempelvis USA,

England och Tyskland. Dessa normerar företag att utveckla sin riskhantering

från ett traditionellt mot ett integrerat angreppssätt. (EIC, 2001)

1.2 Problemdiskussion

Trots det växande intresset för riskhantering råder det i dagsläget skilda

åsikter bland forskare och företag om vad begreppet risk och riskhantering

innebär (Vaughan, 1997). Den traditionella definitionen av risk kopplas ofta

samman med något negativt, som kan innebära en förlust eller skada för

företag. Denna definition av risk har medfört att företag har fokuserat på att

framförallt hantera finansiella respektive försäkringsbara risker, vilket enligt
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Vaughan (1997) har bidragit till att riskhanteringen har varit nära

sammankopplat med finans- och försäkringsbranschen. Finansiella respektive

försäkringsbara risker är båda sådana riskgrupper vars effekter företag

försöker att värdera och kvantifiera. Lange och Owen (1999) är dock exempel

på författare som försöker att skapa ramverk för riskhantering, där även risker

av det kvalitativa slaget beaktas. I samband med utvecklingen inom

riskhanteringslitteraturen har riskbegreppet fått en vidare betydelse. Det

innebär att riskbegreppet inte enbart förknippas med något negativt, utan även

betraktas som en möjlighet till positivt utfall (Hamilton, 1985). Lange &

Owens (1999) modell omfattar det vidare riskhanteringsbegreppet och

inkluderar, förutom de traditionellt finansiella och försäkringsbara riskerna,

även de operationella och strategiska riskerna. Författarna förespråkar att

företag bör skapa sig en integrerad helhetsbild av samtliga risker. Den

befintliga riskhanteringslitteraturen behandlar endast i begränsad omfattning

huruvida företag anammat det integrerade riskhanteringssynsättet. Vi finner

det därför av intresse att undersöka i vilken utsträckning detta

riskhanteringssynsätt har anammats bland telekomoperatörer, då

telekommarknaden kännetecknas av komplexitet och föränderlighet.  Det

ställs därmed krav på en riskhanteringsutveckling mot det integrerade

synsättet.
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För att företag skall kunna upprätthålla en aktiv riskhantering menar DeLoach

(2000) att den måste vara utformad som en återkommande systematisk

process, samt utgöra en integrerad del av företagets övriga styrning. Han

fokuserar emellertid främst på finansbranschen eftersom denna har kommit

relativt långt i detta avseende. En anledning till varför företag inom

finansbranschen har kommit långt är att det finns standarder, vilka normerar

hur risker på ett systematiskt sätt bör hanteras. Utöver dem har det även vuxit

fram andra riskhanteringsstandarder, vilka normerar användandet av en

systematisk riskhanteringsprocess bland företag generellt sett. Vi avser att

undersöka i vilken utsträckning telekomoperatörer tillämpar en systematisk

riskhanteringsprocess, samt om den utgör en integrerad del av företagens

övriga styrning.

Författare såsom Lange & Owen (1999) samt DeLoach (2000) menar att en

integrerad riskhantering skapar konkurrensfördelar, då den bidrar med mer

transparant och riktig information som ligger till grund för beslutsfattande.

Riskhanteringen möjliggör därmed att mer korrekta beslut fattas, vilket ger

företaget större möjlighet att uppfylla uppsatta mål. En ytterligare positiv

effekt av en integrerad riskhantering är att volatiliteten i resultatutvecklingen

har potential att minska. Det är grunden till att författarna, Lange & Owen

(1999) samt DeLoach (2000), även ser en nära koppling mellan en

verksamhets riskhantering och ett ökat aktieägarvärde. De nämnda fördelarna

anser vi inte vara renodlade effekter av en effektiv riskhantering, eftersom ett
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flertal variabler ligger till grund för att uppnå dessa. Det är därmed svårt att

urskilja riskhanteringens enskilda bidrag, varför vi är intresserade av att utreda

vilka fördelar telekomoperatörer uppfattar sig erhålla till följd av sin

riskhantering.

Alla former av verksamhetsutövning ställer krav på kontinuerligt

beslutfattande, vilket innebär ett ständigt risktagande. Risker och risktagande

förekommer därför i olika situationer, vilka till sin karaktär varierar.

Följaktligen är det svårt att i litteraturen finna en generell

riskhanteringsmodell som är applicerbar i samtliga risksituationer, vilket vi

anser är ett tecken på ämnesområdets komplexitet. En relevant aspekt som vi

saknar, i de modeller som återfinns inom riskhanteringslitteraturen, är en

problematisering kring hur riskhanteringens lärprocess kan underlättas med

hjälp av olika kunskapsspridningsstrategier. Lärprocesser bidrar till att skapa

en förståelse inför riskhanteringen, vilket är grunden för en effektiv

riskhantering. Vi menar att det vore av vetenskapligt intresse att sammanlänka

Risk Management-teorier med Knowledge Management-teorier, då

kunskapsgenerering och kunskapsspridning ständigt genomsyrar en

organisation.
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1.3 Problemformulering

Problemdiskussionen omfattar ett antal övergripande problemområden, vilka

vi avser att specificera genom nedanstående problemformuleringar.

• Hur betraktar telekomoperatörer begreppet risk?

• Hur fungerar telekomoperatörers befintliga riskhantering med avseende

på struktur, procedurer och lärprocesser? Vilken specifikationsgrad,

kvantifiering kontra verbalisering, har telekomoperatörer beträffande

värdering av risk? Beror specifikationsgraden på vilken typ av risk det

handlar om?

• Vilka visioner har telekomoperatörer beträffande sin framtida

riskhantering?

• Vilka fördelar anser telekomoperatörer att de erhåller som följd av sin

riskhantering?

Vi avser även att utreda sambandet mellan Risk Management (RM) och

Knowledge Management (KM) med avseende på ett företags

riskhanteringsperspektiv och kunskapsspridningsstrategier.
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1.4 Syfte

Syftet med undersökningen är att beskriva och positionera telekomoperatörers

riskhantering i förhållande till riskhanteringslitteraturen. Vi avser att göra det

med avseende på strukturer, procedurer, lärprocesser, visioner och fördelar.

En ytterligare ambition är att koppla samman riskhanteringsperspektiv med

val av kunskapsspridningsstrategi.

1.5 Avgränsningar

Vi avgränsar undersökningen från att omfatta riskvärderingar i form av

matematiska kvantifieringar, exempelvis Value-at-Risk. Vidare avgränsar vi

undersökningen från att omfatta riskhanteringsåtgärder i form av alternativa

riskhanteringsstrategier såsom undvika, behålla, reducera, transferera eller

exploatera risken i fråga. Anledningen är att vi inte har för avsikt att

undersöka hur specifika risker hanteras.

Vi avgränsar oss även från att utreda på vilket sätt marknadens komplexitet

påverkar valet av organisationsstruktur, vilket i sin tur påverkar valet av

kunskapsspridningsstrategi. Avslutningsvis avgränsar vi undersökningen från

att omfatta hur incitamentsteoretiska aspekter kan effektivisera

implementeringen av olika kunskapsspridningsstrategier, för att härigenom

uppnå en effektiv riskhantering.
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1.6 Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av ett antal olika beståndsdelar, vars samband figur 1:1

nedan avser att illustrera.

Figur 1:1 Uppsatsens strukturella disposition

Kapitel 1 ger läsaren en bakgrund till varför undersökningen i vår uppsats är

av intresse att genomföra. Vidare ges en översiktlig beskrivning av

problemområdet som syftar till att ytterligare tydliggöra studiens relevans.

Diskussionen mynnar ut i våra övergripande problemformuleringar samt

Vetenskapligt förhållningssätt
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undersökningens syfte. Avslutningsvis presenteras undersökningens

strukturella disposition.

Kapitel 2 inleds med att förmedla vårt vetenskapliga synsätt. Vidare redogörs

det för vald undersökningsansats samt valt tillvägagångssätt. Avslutningsvis

diskuteras undersökningens kvalitet och generaliserbarhet, samt att kritik

framförs mot vald forskningsmetodik.

Kapitel 3 beskriver den referensram som ligger till grund för vår

undersökning. Kapitlet inleds med att definiera grundläggande begrepp för att

därefter återge den utveckling som skett inom ämnesområdet riskhantering.

Vidare redogör vi för hur risker kan grupperas samt hur riskhanteringen kan

betraktas ur olika processperspektiv. I kapitlet lyfts även de fördelar fram som

kan motivera en implementering av en integrerad riskhantering.

Avslutningsvis redovisas de närliggande teoriområdena, kunskapsspridning

och Balanced Scorecard (BSC).

Kapitel 4 ger inledningsvis en övergripande bild av de två fallföretagen samt

referensföretaget som undersökningen omfattar. Därefter följer

intervjuresultaten redovisat per företag för att läsaren skall kunna erhålla en

helhetsbild av respektive företags riskhantering.
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Kapitel 5 omfattar analys av den redovisade empirin genom en jämförelse av

fallföretagens och referensföretagets riskhantering med tidigare redovisad

riskhanteringslitteratur.

Kapitel 6 omfattar analys av förhållandet mellan riskhantering (RM) och

lärande och kunskapsspridning (KM) med avseende på spridning av

riskmedvetenhet och riskhanteringskunskaper. I kapitlet utvecklas även en

teoretisk modell för valet av kunskapsspridningsstrategi i förhållande till

omvärldens komplexitet och riskhanteringsperspektiv.

Kapitel 7 återger de slutsatser som undersökningen har resulterat i. I kapitlet

ges även rekommendationer till framtida forskning inom ämnesområdet.
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2 Metod
I detta kapitel ämnar vi inledningsvis att förmedla vårt vetenskapliga synsätt.

Därefter sker en redogörelse för vald undersökningsansats samt vårt

tillvägagångssätt vid arbetet med undersökningen. Avslutningsvis diskuteras

undersökningens kvalitet, generaliserbarhet samt att kritik framförs mot vald

forskningsmetodik.

2.1 Vetenskapligt forskningsperspektiv

Det företagsekonomiska forskningsområdet utgår från många olika

vetenskapsideal, världsbilder och forskningsinriktningar. (Samuelsson, 1999)

De två huvudinriktningarna beträffande vetenskapssyn är positivismen och

hermeneutiken, vilka är varandras motpoler. (Nordfelt, 1982) Den

positivistiska skolan har sin grund i naturvetenskaperna och bygger på

kvantitativa metoder, vilka ger möjlighet till statistiska och matematiska

analyser. En i strikt mening positivistisk ansats bygger på formell logik och

fakta som ett resultat av mätning. (Gilje & Grimen, 1995) Detta perspektiv har

utgångspunkt i att endast det som en individ kan få kunskap om, i form av

objektiv data, kan vara sant. Den andra huvudinriktningen, hermeneutiken,

kan benämnas som det tolkande perspektivet. Uppgiften enligt detta synsätt är

inte att orsaksförklara de studerade fenomen utan istället förstå, tolka och

förklara vad de innebär. (Nordfelt, 1982)
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Vi har antagit den hermeneutiska forskningsansatsen, eftersom vår ambition är

att skapa en helhetsförståelse inför det undersökta fenomenets,

riskhanteringens, komplexitet. Förståelsen skapas genom att tolkningen byggs

upp av ett samspel mellan del och helhet (Larsson, 1994). Förståelse och

tolkning är således viktiga begrepp som karaktäriserar vår undersökning.

Lundahl & Skärvad (1992) fastställer att forskare inom samhällsvetenskaperna

uppfattar verkligheten på olika sätt. Utgångspunkten för forskningsprocessen

är forskarens förförståelse, som utgörs av den uppfattning forskaren har om en

specifik företeelse. Förförståelse skaffas genom till exempel egna erfarenheter

eller utbildning. Det resulterar i att olika forskare inom olika

forskningsområden angriper företeelser på olika sätt. Forskare inom samma

forskningsområde, vilka har liknande förförståelse inför det studerade,

definierar och angriper därför problem på motsvarande sätt. Fördomar är

vidare av stor relevans för forskningsarbetet, då dessa är socialt grundade

subjektiva uppfattningar om det studerade fenomenet. Fördomar leder till

omedvetna förutfattade meningar, vilka präglar vårt samhälle. För forskaren

gäller det i detta sammanhang att finna sin roll och identitet utifrån samhällets

olika värderingssystem. Forskarens identifikation med det vetenskapliga

ämnesområdet är ett viktigt styrande instrument för forskningsarbetet. (Holme

& Solvang, 1991) Vi anser att vår egen förförståelse och våra fördomar om

risk och riskhantering hindrar oss från att i strikt mening vara helt objektiva.

Genom att göra läsaren uppmärksam om denna omständighet samt att

motivera gjorda val och förhållningssätt menar vi, i enlighet med Lundahl &

Skärvad (1992), att en tillfredställande grad av objektivitet har erhållits.
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Vi menar dock att det inte finns något objektivt rätt eller fel. Den information

som har erhållits och de tolkningar som har gjorts i undersökningen är

präglade av såväl respondenternas som vår egen förförståelse. Objektiviteten

som vi i detta sammanhang kan tala om är, enligt Holme & Solvang (1991),

kopplad till själva undersökningsproceduren och öppenheten i

framställningen.

2.2 Undersökningsansats

Vetenskapen är beroende av forskning för att kunna utveckla den befintliga

kunskapsbasen, vilken ligger till grund för ämnesområdet i fråga. Forskning

skulle kunna liknas vid en systematisk utredning eller utfrågning, där det finns

tillgång till olika undersökningsmetoder och tekniker. Metoden kan liknas vid

en plan för att samla in, organisera och integrera information på ett sådant sätt

att det resulterar i ett önskvärt forskningsresultat. (Merriam, 1994) Det bör

tilläggas att metoden i sig inte medför vetenskaplighet, men den är ett

betydelsefullt instrument under undersökningsprocessen. Vi anser att

trovärdigheten för vår vetenskapliga undersökning ökar, då vi noggrant

redogör för vårt val av undersökningsansats och metod.

Metodlitteraturen skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa tekniker. Den

kvantitativa metoden är mer formaliserad och standardiserad till sin karaktär,

där utgångspunkten är forskarens kontroll. Denna undersökningsmetod

definierar och avgör tänkbara svar, vilka är av största relevans med avseende

på vald frågeställning. Vidare kännetecknas metoden av selektivitet och

avstånd i förhållande till det undersökta. Detta är nödvändigt för att kunna

genomföra analyser, jämförelser samt prövningar gällande resultatens
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statistiska signifikans. Den kvalitativa metoden, i motsats till den kvantitativa

metoden, innebär en låg formaliseringsgrad och har primärt ett förstående

syfte. Den har inte ett syfte att pröva generell giltighet utan har istället en

central grund i att samla information för att erhålla en djupare förståelse för

det som undersöks. Grundtanken är att beskriva en helhetsbild av den kontext

som det undersökta fenomenet omfattas av. För att försäkra sig om

informationens pålitlighet bör en ständig växelverkan ske mellan forskare och

undersökningsobjektet. Härigenom växer en ständigt bättre, djupare och

nyanserad bild av undersökningsobjektet fram. (Holme & Solvang, 1991)

En forskare måste vid en undersökning välja ansats. Ansatsen avser

undersökningens tekniska utformning och har flera olika dimensioner. En

dimension avser att forskaren måste fatta ett beslut om undersökningen skall

gå på djupet i enskilda fall, eller istället gå på bredden som är fallet med en

tvärsnittsstudie. En annan dimension är om undersökningen skall vara

kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. En tredje dimension är om

undersökningen skall baseras på redan insamlad data eller om egen data

behövs samlas in. För att fatta ett korrekt beslut om undersökningens tekniska

utformning bör undersökningens analys- och tolkningsarbete

uppmärksammas. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Vår undersökning är en

kvalitativ fallstudie, då vi har valt att själva inhämta data i form av ett antal

intervjuer med personer från ett fåtal utvalda företag. Valet av

undersökningsansats grundas på avsikten att erhålla ett önskvärt djup och

förståelse för undersökningens ämnesområde.
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2.2.1 Kvalitativ fallstudieansats

En fallstudie är en utförligare undersökning av en specifik företeelse, där

forskaren är mer intresserad och fokuserad på att gå in på djupet i de utvalda

och enskilda fallen. (Merriam, 1994) Det råder ingen allmänt vedertagen

uppfattning om vad en fallstudiemetod innebär, då det inte finns några

speciellt fastslagna metoder vare sig för insamling eller för analys av

information. Det grundar sig på fallstudiens syfte och dess specifika

frågeställning.

En fallstudie kan ses som en process i vilken forskare eftersträvar att beskriva

och analysera en utvald enhet i kvalitativa, komplexa och helhetsinriktade

termer. (Wilson, 1979) Det som ligger i fokus vid beslutsfattande om

genomförande av en fallstudie är viljan att inrikta sig på insikt, upptäckt och

tolkning. Fallstudiemetoden kan beskrivas utifrån fyra olika grundläggande

karaktärsdrag, vilka är partikularistiskt, deskriptiv, heuristisk och induktiv.

(Merriam, 1994)

Fallstudiens partikularistiska karaktärsdrag syftar till att fokusera på en

enskild och specifik företeelse. I vår undersökning är företeelsen

telekomoperatörers riskhantering i fokus. Undersökningen har genomförts och

beskrivits på ett djupare plan, vilket har resulterat i att vi har kunnat

tillgodogöra oss en helhetsbild av det undersökta fenomentet. Att fallstudien

är deskriptiv betyder att undersökningen är omfattande och fullständig till sin

karaktär. (Merriam, 1994) Fallstudier är även enligt Lekvall och Wahlbin

(1993) detaljerade, djupgående samt inriktade på många olika variabler. Vi

anser att vår undersökning uppfyller dessa kriterier, då beskrivningen är av
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kvalitativ karaktär och det undersökta fenomenet, riskhantering, framställs

med ord och bilder.

Heuristisk innebär att en genomförd fallstudie skall leda till att förståelsen för

det studerade fenomenet ökar (Merriam, 1994). Vi menar att det heuristiska

kriteriet kan anses vara uppfyllt eftersom vårt syfte med undersökningen är att

öka läsarens förståelse för telekomoperatörers tankar kring risk och

riskhantering. En fallstudie grundar sig till största del på induktiva

resonemang, där ny förståelse av relationer och begrepp anses viktigare än

verifiering av på förhand specificerade hypoteser. Fallstudiemetoden ger

möjlighet att revidera och omformulera frågeställningar, så att de passar bättre

in med upptäckt av nya relationer och begrepp. Med induktion menas alltså att

vi som forskare förutsättningslöst söker kunskap i empirin, ur vilken vi sedan

försöker dra generella och teoretiska slutsatser (Merriam, 1994). Enligt

Alvesson & Sköldberg (1994) utgår den deduktiva ansatsen, i motsats till

induktion, från teorin. Vår undersökning har därmed tydliga deduktiva inslag

som följd av att vi utgår ifrån generella riskhanteringsteorier för att förklara

det studerade fenomenet. Undersökningen har emellertid även inslag av den

induktiva ansatsen, då undersökningen har som ambition att koppla samman

riskhanteringsteorin och kunskapsspridningsteorin med avseende på

kunskapsspridningsstrategier. Sammanfattningsvis kan vår

undersökningsmetod ses som en växelverkan mellan empiri och teori, vilket

enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är en vanlig företeelse i

fallstudieundersökningar. De benämner denna växelverkan för abduktion.



-Metod-

-18-

Vi har valt att undersöka den tidigare statligt reglerade telekommarknaden.

Telekomoperatörerna som undersökningen omfattar; Telia, Telenor och

Sonera, har varit utsatta för en jämförbar marknadsutveckling. Det har

resulterat i att de i dagsläget ställs inför liknande marknadsvillkor, och även

liknande risksituationer. Det menar vi är en viktig grund för att kunna jämföra

företagens riskhanteringsmodeller. I undersökningen efterstävas en helhetsbild

av djupgående karaktär, vilket vi menar gör fallstudien till den mest lämpade

undersökningsansatsen, då även ämnesområdets komplexitet försvårar

undersökningen. Fallstudiemetoden ger enligt Holme & Solvang (1991)

möjlighet att erhålla en fullständig förståelse inför respondentens svar i form

av motfrågor, utvecklingar och förklaringar. Detta i jämförelse med vad en

tvärsnittstudie av kvantitativ karaktär skulle erbjuda. Vår fallstudie har därmed

av en kvalitativ karaktär, och förhoppningen är att det skapar en bättre

förståelse hos läsaren inför ämnesområdets komplexitet.

2.3 Tillvägagångssätt

Det finns flera olika metoder för datainsamling vilka ligger till grund för

undersökningen. Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) finns det två huvudtyper av

data. Den ena formen utgörs av redan existerande data i form av exempelvis

artiklar och böcker, medan den andra formen kännetecknas av att forskaren på

egen hand samlar in information. Andersen (1994) benämner den förstnämnda

metoden för dokumentstudier eller andrahandsinformation. Den andra

metoden för att samla in information menar Andersen (1994) är intervjuer och

benämns förstahandsinformation. Vi har i denna undersökning använt oss av

båda typerna. De har dock använts i olika faser, varför vi nedan avser att

specifikt beskriva använt tillvägagångssätt.
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2.3.1 Sekundärdata - dokumentstudier

Sekundärdata har i ett initialt skede insamlats för att skapa en grundförståelse

inför ämnesområdes dignitet. Detta har skett på Handelshögskolan i

Stockholm samt på Linköpings och Stockholms Universitetsbibliotek. Vidare

har information sökts genom artikelsök i olika databaser såsom Affärsdata och

EBSCO. Använda sökord har bland annat omfattat ”riskhantering”, ”risk

management” och ”enterprise-wide risk management”. Utifrån erhållna

artiklar och böcker har ytterligare information, med hjälp av deras

källförteckningar, inhämtats. Vidare har även information insamlats från

Internet via portaler som exempelvis www.google.com, men även från

företagens hemsidor. Insamlingen av sekundärdata har varit relativt

omfångsrik för att på detta sätt skapa en så objektiv bild som möjligt av

ämnesområdet.

Vi har erhållit intern information från respektive företag specifikt om deras

riskhantering och riskhanteringsstrukturer. Bearbetning av informationen har

varit mest påtaglig i det initiala arbetet med undersökningen, varför det

studerade materialet har fungerat som en källa för att skapa en grundläggande

förståelse inför respektive företags befintliga riskhantering.

2.3.2 Primärdata – intervjuer

Insamling av primärdata kan ske antingen genom intervjuer eller genom

observationer (Andersen, 1994; Levall & Wahlbin, 1993). Vi har använt oss

av intervjumetoden beträffande undersökningens empirikapitel. Vi har valt

denna insamlingsmetod eftersom vårt syfte är att gå på djupet inom valt

ämnesområde. Under arbetets gång har vi intervjuat fyra personer på Telia
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samt åtta personer på Telenor vid minst ett tillfälle. Genom detta anser vi oss

ha uppnått en relativt nyanserad bild som förhoppningsvis präglas av så lite

subjektivitet som möjligt. På grund av samgåendet mellan Telia och Sonera,

har tids- och resursbrist varit orsakerna till att vi endast har haft möjlighet att

intervjua en person på Sonera. Vi anser att detta faktum har resulterat i en

onyanserad bild av företagets riskhantering, varför vi vill rikta läsarens

uppmärksamhet på att empiri och analys vad gäller Sonera kommer att vara

ofullständig. Företaget kommer istället att fungera som ett referensföretag, för

att härigenom stärka undersökningens trovärdighet.

Den initiala kontakten med fallföretagen togs genom inledande

telefonintervjuer. Syftet med intervjuerna var att få en grundläggande bild av

respektive företags riskhantering, samt en förståelse för hur respektive

företags riskhantering är strukturerad. Förfarandet möjliggjorde att vi kunde

identifiera lämpliga respondenter på olika hierarkiska nivåer inom

organisationerna. Genom att intervjuer har genomförts på olika hierarkiska

nivåer anser vi oss ha erhållit en klar bild, beträffande de två fallföretagen, av

hur pass väl implementerad riskhanteringens struktur, process och syfte är. Vi

har valt att endast undersöka ett affärsområde per fallföretag. Det undersökta

affärsområdet, Networks, valdes på grund av att dess omfattning och

affärsinriktning är jämförbara mellan de båda fallföretagen. Den jämförbarhet

som härigenom uppnås har stor betydelse för analysen.

I syfte att ge respondenterna tid och möjlighet att förbereda sig inför intervjun

skickade vi ut ett frågeformulär med de övergripande frågeställningarna minst

en vecka innan intervjutillfället. Frågeformuläret omfattade endast våra
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övergripande frågeställningar, då vår avsikt med intervjuerna var att erhålla

respondenternas bakomliggande tankar kring risk och riskhantering. Längden

på intervjuerna varade ungefär mellan en till en och en halv timme. Under

respektive intervju användes bandspelare som ett hjälpmedel för att

säkerhetsställa att viktig information inte försummades. Detta förfarande

möjliggjorde att full koncentration kunde riktas mot dels respondentens svar

och dels på att ställa betydelsefulla följdfrågor, så att eftersökt information

erhölls i tillfredställande utsträckning. Vi har renskrivit intervjuerna ordagrant

direkt efter genomförande. Detta gjordes för att inte försumma några vitala

aspekter som framkommit under intervjun. Vi har dock inte medtagit

utfyllnadsord som exempelvis ju, liksom och hm. Vidare fick respondenterna

ta del av intervjudokumenteringen för att härigenom få tillfälle att

uppmärksamma eventuella missuppfattningar, men även för att få möjlighet

att göra kompletteringar. Förfarandet har enligt vår uppfattning medfört en

mer fullständig och korrekt bild av intervjuerna, då vi har haft möjlighet att

återgå till dessa ett flertal gånger.

2.4 Kvalitet i kvalitativa undersökningar

Holme & Solvang (1991) menar att det endast är genom en kontinuerlig

kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet som en

tillfredställande grad av validitet och reliabilitet kan uppnås. De två begreppen

är dock inte lika tillämpbara i kvalitativa undersökningar som i kvantitativa

(Larsson, 1994). Vi avser därför inte att utreda begreppen, då vår

undersökning är av det kvalitativa slaget. Istället belyser vi de

kvalitetskriterier som ställs på en kvalitativ fallstudie. Dessa kriterier utgör

den väsentliga grunden för undersökningens kvalitet och trovärdighet.
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”Föreställningar om kvalitet i vetenskapliga arbeten är fundamentala.

Utan sådana föreställningar kan inte en forskare göra ett gott arbete.”

         Källa: Larsson, 1994, s. 163

Under ytan på tanken om den interna logiken finns idén om en helhet, som

alla enskilda delar kan relateras till. Detta är en hermeneutisk tankegång som

enkelt beskrivet innebär att kriteriet på kvalitet är graden av harmoni mellan

del och helhet. Tolkningen byggs därmed upp av ett samspel mellan del och

helhet. Med delarna byggs innebörden i helheten upp, på samma gång som

innebörden i varje del beror på helhetens innebörd. (Larsson, 1994) Vi anser

oss uppfylla detta kriterium eftersom vi initialt analyserar riskhanterings olika

underliggande beståndsdelar, för att sedermera analysera de olika delarna

utifrån ett helhetsperspektiv. Vi menar att det härigenom skapas en god

förståelse inför det undersökta fenomenets komplexitet.

Kvaliteter i undersökningens resultat handlar enligt Larsson (1994) i mångt

och mycket om innebörsrikedom, struktur och teoritillskott.

När det gäller kvalitativa studier handlar resultaten ofta om att gestalta något

på ett sätt så att nya innebörder uppstår. En avgörande kvalitet är därför

innebördsrikedomen, där nyttan ligger i att någon tar del av fallstudien och

brukar den i sitt eget sammanhang. Det förutsätter att läsaren har tillgång till

en rik beskrivning, så att denne kan avgöra om hennes egen situation motsvara

den som beskrivs i den kvalitativa fallstudien. Vi anser oss dels uppfylla

innebördsrikedomskriteriet, då många citat återges i empirikapitlet för att på

ett tydligt sätt redogöra för respondenternas tankar.
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Innebördsrikedomskriteriet uppfylls även genom att fallföretagens

riskhantering gestaltas på ett utförligt sätt. Härigenom kan företag med

motsvarliga förutsättningar ta vägledning av vår undersökning vid skapandet

av en integrerad riskhantering. Nya innebörder kan även utläsas ur

undersökningen bland annat i form av riskmedvetenhetens och

kunskapsspridningens betydelse för riskhanteringens effektivitet.

Motpolen till innebördsrikedomen är kravet på att resultatet har en enkel och

klar struktur. Det handlar om att söka denna struktur i primärdata, men också

att framställa resultatet på ett sätt som framhäver och tydliggör strukturen.

Strukturkriteriet innehåller därmed dels ett krav på överskådlighet och dels ett

krav på reduktion av komplexitet. Vi anser oss på ett tillfredställande sätt

uppfylla strukturkriteriet genom att vi genomgående följer de initialt uppsatta

problemformuleringarna. Vi menar att vi härigenom framhäver och tydliggör

vår undersöknings avsedda struktur på ett överskådligt sätt. Vi anser även oss

uppfylla kravet på komplexitetsreduktion, då riskhanteringens underliggande

beståndsdelar grundläggande analyseras.

Det kollektiva byggandet av teori är även av ett centralt värde i forskningen.

Kvaliteten handlar om hur väl forskaren har kunnat relatera till tidigare teori

och huruvida resultatet kan förändra teorin i form av ett teoritillskott. Vi

uppfyller delvis detta kriterium, då en beskrivning och positionering av

företagens riskhantering görs mot befintlig riskhanteringslitteratur. Vi

uppfyller även teoritillskottskriteriet, då riskhanteringsteori sammankopplas

med kunskapsteorins olika kunskapsspridningsstrategier i en teoretisk modell.

Vi bygger därmed vidare och utvecklar den befintliga riskhanteringsteorin.
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2.5 Generaliserbarhet

Lundahl & Skärvad (1992) menar att det går att dra generella och statistiskt

underbyggda slutsatser om hela grupper, eller populationer, där slump och

tillfällighet har eliminerats. Vår undersökningsmetodik är av den kvalitativa

karaktären, varför vårt syfte inte är att göra statistiskt underbyggda

generaliseringar.

Är det då möjligt att generalisera resultatet från en kvalitativ fallstudie?

Alvesson & Sköldberg (1994) menar att det beror på vad som avses med

generalisering. Den generalisering som avses i vår undersökning är det som

författarna benämner domänutvidgning. De menar att generalisering inom en

viss domän är både möjlig och önskvärd sett utifrån ett kunskapsrealistiskt

perspektiv, där gemensamma mönster och tendenser som är underliggande för

det studerade ytfenomenet undersöks. Den studerade teoridomänen i vår

undersökning är riskhantering. Vi har, genom att identifiera underliggande

tendenser för hur en organisation kan skapa en effektiv riskhantering, kunnat

utvidga teoriområdets domän genom att koppla samman riskhanteringsteorin

med kunskapsteorin i en teoretisk modell. Det faktum att undersökningen tar

hänsyn till två fallföretag samt ett referensföretag innebär, enligt vår mening,

en större generaliseringsmöjlighet jämfört med om undersökningen endast

skulle omfatta ett företag. Johannsson & Lindfors (1993) menar dock att en

generalisering kan göras av begrepp och modeller som framkommer ur ett

enskilt företag. Vi anser att företag, med motsvarliga förutsättningar som de

undersökta företagen, kan ta vägledning av vår undersökning vid skapandet av

en integrerad riskhantering. Vidare anser vi att företag kan ta vägledning av

den teoretiska modell som utvecklats för att skapa en effektiv riskhantering.
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2.6 Metod- och källkritik

En kvalitativ fallstudie medför, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), att så

kallade respondentfel kan uppkomma. Respondentfel innebär att respondenten

inte kan, alternativt vill ge, rätt information under intervjuerna. Ett exempel är

att respondenten kanske inte besitter eftersökt information, vilket resulterar i

att denne svarar på ställda frågor med mer eller mindre kvalificerade

gissningar. Vidare kan respondenten vara trött eller stressad, vilket även kan

ha lett till att respondentfel uppstått. En annan tänkbar felkälla är

intervjuareffekter, vilket omfattar att de ställda intervjufrågorna är av ledande

karaktär alternativt att de av annat skäl inte har gått att besvara (Lekvall &

Wahlbin, 1993). De ovannämnda problemen har vi försökt att minimera

genom att ställa övergripande frågor, där respondenten själv har fått utveckla

sina svar. Det finns dock en risk att vi har misstolkat erhållen information på

grund av att vi har uppfattat informationen på ett felaktigt eller inkorrekt sätt.

Vi anser att denna tänkbara felkälla minimerats, då vi båda genomgående har

varit aktivt närvarande under intervjuerna samt att vi spelat in dessa på

bandspelare. För att säkerställa att vi inte har misstolkat respondenterna har de

intervjuade fått möjlighet att läsa igenom och godkänna renskriven intervju.

Vi har intagit ett kritiskt förhållningssätt till den information som vi har

erhållit ifrån de undersökta företagen. Vi har framförallt valt att inta denna

position då de intervjuade personerna kan ha svårt att inse brister inom det

undersökta företagets riskhantering på grund av ett stort personligt

engagemang. Detta har resulterat i att det antagna förhållningssättet har varit

av stor relevans för att kunna upprätthålla undersökningens önskvärda

objektivitet.
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3. Referensram
Vi avser i detta kapitel att beskriva den referensram som ligger till grund för

vår undersökning. Vi inleder kapitlet med att definiera grundläggande

begrepp samt ge en övergripande förklaring av internationellt framväxande

ramverk och standarder. Därefter återger vi den utveckling som skett inom

ämnesområdet riskhantering. Vidare redogör vi för hur risker kan grupperas

samt hur riskhanteringen kan betraktas ur olika processperspektiv. Vi lyfter

dessutom fram de fördelar som kan motivera en tillämpning av en integrerad

riskhantering. Avslutningsvis redovisas de närliggande teoriområdena,

kunskapsspridning och Balanced Scorecard (BSC).

3.1 Definition av risk och osäkerhet

I litteraturen inom ämnesområdet riskhantering förekommer liknande

definitioner av risk respektive osäkerhet. Hamilton (1996) definierar en typ av

risk, statisk risk, enligt följande;

”Med en risk menas faran för att en slumpmässig händelse negativt

skall påverka möjligheten att nå ett uppställt mål. Resultatet blir

vanligen en ekonomisk förlust eller skada.”

        Källa: Hamilton, 1985, s. 10
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Han talar även om en annan typ av risk, som han benämner affärsrisk, eller

dynamisk risk;

”En affärsrisk erbjuder både något av risk och chans, där möjligheten

av ett positivt utfall förutsätts vara övervägande”

        Källa: Hamilton, 1985, s. 10

Risk management har enligt Hamilton (1985) fokuserat på att behandla de

statiska riskerna, vilka karakteriseras av att de vid utfall medför något negativt

för verksamheten. Ett exempel på en statisk risk som Hamilton (1985) tar upp

är risken för brand, vilken företag kan försäkra sig mot. Som exempel på

affärsrisk, vilket kan innebära både ett positivt och negativt utfall, kan

lansering av en ny produkt nämnas. Företag utsätts enligt Hamilton (1996) för

båda typer av risker och menar att företag måste beakta de statiska såväl som

affärsriskerna.

Osäkerhet och risk är enligt Vaughan (1997) två begrepp som är nära

sammankopplade, och vanligtvis används begreppen som synonymer.

Vaughan skiljer inte mellan olika risktyper beroende på utfallets resultat. Hans

definition av risk grundas på att en risk skapas när den aktuella situationen

karakteriseras av att det kan uppstå en ogynnsam avvikelse i det förväntade

eller önskade resultatet. Hans definition kan därmed jämföras med Hamiltons

(1985) definition av statisk risk.
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”Risk is a condition in which there is a possibility of an adverse

deviation from a desired outcome that is expected or hoped for”

           Källa: Vaughan, 1997, s. 8

Osäkerhet som Vaughan (1997) menar ofta blandas samman med risk

definierar han enligt följande;

”Uncertainty refers to a state of mind characterized by doubt, based on

a lack of knowledge about what will or will not happen in the future”

           Källa: Vaughan, 1997, s. 9

Skillnaden mellan risk och osäkerhet är, enligt Vaughan (1997), att en risk

uppstår när det råder sådana förhållanden som kan föranleda negativa

konsekvenser för företaget och en osäkerhet uppstår när risken har

identifierats. Osäkerhet är följaktligen något som Vaughan (1997) menar

skapas i en persons medvetande när personen har identifierat en risk och inte

med säkerhet kan fastställa huruvida utfallet kommer bli positivt eller

negativt.

Utifrån den studerade litteraturen har vi antagit en ståndpunkt beträffande vad

vi lägger i begreppet risk och osäkerhet. Vi menar att risk kan innebära något

negativt som företag måste undvika eller reducera, men även att det kan

innebära något positivt. Om ett företag skall kunna överleva och generera

vinster menar vi att det måste ta risker, och genom att omvända dem till

möjligheter utnyttja dess positiva sida. En effektiv riskhantering ställer krav

på att företaget skapar sig en helhetsbild över sina risker. Genom att skapa en
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medvetenhet om företagets samtliga risker och hur de bör hanteras menar vi

att osäkerheten i företaget vad gäller beslutsfattande och agerande minskar.

3.2 Internationella standarder

Internationellt sett har det vuxit fram regler, riktlinjer och i vissa fall

lagstiftningar som driver företag till att förändra sitt synsätt på riskhantering,

mot ett mer enhetligt och integrerat angreppssätt. Syftet med de uppställda

kraven är inte att samtliga risker inom ett företag skall undvikas. Syftet är

snarare att företaget skall skapa sig en medveten bild om vilka risker

verksamheten utsätts för, och på ett målmedvetet sätt bemöta dem. (EIC,

2001)

3.2.1 Standard 4360:1999

Länderna Australien och Nya Zeeland regleras från och med 1999 av standard

4360:1999 som är framtagen av ”Standards Australia International Limited”.

Standarderna utgör ett ramverk för hur ett företag systematiskt bör identifiera,

kvantifiera och hantera sina risker. Målet med den framtagna standarden är att

samtliga företag inom respektive land skall tillämpa den, för att på ett tidigt

stadium ha möjlighet att identifiera alla typer av risker.

(www.riskmanagement.com.au)
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”AS/NZS 4360 provides a generic framework to establish a risk

management process in an organisation. It is targeted as a strategic

tool and operational business tool, designed to help any organization

minimize the losses and maximize the opportunities generated by

different types of risk.”

     Källa: www.riskmanagement.com.au

Ramverket förespråkar att riskhanteringsprocessen skall vara ett strategiskt

och operationellt verktyg vars syfte är att minimera en verksamhets förluster

och maximera möjligheterna. Ramverket utgör en standard för riskhantering

och omfattar definitioner av dess terminologi. (www.riskmanagement.com.au)

3.2.2 The Turnbull Report

Det har även i England och Wales tagits fram ett ramverk för riskhantering,

”The Turnbull Report”. Ramverket har utvecklats av ”The Internal Controle

Working Party of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales”

och publicerades 1999. Rapporten utgör en rekommenderad standard, men

Londonbörsen har slagit fast att efterlevnad av rekommendationerna är ett

krav för samtliga börsnoterade företag. Enligt rapporten tvingas styrelser

etablera och upprätthålla ett system för övergripande riskhantering. Styrelsen

rekommenderas vidare att inkludera ett utlåtande om riskhantering och den

interna kontrollnivån i den finansiella rapporteringen.

(www.icaew.co.uk/internalcontrol) Ett exempel är de krav som ställs på

styrelsen beträffande upprätthållandet av en kontinuerlig

riskhanteringsprocess;
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”The board should, as a minimum, disclose that there is an ongoing

process for identifying, evaluating and managing the significant risks

faced by the company, that it has been in place for the year under

review and up to the date of approval of the annual report and

accounts, that it is regularly reviewed by the board and accords with

the guidance in this document”

          Källa: www.icaew.co.uk/internalcontrol

Börsnoterade företag skall således inkludera ett utlåtande om befintlig

riskhantering och intern kontroll i sina finansiella rapporter. Identifierade

risker och potentiella negativa konsekvenser behöver inte kvantifieras, men

företagen förväntas beskriva metod och angreppssätt för att identifiera, mäta

och hantera kritiska risker. (www.icaew.co.uk/internalcontrol)

3.2.3 Results for Canadians-The Integrated Risk Management

Kanada har sedan år 2000 ett ramverk, ”The Integrated Risk Management

Framework”, som behandlar hur företag bör hantera sina risker. (www.tbs-

sct.gc.ca) Ramverket är utvecklat av ”the Treasury Board of Canada”, och

syftet med ramverket kan i korthet beskrivas enligt följande;

”The framework provides an organization with a mechanism to develop

an overall approach to manage strategic risks by creating the means to

discuss, compare an evaluate substantially different risks.”

             Källa: www.tbs-sct.gc.ca

Ramverket skall råda börsnoterade företag i hur de bör hantera sina risker.

Ramverket består av ett verktyg som möjliggör skapandet av en helhetsbild av
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verksamhetens risker och därmed uppnås en mer systematisk riskhantering.

Verktygen omfattar förslag på hur riskhanteringen kan vara strukturerad inom

företag samt att det utgör ett stöd för företag i tillämpningen av en integrerad

riskhantering, vilken skall utgöra en del vid strategiskt beslutsfattande. Genom

att tillämpa ramverket underlättas den interna spridningen av företagets policy

beträffande risktagande, vilket möjliggör för de anställda att göra medvetna

avvägningar av vilka risker ett beslut innebär. (www.tbs-sct.gc.ca)

3.2.4 KonTraG

KonTraG, som antogs i Tyskland 1998, är en lag om finansiell rapportering

och behandlar bland annat riskhantering inom börsnoterade företag,

styrelsemedlemmars skyldigheter och finansiell rapportering. Enligt lagen är

styrelsemedlemmar i alla börsnoterade företag skyldiga att säkerställa en

tillbörlig riskhantering samt etablera ett system för intern kontroll.

(www.krisennavigator.de)

Det är Tysklands Aktiengesetz § 91 som reglerar att tyska företag skall

tillämpa KonTraG genom att paragrafen ställer krav på att företag skall skapa

sig en medveten bild av vilka händelser som kan vara en fara för företagets

fortlevnad. (www.krisennavigator.de)

”Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein

Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der

Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.”

    Källa: www.krisennavigator.de
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De börsnoterade företagens finansiella rapporter skall enligt KonTraG

inkludera de risker som är kopplade till företagets planerade framtida

affärsverksamhet. Företagets revisorer skall granska huruvida dessa risker kan

anses ha rapporterats på ett korrekt sätt. Revisorerna skall granska att den

riskbild som framställs stämmer överens med företages finansiella situation

och ekonomiska prognoser. (www.krisennavigator.de)

3.2.5 Baselkonventionen

Baselkonventionens rekommendationer, som omfattar riktlinjer för hur banker

och finansbolag bör hantera sina risker, offentliggjordes juli 2001.

Konventionen omfattar principer och mättekniker vad gäller kreditrisker, inom

nämnda branscher. Konventionen delar in företagets risker i fyra kategorier;

marknadsrisker, kreditrisker, operationella risker samt likviditetsrisker. I

konventionen finns det reglerat att företagen skall avsätta en kapitalbuffert för

att hantera eventuella risker. Hur kapitalet kan fördelas mellan

riskkategorierna finns exemplifierat i ett standardsystem. Företag har

möjlighet att välja att enbart tillämpa standardsystemet, anpassa

standardsystemet eller utveckla ett eget system som fördelar riskkapitalet

mellan de olika riskkategorierna. Konventionen ger även råd till företag hur de

kan kombinera olika mätsystem för att erhålla en optimal mätteknik. Syftet är

att skapa en enhetlighet beträffande riskhanteringen inom respektive företag

men även i bank- och finansbranschen som helhet. (Baselkonventionen, juli

2001) Nedanstående citat förklarar i korthet målet med Baselkonventionen:

”Our objectiv is to derive the fair values of complex credit derivatives

and related collateral not directly qouted in the market”

      Källa: Baselkonventionen, juli 2001
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3.2.6 FAS 133

USA har i dagslägen inga ramverk eller regelverk som ställer krav på att

företag tillämpar en utvecklad riskhanteringsprocess. FAS 133 är utvecklad av

”International Treasurer--Evans & Bieber, Inc”. Syftet med FAS 133 är att

skapa en tydligare bild av ett företags riskportfölj och användandet av de

verktyg som finns för hedging. (www.fas133.com) Nedan följer ett citat som

illustrerar syftet med lagstiftningen.

“Statement 133 (FAS 133 or SFAS 133) establishes accounting and

reporting standards for derivative instruments, including certain

derivative instruments embedded in other contracts and for hedging

activities.”

   Källa: www.fas133.com

3.3 Riskhanteringens utvecklingsfaser

Hamilton (1996) definierar riskhantering enligt följande;

”… ett systematiskt sätt att i näringslivet skydda en verksamhets

resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker, för att verksamhetens

mål skall kunna uppnås med ett minimum av störningar”

                   Källa: Hamilton, 1996, s. 65

Hamiltons definition syftar till att begränsa skador och förluster till både antal

och omfattning.  Riskhantering handlar följaktligen till stor del om att finna en

rimlig avvägning mellan kostnaden för skador och kostnaderna för att skydda

företaget mot dem (Hamilton, 1996). Riskhantering kan därför enligt Doherty
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(2000) betraktas som en del av organisationens generella finansiella planering

och som en kontrollaktivitet.

Det går enligt DeLoach (2000) urskilja en utveckling inom ämnesområdet

riskhantering, vilken i korthet beskrivs i nedanstående figur 3:1.

Figur 3:1 Utvecklingen inom Risk Management i korthet (DeLoach, 2000; fri översättning)

Ett citat som också på ett illustrativt sätt beskriver den utveckling som har

skett inom ämnesområdet riskhantering följer nedan.

”Whatever name they put on it--business …holistic …strategic

…enterprise--leading organizations around the world are breaking out

of the ‘silo mentality’ and taking a comprehensive approach to dealing

with all the risks they face.”

             Källa:  www.tbs-sct.gc.ca
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Traditionellt sett har företag behandlat sin riskhantering skild från

verksamhetens övriga styrning. Riskhantering har då framförallt varit inriktad

på att beakta och behandla de kvantifierbara, traditionella riskerna.

Riskhanteringsbegreppet har dock under senare tid utvecklats till att omfatta

en komplett analys av företagets samtliga risker (Hamilton, 1985; DeLoach,

2000). DeLoach (2000) menar att det, vad gäller riskhantering, går att urskilja

en utvecklingsprocess. Utvecklingsprocessen består enligt honom av tre faser,

vilka han benämner; Traditionell riskhantering, Business Risk Management

och Enterprise-Wide Risk Management. Företag har kommit olika långt vad

gäller tillämpningen av och synen på en aktiv riskhantering, vilket kan

jämföras med utvecklingsfaserna.
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Figur 3:2 Riskhanteringens utveckling mot en strategisk process (DeLoach, 2000; fri

översättning)

Figur 3:2 visar på de utvecklingsfaser som DeLoach (2000) menar går att

identifiera inom ämnesområdet riskhantering. Värdeskapande som visas på y-

axeln visar i vilken utsträckning som riskhantering skapar en varaktig
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konkurrensfördel och förbättrar företagets prestationer samt minimerar

verksamhetens kostnader.

3.3.2 Traditionell riskhantering

Det traditionella sättet att se på riskhantering baseras enligt DeLoach (2000)

på ett partikularistiskt perspektiv, vilket betyder att enskilda risker respektive

osäkerheter beaktas isolerat från varandra. Riskhanteringen har även enligt

DeLoach (2000) endast omfattat hantering av finansiella respektive

försäkringsbara risker, vilka har hanterats genom olika produkter,

transaktioner och lämpliga interna kontroller. Traditionellt har företag haft en

fragmenterad och negativa syn på risk och riskhantering, och karaktären på

riskhanteringen har varit reaktiv och transaktionsorienterad. Det menar

DeLoach har resulterat i att risk har hanterats på en funktionell nivå i

företaget, separerat från den övriga styrningen.

3.3.3 Business risk management

Det andra steget i utvecklingen mot en fullständigt integrerad riskhantering

benämner DeLoach (2000) för Business Risk Management (BRM). Företags

riskhantering har utvecklats från att ha varit fokuserad på finansiella och

försäkringsbara risker mot ett mer strategiskt inriktat perspektiv, där

riskhanteringen betraktas som en del av det dagliga arbetet. Riskhanteringen

inom detta perspektiv innebär att den som har ett arbete med nära koppling till

en risk också ansvarar för den risken. Risk managernas uppgift är därför

framförallt att stödja de riskansvariga i deras riskhanteringsarbete.

Utvecklingen mot BRM har enligt DeLoach (2000) även inneburit en

utveckling beträffande begreppet risk, till att kopplas samman med

möjligheter. Risk ses i denna fas följaktligen inte enbart som något negativt.
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DeLoach (2000) menar att företag som har en riskhantering som motsvarar

BRM även kan se risker som potentiella möjligheter, vilka vid utnyttjande kan

skapa värde i form av exempelvis konkurrensfördelar. Chapman & Ward

(1997) talar också om att företag bör se risker som möjligheter, och de har

benämnt detta perspektiv på risk för up-side risk.

För att företaget skall kunna sägas befinna sig i fasen BRM anser DeLoach

(2000) att det krävs implementering av en systematisk riskhanteringsprocess,

som utgör ett ramverk för hur riskerna bör hanteras. Ward (1999) beskriver

vilka steg som kan omfattas av processen. Till att börja med skall det ske en

identifiering av företagets risker. Därefter bedöms och utvärderas eventuella

effekter som uppkommer om risken inträffar och slutligen tar företaget

ställning till hur riskerna skall hanteras. Ward (1999) menar, liksom DeLoach

(2000), att det är en process som kontinuerligt bör upprepas för att undvika

oönskade överraskningar.

3.3.4 Enterprise-Wide Risk Management

Den senaste utvecklingsfasen benämner DeLoach (2000) Enterprise-Wide

Risk Management (EWRM). Till skillnad mot BRM försöker företag som

tillämpar EWRM att aggregera risker nerifrån och upp, för att på en

företagsintegrerad nivå även beakta hur risker korrelerar med varandra. Sättet

att försöka avgöra hur risker korrelerar med varandra, menar DeLoach (2000),

går att liknas vid det traditionella portföljsynsättet. Den helhetsbild som

därmed erhålls av företagets risker ligger till grund för att fatta beslut som

gynnar företaget som helhet. Traditionellt sett har företag hanterat sina risker

på ett reaktivt sätt, med undantag från de försäkringsbara respektive de

finansiella riskerna. EWRM anser DeLoach (2000) skapar förutsättning för
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företag att hantera samtliga sina risker på ett mer proaktivt sätt. Med ett

proaktivt angreppssätt menar DeLoach (2000) att risker beaktas och hanteras

innan de faller ut.

För att företag skall kunna skapa en miljö, som på ett proaktivt sätt analyserar

och förebygger risker på ett tillfredsställande sätt, krävs det enligt Hulihan

(1999; 2000) och DeLoach (2000) att de anställda uppmuntras till att betrakta

riskhantering som en del av sitt dagliga arbete. För att de anställda skall kunna

kommunicera om risk och riskhantering påpekar båda författarna även vikten

av att det inom organisationen finns ett gemensamt språk beträffande risk och

riskhantering. Om företaget lyckas med att uppfylla de nämnda kraven har det,

enligt DeLoach (2000), möjlighet att skapa sig en holistisk förståelse för hur

risker påverkar verksamheten, samt vilka risker som kan skapa värde och

konkurrensfördelar för företaget.

Målsättning med EWRM, menar DeLoach (2000), är att riskhanteringen

betraktas som en kontinuerlig strategisk process, vilken länkar samman

företagets strategi, processer, anställda, teknologi och kunskap. Genom att

hantera risker på detta sätt anser DeLoach (2000) att företaget har möjlighet

att optimera risktagandet, avkastningen, tillväxten och kapitalet för

verksamheten som helhet.

3.4 Riskgruppering

Genom att kategorisera risker i olika grupper underlättas arbetet med

riskanalysen eftersom riskerna inom respektive grupp har liknande egenskaper

och effekter. Därigenom skapas ett enhetligt och gemensamt språk. Det är
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enligt DeLoach (2000) av stor vikt för att kunna ha en väl fungerade

riskhantering, oavsett om det avser traditionell riskhantering eller en

integrerad sådan. För att ge läsaren en bild av hur forskare inom

ämnesområdet väljer att dela in risker presenterar vi i detta avsitt en generell

modell för hur risker kan grupperas.

Lange och Owen (1999) redogör för en i litteraturen vanligt förekommande

riskgruppering. Modellens riskindelning (figur 3:3) grundas på vilken effekt

risken har på aktieägarvärdet. Skaderisker har en liten effekt medan

strategiska risker har en stor effekt. De menar att genom att inkludera flera av

riskkategorierna erhåller företaget ett bredare perspektiv på

riskhanteringsarbetet.
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Figur 3:3 Riskindelning och dess påverkan på aktieägarvärdet (Lange & Owen, 1999; fri

översättning)

Skaderisker förknippas med kostnader som uppstått på grund av skador på

egendom eller olycksfall, medan finansiella risker förknippas med effekter på

företagets finansiella tillgångar. De operationella riskerna har ett nära

samband med störningar i företagets olika interna processer medan den

slutliga riskgruppen, strategiska risker, påverkar företaget i ett mer långsiktigt

perspektiv. Det gör att den sistnämnda riskgruppen omfattas av olika risker för

olika företag, då varje enskilt företag verkar i en unik riskmiljö.
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3.5 Riskhanteringens processer

Ett företags riskhantering kan delas in i två processer, varav den första

processen behandlar själva proceduren med riskhanteringen. Den andra

processen avser den interna kunskapsdelning och lärandet som uppstår i

samband med riskhanteringsprocessen, i syfte att öka förståelsen för

riskhanteringen och dess effektivitet.

Riskhanterings arbetsprocess varierar mellan olika organisationer, men det

finns dock ett antal steg som kan anses vara generella. Enligt Vaughan (1997)

kan riskhanteringsarbetet delas upp i sex olika delmoment:

Figur 3:4 Riskhanteringens process (Vaughan, 1997; fri översättning)

4. Uppskatta/bedöma
riskerna

3. Analysera
identifierade risker

5. Åtgärda/reducera
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genomgång
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Inledningsvis ställs organisationens mål i förhållande till

riskhanteringsfunktionens mål. Därefter identifieras risker och osäkerheter

inom organisationen. Riskernas konsekvenser mäts och en

sannolikhetsbedömning för att risken skall utfalla görs. Därnäst fokuserar

organisationen på att skaffa sig kontroll över riskerna genom att anta någon av

riskhanteringsstrategierna, undvika, behålla, reducera, överföra eller

exploatera. En motsvarande riskhanteringsprocess beskriver författare såsom

Hamilton (1996), Ward (1999) och Williams, Smith, & Young, (1998), varför

den beskrivna processen kan ses som generell.

Lange & Owen (1999) menar att varje organisation är unik och unika

situationer kräver en anpassad och företagsspecifik riskhantering. De menar

därför att det inom varje företag krävs en metodik för att organisationens

riskhanteringsprocess skall få önskvärda effekter. DeLoach (2000) uttrycker

detta genom att påpeka vikten av ett välgrundat systematiskt angreppssätt för

att därigenom uppnå ett fortlöpande riskhanteringsarbete. Detta menar

Hamilton (1996) är särkilt betydelsefullt då företags risker inte enbart utgörs

av statiska risker, utan även omfattas av dynamiska risker vilka förändras över

tiden. Nottingham (1996) menar att vid utformningen av ett företagsspecifikt

ramverk för riskhantering är det viktigt att beakta det specifika företagets

bransch, organisationsstruktur, mål och risktoleransnivå.

Det krävs vidare enligt Lange & Owen (1999) en uttalad riskhanteringspolicy

samt aktivt och kontinuerligt stöd från företagsledningen för att

riskhanteringsprocessen i en organisation skall bli så effektiv som möjligt.

Med riskhanteringspolicy menas att hela organisationen skall kunna identifiera
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sig med riskhanteringens övergripande mål, syfte, riktlinjer, kriterier för

riskbedömning och ansvar för riskhantering etcetera. Detta är ett tecken på

riskhanteringens komplexitet och det faktum att riskhanteringen bör ingå som

en integrerad del av ett företags strategiska process.

För att uppnå en effektiv riskhanteringsprocess inom ett företag ställs det krav

på att utveckla kunskap om risk och riskhantering inom organisationen.

DeLoach (2000) menar att en lärprocess vad gäller riskhantering skapas i

organisationen som följd av att riskprocessen kontinuerligt förbättras. Det

resulterar i att ett företags förmåga att identifiera och hantera risker utvecklas

över tiden.

3.6 Fördelar med en integrerad riskhantering

Zolks (2000) menar att det integrerade perspektivet av verksamhetens risker

skapar konkurrensfördelar. Han menar att en utvecklad riskhantering som

utgörs av en process med väldefinierade steg får följden att företaget erhåller

en bättre insikt om verksamhetens risker och hur de påverkar organisationen.

Som ett resultat av den integrerade riskhanteringen påstår Zolks (2000) vidare

att ledningsgrupper erhåller information om företagets risker och hur dessa

korrelerar, vilket resulterar i att de har bättre möjlighet att fatta mer korrekta

beslut. Härigenom kan konkurrensfördelar skapas samt att företaget, genom en

bättre kostnadskontroll och effektivare utnyttjande av resurser, ges större

möjlighet att uppnå sina mål.

En effektiv riskhantering menar Miccolis & Schneier (1998) minimerar ett

företags kostnader samt möjliggör identifiering av möjligheter, vilket kan leda
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till ökat aktieägarvärde. Resultatet av en effektiv riskhantering blir att

företaget får en effektivare strategisk planering samt ökad kunskap och

förståelse för företagets exponering av risker. Även DeLoach (2000) påpekar

att det är den ökade kunskapen inom riskhantering samt den ständigt ökade

förmågan att identifiera och hantera risker, vilket skapar mervärde för

företaget.

Vaughan (1997) menar att riskhanteringens mervärde för en organisation som

helhet är mångfaldig. Han menar framförallt att mervärdet återfinns i själva

hanteringen av risker och därmed undvikandet av negativa utfall. Liksom

Miccolis & Schneier (1998) menar han vidare att riskhanteringen direkt kan

påverka ett företags vinst, då dess resultat blir att företagets kostnader

minskar. Han menar dessutom att riskhanteringen kan påverka ett företags

intäkter i positiv riktning.

3.7 Närliggande teoriområden

3.7.1 Kunskapsspridning

Det finns olika teorier om hur organisatorisk kunskap skapas, varav en är

utvecklad av Nonaka & Takeuchi (1995). De skiljer mellan två typer av

kunskap, tyst respektive explicit. Den tysta kunskapen är personlig,

kontextspecifik och svår att med ord formalisera och överföra till andra

individer. Den explicita kunskapen kan däremot på ett formellt sätt,

exempelvis genom språk, kommuniceras till andra.
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Figur3:5 Kunskapsspridningsprocessen (Nonaka & Takeuchi, 1995; egen bearbetning)

Den kunskapsspridningsprocess som Nonaka & Takeuchi (1995) har utvecklat

utgår från att individen skapar tyst personlig kunskap som sprids genom

interaktion med andra individer. De har benämnt denna inledande fas av

kunskapsspridning för socialisering. Den tysta gemensamma kunskapen görs

explicit via externalisering, vilket innebär att den tysta kunskapen artikuleras

genom att exempelvis konkreta modeller, ord och symboler skapas.

Kunskapen kan därför lagras, kopieras och överföras genom skrivna dokument

eller datafiler. Den tredje fasen är kombination, där befintlig explicit kunskap

kombineras med den skapade explicita kunskapen för att stödja

problemlösning och beslutsfattande. Det avslutande steget i

kunskapsprocessen har benämnts internalisering. Genom att individer

tillämpar den explicita kunskapen skapas och lagras organisatorisk kunskap

hos individerna, samt att ny tyst personlig kunskap kan skapas genom att
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individen gör nya erfarenheter. Nonaka & Takeuchi (1995) menar därmed att

kunskapsspridningen är en ständigt pågående process.

En fråga som har aktualiserats är huruvida organisatorisk kunskap besitts av

individerna i organisationen eller om kunskapen ”sitter i organisationen”.

Levitt & March (1988) är exempel på författare vilka menar att organisatorisk

kunskap till stor del lagras i organisationens historia och rutiner och inte hos

individerna. Rutiner är kollektiva till sin karaktär och kan utnyttjas relativt

automatiskt med liten resursåtgång (Tell & Söderlund 2001). Nonaka &

Takeuchi (1995) menar däremot att kunskap innehåller ett tolknings- och

handlingsmoment, vilket skiljer kunskap från information. De drar därav

slutsatsen att det är individer som innehar kunskap.

Vår utgångspunkt är att det är individerna i en organisation som lär och skapar

kunskap genom erfarenheter. Det är därmed individernas kunskap som utgör

grunden för den organisatoriska kunskapen. Vi menar dock att en del av

individernas kunskap lagras i organisationen i form av rutiner. Vår ståndpunkt

är därmed att organisationens totala kunskap delvis besitts av organisationens

enskilda individer, men även delvis kan finnas lagrad i organisationens rutiner.

Vårt sätt att betrakta en organisations kunskap ligger därmed i linje med hur

Tell & Söderlund (2001) ser på kunskap inom organisationer. De anser att det

går att göra en distinktion mellan individuell kunskap, vilken medarbetarna i

organisationen besitter, och den sociala kunskap, som är del av de strukturer

och aktiviteter som försiggår i organisationens olika sammanhang.
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Det finns två typer av strategier för kunskapsspridning. Den ena benämns

kodifieringsstrategin och den andra för personaliseringsstrategin (Tell &

Söderlund, 2001). Det går att urskilja en nära koppling mellan

kodifieringsstrategin och den fas som Nonaka & Takeuchi (1995), i sin

kunskapsspridningsprocess, har valt att benämna kombination (Tell &

Söderlund, 2001). Kodifieringsstrategin respektive kombinationsfasen handlar

båda till stora delar om att dokumentera, rapportera och få andra individer att

upparbeta en förmåga att använda den dokumenterade informationen.  För att

en kodifieringsstrategi skall vara möjlig att tillämpa krävs det att den utvunna

kunskapen kan explicitgöras. Personaliseringsstrategin däremot bygger på

interaktion mellan individer, vilket kan jämföras med vad Nonaka & Takeuchi

(1995) benämner socialisering (Tell & Söderlund, 2001). Det handlar om att

sammanföra individer som är i behov av kunskap, med individer som redan

besitter den eftersökta kunskapen.

Vi anser att företag i huvudsak bör välja en av strategierna för att på ett

framgångsrikt sätt kunna sprida kunskap inom företaget. Det krävs dock att

det finns inslag av båda strategierna för att skapa optimala förutsättningar för

kunskapsspridning.

3.7.2 Balanced Scorecard

Hamilton (1996) diskuterar möjligheten av att använda sig av ett balanserat

styrkort för att på detta sätt styra utvecklingen mot en integrerad

riskhanteringsprocess. Han rekommenderar användandet av ett Balanced

Scorecard (BSC) eftersom det leder till att fokus riktas mot förståelsen av

riskers samverkan samt riskhantering utifrån ett helhetsperspektiv. Konceptet

BSC myntades av Kaplan & Norton (1992). Grundfundamentet för ett BSC är
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att flytta styrningens fokus från att endast omfatta finansiella styrparametrar

till en mer balanserad syn där även immateriella värden i företaget ges en ökad

betydelse. Därmed fungerar det balanserade styrkortet som ett

strategiimplementeringsverktyg. En organisation kan därmed vid utvecklandet

och implementeringen av ett integrerat riskhanteringssynsätt ta hjälp av ett

balanserat styrkort.

Ett balanserat styrkort kan underlätta för ett företag att uppfylla dess strategi.

Varje organisation har unika strategier, varför också varje balanserat styrkort

blir unikt. Enligt författarna står balansen i verktyget mellan, kort- och

långsiktiga mått, operativa och strategiska mått, monetära och icke-monetära

mått samt interna och externa prestationsperspektiv.

Modellen består av vertikala och horisontella kopplingar. De vertikala

kopplingarna har sitt ursprung i organisationens affärsidé och strategi, vilka

bryts ned i organisationen och därefter kommuniceras via styrtal till

medarbetarna. Den horisontella kopplingen påvisar ett orsak-verkan samband

mellan de olika perspektiven vilka omfattar det finansiella-, kund-, interna

processer-, samt innovation och lärande perspektivet. Detta resulterar i att de

kritiska framgångsvariablerna inte enbart influeras av företagets övergripande

strategi utan även av varandra. Målet är att olika avdelningars mål skall

kopplas till verksamhetens övergripande strategi och genom detta skall

verksamhetens strategi förstås av organisationens samtliga medarbetare. På

detta sätt uppnås önskvärd och efterstävad målkongruens och företagsstyrning.
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För ett effektivt införande av ett balanserat styrkort krävs det att

organisationens medarbetare delar med sig av sin kunskap. Genom denna

kommunikation skapas en holistisk bild av företagets strategi och mål, där

varje anställd kan identifiera sig med och se hur han/hon kan bidra till

organisationens framgång.

Figur 3:6 Det balanserade styrkortets fyra olika perspektiv (Kaplan & Norton, 1996; fri

översättning)

Enligt Kaplan & Norton (1996) är det väsentligt att kontinuerligt uppdatera

det balanserade styrkortet på ett processliknande sätt. Härigenom skapas

möjlighet för kunskapsspridning, så att optimal effektivitet kan uppnås.
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4. Empiri
I detta kapitel avser vi att inledningsvis ge en övergripande bild av de två

fallföretagen samt referensföretaget som undersökningen omfattar. Därefter

följer intervjuresultaten redovisat per företag för att läsaren skall kunna

erhålla en överskådlig helhetsbild av respektive företags riskhantering.

4.1 Företagsbeskrivning

Företagsinformationen som presenteras i detta avsnitt är hämtad från

respektive företags hemsida, se elektroniska källor i källförteckningen.

4.1.1 Telia

Under 1980-talet började aktörer etablera sig på telemarknaden i Sverige. År

1993 infördes den första svenska telelagen som krävde licensansökan för att

driva telekomverksamhet. Därmed reglerades förutsättningarna för konkurrens

på den svenska telemarknaden, och i samband med detta bolagiserades

Televerket och blev Telia AB. År 1999 var Telia Nordens största

mobiloperatör, och året därpå introduceras företaget på Stockholmsbörsen.

Telia finns representerade i närmare fyrtio länder inom samtliga fem

världsdelar. Inom Norden är Telia i dagsläget det ledande

kommunikationsföretaget vad gäller att erbjuda tjänster och infrastruktur för

fast telefoni, mobiltelefoni, datakommunikation, Internet och kabel-tv, samt

omfattande verksamhet inom informationstjänster och finansiella tjänster.

Telia har följaktligen utvecklats från att enbart ha erbjudit tjänster inom

traditionell telefoni till att även erbjuda mer tekniskt avancerade produkter.
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Företaget består av fyra affärsområden vilka omfattas av Telia Mobile, Telia

International Carrier, Telia Networks och Telia Internet Services.

År 2001 rapporterade Telia en nettoomsättning på 57 196 MSEK och hade i

genomsnitt 24 979 anställda.

Telias vision är;

 ”I den nya världen underlättar och inspirerar Telia till kommunikation

människor emellan.”

4.1.2 Telenor

Från i mitten av 80-talet hette företaget Televerket men år 1995, inför

avregleringen av telekommarknaden i Norge, antogs namnet Telenor ASA. År

1998 avreglerades den norska telekommarknaden och som en följd av detta

antog Telenor ASA en mer offensiv internationell strategi, vilket innebar att

företaget expanderade på flera marknader utanför Norge. År 2000

börsnoterades Telenor på börsen i Oslo samt Nasdaq i New York.

Telenor är representerade i ett stort antal länder i Europa och Sydostasien. De

erbjuder sina kunder ett brett sortiment av moderna kommunikationstjänster

inom mobil kommunikation, fast telefoni, datakommunikation,

Internettjänster, men även kabelnätverk för TV, satellit och bredband. Telenor

erbjuder de mobila- samt IP-tjänsterna till hela sin marknad, medan de har

begränsat TV-distributionen till den nordiska marknaden. Företaget är

marknadsledande operatör på den norska marknaden inom distribuering av

röst, information, kunskap och underhållning. Företaget är indelat i fyra
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affärsområden, Telenor Mobile, Telenor Business Solutions, Telenor Plus

samt Telenor Networks.

År 2001 rapporterade förtaget en nettoomsättning på 46 040 MNOK (cirka 55

248 MSEK) och hade 20 150 anställda i genomsnitt.

Telenors vision är;

“Telenor shall be a driving force in creating, simplifying and

introducing communication and content solutions to the market.”

4.1.3 Sonera

Den finska telekommarknaden avreglerades år 1998, och företaget

introducerades därmed på den finska börsen samt på Nasdaq i New York. I

samband med detta ändrade Telecom Finland sitt namn till Sonera.

Sonera har gjort strategiska investeringar i Ryssland, Turkiet och de baltiska

länderna vad gäller mobiltelefonioperatörer. Företagets kärnkompetens ligger

inom tjänsterna mobiltelefoni samt fasta nätverksprodukter. De erbjuder sina

kunder ett brett sortiment av telekommunikationstjänster och

informationsteknologi inom bland annat mobil kommunikation, fast telefoni,

datakommunikation, Internettjänster, men även kabelnätverk för TV, satellit

och bredband. Sonera är i dagsläget Finlands ledande operatör vad gäller att

erbjuda mobiltelefoni samt avancerade telekommunikationstjänster, och har en

marknadsandel på över 60 procent. Deras tjänster är grupperade i fyra

affärsområden, Sonera Mobile Communications Finland, Sonera International

mobile Communications, Sonera Service Business samt Sonera Telecom.
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Under år 2001 uppgick Soneras nettoomsättning till totalt 2 187 MEUR (cirka

21 870 MSEK) och medelantalet anställda uppgick till 10 482.

Soneras vision är;

“Sonera’s goal is to grow as an operator, as well as a provider of

transaction and content services in Finland and in selected

international markets. In content production, Sonera utilizes its

extensive Networks of partners. To achieve its goal, Sonera combines

its experience in mobile communications, the Internet, and customer-

oriented services.”

4.2 Redovisning av empiriskt material

4.2.1 Telia

4.2.1.1 Begreppet risk

På koncernnivå är uppfattningen att all affärsverksamhet innebär ett

risktagande, varför de ser på risk som potentiella möjligheter. Affärsriskerna

betraktas som dynamiska, där antingen ett negativt eller ett positivt utfall är

möjligt.

”Risker finns alltid i normal affärsverksamhet – skulle alla risker

elimineras så upphör förutsättningarna för att driva verksamhet. Vi ser

på risk som något positivt i och med att varje risk medför en möjlighet.

Man tar en risk för att vinna något, och om man inte tar en risk vinner

man därmed inget.”

             Risk manager, koncernnivå
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Telia Försäkrings riskdefinition är olika beroende på vilken typ av

verksamhetsområde som de arbetar med. Begreppen statiska och dynamiska

risker är dock grundläggande, vilket visar på att begreppet risk även inom

Telia Försäkring kan innebära något positivt och negativt.

”Statiska risker ska beaktas för att skydda balansräkningen, alltså

tillgångarna. Dynamiska risker kan innebära både positiva och

negativa utfall.  De dynamiska riskerna är svåra att hantera eftersom

de följer marknadsutvecklingen och den egna affärsutvecklingen.”

                    VD, Telia Försäkring

På affärsområdesnivå överensstämmer tankarna kring begreppet risk med

övrig verksamhet eftersom de försöker att beakta och bedöma riskers down-

side respektive up-side effekter.

”Risk kan ses som något positivt inom ramen för en affär, då en risk

kan falla ut i både en positiv och en negativ sida.”

                 Riskkoordinator, affärsområdesnivå

Även Telia Sverige, som är en ren försäljningsverksamhet åt Mobile, Internet

Services och Networkss, betraktar begreppet risk på motsvarande sätt som de

övriga hierarkiska nivåerna.

”Risk kan vara både något positivt och något negativt. Ju större risk

desto högre avkastning kan man förvänta sig.”

                       Risk manager, Telia Sverige
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4.2.1.2 Befintlig riskhanteringsstruktur

Telia har en tydlig riskhanteringsstruktur, som sedan 1990-talets början

utvecklats från det traditionella riskhanteringsperspektivet, då de framförallt

fokuserade på säkerhetsrisker, till att på mitten på 90-talet fokusera mer på

affärsrisker. Från 2001 har Telia ytterligare vidgat sitt

riskhanteringsperspektiv. Syftet är att skapa en systematisk

riskhanteringsverksamhet vilken möjliggör ett beslutsfattande under medvetet

risktagande, samt att förebyggande åtgärder ställs mot kvarstående risk.

Generellt sett delas risker in i affärsrisker och operationella risker, vilka i

huvudsak hanteras av de olika affärsområdena. Den traditionella

riskhanteringen i form av marknads- och finansiella risker hanteras till största

del centralt av huvudkontoret liksom politiska och regulatoriska risker. Telias

internbank, Finans, skall avlasta affärsområdena genom att hantera de

finansiella riskerna, främst med avseende på ränte- och valutarisker. Telia

Försäkring skall avlasta affärsområdena från de försäkringsbara riskerna inom

egendom, ansvar och person/liv. På central koncernnivå finns även en

funktion för säkerhetsrisker, vilken arbetar med att ta fram riktlinjer för hur

dessa risker skall hanteras. Syftet är således att de operativa, affärsdrivande,

enheterna skall koncentrera sig på att skapa goda affärer och att hantera sina

affärsrisker.
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”Operationella riskerna och affärsriskerna arbetar främst

affärsområdena med. De enskilda affärsområdena driver dessa risker

inom det egna området men de styrs och följs upp av koncernen. De

politiska och regulatoriska riskerna är däremot till största del en

huvudkontorsfråga. De finansiella riskerna styrs helt från

finansorganisationen och det är inget affärsområdena sysslar med. Risk

management är en fråga som täcker hela verksamheten, medan säkerhet

är ett specialistområde.”

          Risk manager, koncernnivå

Figur 4:1 Telias riskhanteringsstruktur (egen bearbetning)
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Telia har en decentraliserad riskhanteringsstruktur, där respektive

affärsområde har det yttersta ansvaret för sina risker. Affärsområdena har

vidare delegerat ett riskansvar till projektnivå. Riskerna aggregeras därmed

från projektnivå upp till affärsområdesnivå, för att därefter aggregeras till

koncernnivå. På koncernnivå finns en styrande stab, vilka arbetar med

styrning, kontroll och uppföljning av riskhanteringen utifrån ett

helhetsperspektiv. Om affärsområdena missar att beakta en viss typ av risk

hjälper koncernstaben till så att en komplett riskbild erhålls.

”Konceptet vi predikar är att den som äger risken ska också hantera

den och inte någon risk manager någonstans. Den ansvariga chefen

måste kunna hantera sina risker, vilket innebär att riskhanteringen

måste integreras i annat. Riskanalyserna kan inte hanteras som en

separat verksamhet.”

           Risk manager, koncernnivå

4.2.1.3 Riskgruppering

Telia har på koncernnivå grupperat riskerna i marknads- och finansiella risker,

affärsrisker, politiska och regulatoriska risker samt operationella risker.

Marknads- och finansiella riskerna är risker som är förknippade med

förändrade marknadsförutsättningar som exempelvis ränteförändringar,

valutaförändringar och generella prisförändringar. Affärsrisker omfattar bland

annat branschutveckling, nya konkurrenter, produkt- och tjänstutveckling och

varumärkesrisker. Politiska och regulatoriska risker omsluter förändringar i

lagstiftning, myndighetsingripanden såsom exempelvis prisregleringar,
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ägaringripanden samt licens- och frekvenstilldelningar. De operationella

riskerna är sådana som återfinns i de interna processerna bland annat i

egenskap av traditionella säkerhetsrisker såsom problem med stödsystem, men

även ineffektiviteter i organisationen och kompetensfrågor.

Telia Försäkring AB har delat in riskerna efter om de är statiska eller

dynamiska till sin karaktär. Denna riskindelning är relevant med avseende på

den affärsverksamhet som bedrivs. Det är svårt att hantera och därmed

försäkra de olika dynamiska riskerna, då de följer marknadsutvecklingen och

den egna affärsutvecklingen. Det är dock inte Telia Försäkrings uppgift att

genomföra riskanalyser, utan det ansvaret ligger på affärsområdena och de

andra stödfunktionerna.   

      

Koncernens fastslagna riskgrupperingar har kommunicerats ned till

affärsområdes- och projektnivå, men där används inte denna riskindelning.

Detta ligger i linje med att koncernnivån har gett affärsområdena fullt ansvar

för att hantera sina egna risker, varför verksamhetsanpassade riskgrupperingar

tillämpas inom respektive affärsområde. Det väsentliga är att skapa en

helhetsbild av de risker som affärsområdet är utsatt för.

”Riskerna är systematiskt grupperade för att styra riskanalysen, vilka

bland annat är politiska och operativa risker. Men i själv riskanalysen

används inte dessa, istället får tankarna sväva fritt för att på så sätt

omsluta alla möjliga risker.”

      Riskkoordinator, affärsområdesnivå
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”Riskanalysen inom Telia Sverige AB görs i samband med

affärsplaneringen. Vi försöker då att ta hänsyn till Telia Sveriges hela

riskbild och exempel på risker är; fysiska risker, informationsrisker,

regulatoriska risker och kommersiella risker.”

                       Risk manager, Telia Sverige

4.2.1.4 Riskhanteringens procedur

På koncernnivå uppfattas riskhanteringen som en naturlig del av ordinarie

verksamhet med krav på systematisk riskanalys, riskbehandling och

riskfinansiering.

”Telias styrelse har på ett tydligt sätt uttalat att riskhanteringsarbetet

ska omfatta riskanalys, riskbehandling och riskfinansiering med syfte

att åstadkomma lägsta möjliga riskkostnad.”

          Risk manager, koncernnivå

På koncernnivå är riskhanteringen integrerad med verksamhetens övriga

styrning, och betraktas därmed som essentiell utifrån ett strategiskt perspektiv.

”Riskhantering skall ingå som en naturlig del i all

affärsutveckling/styrning på olika nivåer i koncernen. Detta innebär att

riskanalyser skall genomföras i all strategisk och operativ planering

samt i anslutning till viktiga beslut och vägval.”

          Risk manager, koncernnivå
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Även på affärsområdesnivå är riskhanteringens betydelse, samt dess

integrering med övrig styrning, tydligt uttalad. Riskhanteringsarbetets syfte är

att de verksamhetsansvariga skall erhålla en bild av affärsområdenas

riskexponering.

”Riskanalyser görs kopplat till verksamhetsplaneringen med avseende

på strategisk och operativ planering, och risk management konceptet

används för att säkra underlaget. Det yttersta syftet med att använda

risk management konceptet är att en beslutsfattare och

verksamhetsansvarig skall ta ett medvetet beslut om vilken

riskexponering man orkar leva med. Det görs genom uppföljning utav

de verksamhetsplaner för att analysera och lysa igenom dessa för att se

vilka risker som verksamheten orkar bära med sig. De strategiska

riskerna förmedlas genom den strategiska planeringen från

affärsområdesnivå ned till projektnivå.”

          Riskkoordinator, affärsområdesnivå

Riskanalysarbetet i Telia sker på ett systematiskt sätt i flera olika steg. Det

första steget innebär en kartläggning av hotbilden. Därefter sker en riskanalys,

vilken omfattar identifiering av de mest kritiska riskerna för företagets

framgång. Användandet av riskkartor, med sannolikhet och konsekvens på

vardera axel, ligger till grund för prioritering av vilka risker koncernen skall

fokusera på att hantera. Riskbehandling är nästa steg i

riskhanteringsproceduren som går ut på att antingen förebygga eller begränsa

konsekvenserna av en specifik riskhändelse. Sedermera återstår
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riskfinansieringen för att skapa finansiell beredskap i form av exempelvis

försäkring eller garantier.

Telia har ett uppföljningsprogram för de generella riskerna, vilket bland annat

utgörs av kvartalsvis uppföljningar av koncernens respektive affärsområdenas

riskbilder. Koncernnivån följer dessutom upp kostnaderna för riskhanteringen

inom de olika affärsområdena.

”Riskanalys görs även kontinuerligt vid budgetuppföljning för att få

önskvärd uppföljning, och detta sker kvartalsvis. Om något har

förändrats på marknaden genomförs nya riskanalyser.”

          Riskkoordinator, affärsområdesnivå

”Telia Sverige har regelbundna affärsmöten ungefär var fjortonde dag

för att uppdatera vad som pågår och de specifika riskerna för de olika

affärerna.”

                    Risk manager, Telia Sverige

4.2.1.5 Riskvärderingens specifikationsgrad

Affärsområdena är tvungna att genomföra riskberäkningar av de risker de

avser försäkra sig mot. Inom affärsområdena görs det därför försök att

kvantifiera risker, genom att utgå från den procentuella sannolikheten för en

risks inträffande och konsekvenserna i kronor. Det finns dock risker som inte

är möjliga att på ett realistiskt sätt kvantifiera.
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”Riskanalysen har över tiden slutat i någon typ av rutsystem med

sannolikhet och konsekvens. Konsekvens har sedan försökt att

formaliseras i kronor och sannolikhet i procent. Riskanalysen försöks

alltså att uttryckas i reella värden. Det finns dock risker som inte får

inträffa och därför finns det ingen anledning att uttrycka ett värde utan

det verbaliseras istället.”

                    Riskkoordinator, affärsområdesnivå

Telia Försäkring försöker i sin tur att kvantifiera risker genom

nuvärdesberäkningar. Även Telia Sverige försöker att sätta en ”prislapp” på

identifierade risker, vilka är av det kritiska slaget.

4.2.1.6 Riskhanteringens lärprocess

Riskmedvetenheten och riskhanteringskunskaper är viktig att beakta, för att

skapa en alltmer effektiv riskhantering. I dagsläget sker kunskapsspridningen

genom att koncernledningen regelbundet går igenom riskutvecklingen och

koncernens totala riskbild. Detta sker även kvartalsvis på affärsområdesnivå

för att härigenom hålla risksituationen under kontroll. Information om

koncernens riskhantering kommuniceras dessutom via företagets intranät.

Sammantaget erhålls en synlig riskhantering inom koncernen, vilken har

potential att förbättras över tiden.

I dagsläget arbetar ett flertal personer på koncernnivå med att sprida

kunskaper om riskhantering via olika typer av nätverk. Spridningen av

riskhanteringskunskap omfattar i dagsläget traditionella säkerhetsrisker, risker

med informationssäkerhet, samt risker med det vidare affärsperspektivet.
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För att effektivisera riskhanteringen är det av stor vikt att skapa en

medvetenhet om riskhanteringens betydelse inom hela koncernen.

”Riskhanteringens betydelse och riskmedvetenheten har blivit allt

tydligare och bättre, vilket ses som positivt sett utifrån ett

helhetsperspektiv. Mognaden är dock fortfarande inte särskilt stor, men

den är bättre på ledningsnivå. Sen finns det även en del längst ner i

organisationen som utvecklat sin riskmedvetenhet för att skydda sin

egen rygg. Detta innebär att det fortfarande finns en mellangrupp som

måste bearbetas, vilket är av stor vikt i och med att de flesta besluten

fattas på denna nivå.”

      Riskkoordinator, affärsområdesnivå

4.2.1.7 Framtidsvisioner

Förväntningarna och visionerna om den framtida riskhanteringen på

koncernnivå är omfattande. Främst vill Telia att de skall uppfylla omvärldens,

styrelsens och ägarnas krav på riskhantering samt att riskhanteringen skall

ligga i paritet med internationella standards.

”Historiskt har Telia endast sett introvert på risk, något nödvändigt för

att inte få dålig image hos kunden. Visionen är dock att Telia ska ha ett

riskhanteringssystem som lever upp till de krav som ställs på

börsnoterade företag i USA, Tyskland och England. Målet är att vi ska

ha ett riskhanteringssystem som är ”state of the art”. ”

           Risk manager, koncernnivå
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Telia har även visionen att minimera de interna riskerna, alltså de risker som

de själva kan påverka. Det är framförallt av stor vikt då Telia i framtiden

kommer att få en allt tuffare marknadssituation, vilket kommer att slå på

marginalerna.

”Vi vill ha lägsta möjliga riskkostnad och det är därför vi kommer att

jobba med riskhanteringen för att minimera onödiga kostnader.”

          Risk manager, koncernnivå

En annan vision är att vidareutveckla den decentraliserade riskhanteringen,

men på koncernnivå ändå ha full kontroll över att koncernen är försäkrad mot

samtliga försäkringsbara risker.

”Det är en vision att Telia vidareutvecklar den decentraliserade

modellen till att summera alla risker till koncernnivå för att hantera

eller försäkra de risker som inte har hanterats på de lägre nivåerna

inom hierarkin.”

               VD, Telia Försäkring

En ytterligare vision är att utvidga begreppet Risk Management till

”Opportunity Management”, för att på detta sätt skapa förutsättningar för nya

affärer.

Det finns även en vision att öka medvetenheten kring risk och riskhantering,

vilket anses vara grundläggande för att skapa en effektiv riskhantering.
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”Det första steget att få en bra riskhantering är att ge utbildning inom

riskhantering och att skapa motivation till att se i risktermer. Riskerna

finns primärt ute i den operativa verksamheten och en risk manager kan

inte lära sig allt, däremot kan en typ av ”riskprofet” tala om vad de ska

tänka på. De som sitter med riskerna ska kunna hantera dem och de

måste så ha ett risktänkande. De måste vara medvetna om vilka risker

de har och det ska var medvetna beslut om vilka risker de ska ta.”

                                     VD, Telia Försäkring

Även affärsområdesnivån har visionen om att öka riskmedvetandet i den

framtida riskhanteringen.

”Visionen är att inget beslut fattas utan att risksituationen har vägts in i

själva beslutet. Utrymmet av misstag har minskat i och med den högt

utvecklade marknaden radikalt på senaste år, vilket innebär att

medvetenhet av konsekvenser och utfall ökat till följd därav, men denna

medvetenhet kan dock inte beordras.”

      Riskkoordinator, affärsområdesnivå

4.2.1.8 Balanced Scorecard som hjälpmedel

På koncernnivå har tidigare riskhanteringsmål utgjort en del av styrkortet,

vilket dock inte är fallet i dagsläget. I framtiden är koncernnivån övertygad

om att styrkortet kommer att användas för att öka Telias fokus på

riskhanteringens betydelse.

På affärsområdesnivå används inte styrkort för att uppnå fastställda

riskhanteringsmål, då riskhanteringen betraktas som en del av den vanliga
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verksamheten. De menar att riskhanteringen är en underliggande stödfaktor

som redan inkluderas av befintliga framgångsfaktorer. Möjligheten att i

framtiden komplettera styrkorten med uppsatta riskhanteringsmål betraktas

därmed som begränsad.

4.2.1.9 Riskhanteringens fördelar

Den allmänna uppfattningen inom Telia är att det är svårt att sätta ett konkret

mått på vilket mervärde, eller vilka fördelar, den aktiva riskhanteringen ger

upphov till. Telia har tidigare ägnat resurser åt att försöka utveckla

kvantitativa mått som speglar riskhanteringens fördelar, men på grund av

uteblivna resultat har satsningarna upphört. En anledning till varför

riskhanteringens effekter är svårkvantifierbara är att riskhanteringen inte

påverkar ett företags intäkter utan dess kostnader. Svårigheten ligger därmed i

att mäta vilket belopp kostnaderna hade uppgått till om ingen riskhantering

hade tillämpats. En ytterligare anledning till varför riskhanteringens effekter är

svåra att konkretisera är att riskhanteringen många gånger handlar om att

agera utifrån vad som ”känns rätt”.

”Det har alltid varit ett problem hur man ska mäta effekten av

riskhanteringen. Riskhanteringens arbete är att identifiera problem,

men det är andras arbete att åtgärda dem. Det är svårt för dem att

påverka företagets intäkter, däremot kan de påverka företagets

kostnader. Det är dock svårt att säga hur mycket företaget sparat till

följd av exempelvis en ny brandvägg. Det bygger inte så mycket på

faktiska siffror, utan på en känsla.”

                Risk manager, koncernnivå
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Inom Telia fokuseras det i dagsläget främst på att granska effekterna av

skaderiskhanteringen. Riskhanteringens fördelar för denna riskgrupp kan

återspeglas i trendutvecklingen beträffande exempelvis antal skador och

missade affärer.

”I dagsläget är det trenderna över tiden som kan tyda på

riskhanteringens effektivitet, där utvecklingen kan följas såsom skador i

nät, missade affärer eller liknande. Det är inget specifikt mått som

kommer att innefatta ett företags riskhantering på grund av dess

komplexitet.”

        Riskkoordinator, affärsområdesnivå

”Telia Sverige försöker att kvantifiera vilka besparingar de gör genom

en aktiv riskhantering. Förbättringar inom säkerhetsstatistiken, annars

är det svårt att veta var man ska sätta in resurser. Vidare försöker vi att

kvantifiera hur mycket förluster vi har på grund av till exempel

dataintrång, men det är svårt.”

                   Risk manager, Telia Sverige

Av sina kunder vill Telia uppfattas som ett säkert och stabilt företag. I syftet

att skapa en sådan profil har det framkommit att riskhanteringen har ett

mervärde.
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”Ett stort mervärde är att skapa ett rykte hos kunderna att vara ett

säkert och tryggt företag. Mervärdet av själva riskhanteringen är den

medvetenhet som skapas om riskerna och att man kan undvika förlust

och skada.”

                        VD, Telia Försäkring

”Mervärdet mäts inte i konkreta mått i dagsläget. En utvärdering görs

dock i koppling till varumärket Telia. Det är viktigt att omgivningen

uppfattar företaget som stabilt och säkert, och i detta ligger

riskhanteringen. Därmed följer ett mervärde och effekter såsom ökat

kreditvärde och lägre försäkringspremier.”

      Riskkoordinator, affärsområdesnivå

Trots uttalade svårigheter med att mäta riskhanteringens fördelar, är

ledningens satsningar ett tydligt tecken på att riskhanteringen betraktas som

något betydelsefullt.

”Att man avsätter resurser för att klara ut vilka risker som finns inom

företaget visar på att företagsledningen tycker att det är viktigt med

riskhantering. De ser ett mervärde i att någon tar hand om risk

management.”

             Risk manager, Telia Sverige
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 4.2.1.10 Sammanfattning av Telias riskhantering

Inom Telia betraktas risk som både något positivt och negativt. Företaget

menar att all affärsverksamhet innebär ett risktagande, och utan risktagande

finns det inga förutsättningar för att göra vinster. De enskilda affärsområdena

har delegerats ett riskhanteringsansvar, och har i sin tur delegerat riskansvaret

till projektnivå. Syftet är att den som äger risken också skall hantera den. För

att affärsområdena skall erhålla en övergripande bild av sina risker har en

riskkoordinator utsetts, vars uppgift är att konsolidera de olika projektens

risker. Riskerna aggregeras vidare till koncernnivå, men varken på

affärsområdes- eller koncernnivå beaktas riskers korrelationer. På koncernnivå

grupperas riskerna i marknads- och finansiella risker, affärsrisker, politiska

och regulatoriska risker samt operationella risker. Detta sätt att gruppera in

risker tillämpas dock inte inom de lägre hierarkiska nivåerna.

Telias riskhantering är idag integrerad med den övriga styrningen, både på

affärsområdes- och koncernnivå. Riskanalyser sker på ett systematiskt sätt i

anslutning till de strategiska och operativa processerna. Trots att det uppfattas

som svårt görs det inom koncernen försök att kvantifiera de identifierade

riskerna. För att utveckla medarbetarnas riskmedvetenhet och riskkunskap

använder Telia olika nätverk och intranätet. Detta då riskmedvetenhet och

spridning av riskhanteringskunskap betraktas som grundläggande för att uppnå

en effektiv riskhantering. Visionen är därför att i framtiden öka

riskmedvetandet inom koncernen som helhet. Detta trots att det i dagsläget

anses vara svårt att mäta riskhanteringens fördelar.
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4.2.2 Telenor

4.2.2.1 Begreppet risk

På koncernnivå betraktas i dagsläget risk som både något positivt och negativt.

”Begreppet risk omfattar i stort sätt bara positiva faktorer men risk är

också ett uttryck för företagets exponering för skador, vilka kan vara

allt från finansiella till rena skadefaktorer.”

          Risk manager, koncernnivå

Inom Telenor arbetar en person med att utveckla olika riskanalysmodeller.

Utvecklaren menar att det inte finns någon bestämd definition av begreppet

risk eftersom definitionerna varierar med olika internationella standards.

”Inom Telenor finns det inget enhetligt riskspråk i och med att det finns

en tvetydlighet mellan olika definitioner i teorin och i riskstandards

såsom ISO.”

   Utvecklare av riskhanteringsmodeller

Inom affärsområdena finns en tydlig definition av risk. Begreppet omfattar

både riskens down-side och up-side. De anser att risker måste betraktas som

möjligheter för att skapa vinster. Synen på begreppet risk stämmer följaktligen

överens med hur risk betraktas på koncernnivå.
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”Risk anses vara produkten av sannolikhet och konsekvens. Risk är

dock något som skapar möjligheter eftersom utan risk finns heller inga

möjligheter”.

          Risk manager, affärsområdesnivå

Projektnivån uppfattar risk som något negativt i förhållande till kostnad och

kvalitet. De beaktar hellre osäkerhet än risk, eftersom de menar att

osäkerhetsbegreppet även inkluderar en positiv up-side.

”Många projekt har presterat bättre än förväntat genom att utnyttja en

osäkerhet och därmed erhållit en up-side effekt. Förhoppningsvis har

projektet gjort något som skapat möjligheten men om det beror på

slumpen eller om det beror på att de försöker se på osäkerhet som en

möjlighet är svårt att säga. Jag tror inte att det är så strukturerat

arbete vad gäller arbetet med att utnyttja en osäkerhet till att bli en

möjlighet. Det är mer strukturerat vad gäller arbetet med att försöka

minimera down-side effekterna av riskerna”.

           Risk manager, projektnivå

4.2.2.2 Befintlig riskhanteringsstruktur

När riskhanteringen började uppmärksammas inom Telenor tilldelades

ansvaret för koncernens riskhantering avdelningen Säkerhet, vilka då hade

ansvaret för de försäkringsbara riskerna. Säkerhetsavdelningen fick i uppdrag

att utveckla nödvändiga riktlinjer för hur riskhanteringen av säkerhetsrisker

borde gå tillväga inom de olika affärsområdena. I dagsläget har den centrala

säkerhetsenheten fortfarande detta ansvarsområde. Den centrala enheten

Finans har som syfte att avlasta affärsenheterna genom att hantera de
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finansiella riskerna, medan affärsområdena har delegerats ansvar för de

traditionellt försäkringsbara riskerna. De försäkringsbara riskerna hanteras

genom att respektive affärsområde införskaffar försäkringar från externa

försäkringsbolag. Telenor har därmed outsoursat riskhanteringens traditionella

försäkringsfunktion.

Figur 4:2 Telenors riskhanteringsstruktur (egen bearbetning)

Koncernnivåns riskhantering har i dagsläget ingen självklar plats och roll. Det

innebär att det inte heller från koncernledningens sida finns några centralt

fastslagna direktiv beträffande hur den aktiva riskhanteringen skall vara

utformad inom respektive affärsområde. Telenor har idag en decentraliserad

riskhanteringsstruktur, där respektive affärsområde har det yttersta ansvaret

för sin riskhantering. Det enda direktivet från koncernledningens sida är

kravet på en aktiv riskhantering. Den aktiva riskhanteringen skall hantera de

risker vilka är av stor vikt för koncernen som helhet. Det finns dock inte
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resurser till att arbeta med samtliga risker, varför olika risker prioriteras år

från år.

Affärsområdena har vidare delegerat ett generellt riskhanteringsansvar till

projektnivå. Respektive affärsområdes riskkoordinator aggregerar riskerna

från projektnivå till affärsområdesnivå, där även korrelationer mellan riskerna

beaktas. Riskerna aggregeras inte upp till koncernnivå, med undantag från

säkerhetsriskerna.

 4.2.2.3 Riskgruppering

Affärsområdena får själva bestämma hur de vill utforma sin riskhantering, då

det i dagsläget inte finns några riskhanteringsdirektiv från koncernens sida.

Det är därmed även upp till affärsområdena att besluta om hur de skall

gruppera in sina risker.

Telenor satsar dock resurser på att utveckla teoretiska modeller, vilka omfattar

metodiker för riskhantering. Modellerna har samlats på företagets intranät. På

intranätet återfinns även verktyg som ger exempel på hur risker kan grupperas

in, vilka fungerar som stöd i riskanalysarbetet. På projektnivå används dessa i

begränsad utsträckning, varför det är relativt vanligt att på egen hand gruppera

in riskerna i lämpliga kategorier. De menar att verktygen kan, istället för att

underlätta grupperingen, medföra att viktiga risker som modellen inte omfattar

bortglöms.

En generell riskgruppering som används inom projekten är interna och externa

risker. De interna riskerna utgörs av risker som projektet själv kan påverka,

medan de externa är risker som ligger utanför projektets kontroll.
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4.2.2.4 Riskhanteringens procedur

På koncernnivå är i dagsläget riskhanteringsprocessen framförallt fokuserad

på säkerhetsrisker. Avdelningen säkerhet försöker en gång per år aggregera

och systematisera affärsområdenas säkerhetsrisker. Säkerhetsriskerna samlas i

en årsrapport, vilken följaktligen omfattar information om säkerhetstillståndet

inom organisationen. Rapporten distribueras till koncernledningen en gång per

halvår. Säkerhetsavdelningen erhåller feed-back från koncernledningen

beträffande rapportens innehåll.

”En aktiv riskhantering skall minimera skadorna och det viktiga är att

balansera mellan kostnaderna för att åtgärda riskerna i förhållande till

kostnaderna för att leva med riskerna.”

          Risk manager, koncernnivå

Riskanalyserna skall på ett systematiskt sätt utgöra en del av

riskhanteringsprocessen. På intranätet finns utvecklade modeller för hur

riskanalyser på affärsområdes- och projektnivå bör genomföras. De

tillgängliga modellerna uppfyller riskkraven från olika internationella

standarder för riskanalyser.

”Riskanalysen inleds med att hot identifieras, vilket även omfattar

orsakerna till varför dessa betraktas som hot. Därefter ser man på

konsekvenser och frekvenser (historisk data, vår anm) för att avgöra

hur pass kritisk ett specifikt hot är.”

             Utvecklare av riskhanteringsmodeller
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När affärsområdena genomför riskanalyser beaktas de övergripande målen.

Inom affärsområdena råder det i dagsläget en fokusering på de operationella

riskerna. I samband med affärsplaneringen genomförs även riskanalyser vilka

inkluderar de strategiska riskerna. Affärsområdena är inte enbart inriktade på

att skydda sig mot olika risker, utan de har också för avsikt att försöka utnyttja

riskernas positiva sida för att göra vinster.

”Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att kunna prioritera hur

resurserna skall användas. Riskanalysen ger också en ökad

medvetenhet om vilken risknivå eller vilka risker som affärsområdet

exponeras för.”

                              Risk manager, affärsområdesnivå

På affärsområdesnivå har de en gång per år ett risk managementforum, där

samtliga risker inom respektive affärsområde sammanställs samt att en

handlingsplan fastställs. Handlingsplanen omfattar följaktligen både de

försäkringsbara, operationella och de strategiska riskerna.

”I denna handlingsplan beaktas de olika avdelningarnas risker på ett

sådant sätt att man ser till hur de olika korrelerar med varandra. Detta

är ett tydligt tecken på att affärsområdets riskhantering har utvecklats

från det traditionella perspektivet till att närma sig det som kallas

business risk management.”

                 Riskkoordinator, affärsområdesnivå
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Affärsområdenas riskanalyser genomförs bland annat i workshops, där

riskerna sammanställs och prioriteras efter sannolikhet och konsekvens.

Riskerna värderas därefter efter katastrofal, allvarlig, medel eller låg.

Uppföljningen av genomförda riskanalyser är dock på affärsområdesnivå

bristfällig.

”Riskarbetet har inte pågått så pass länge att genomförda riskanalyser

kan jämföras vid ett nytt riskanalysarbete inom samma avdelning. Det

sker enbart en begränsad uppföljning av riskanalyserna vid

budgetuppföljning och i samband med annan övergripande ekonomisk

styrning av affärsområdet.”

      Riskkoordinator, affärsområdesnivå

Riskhanteringen skall på projektnivå utgöra en återkommande process, som

inleds med en riskanalys vid projektets uppstartningsfas.

”Riskstyrningen i projekt skall ske i en kontinuerlig process som börjar

med mål, strategier och krav, för att därefter genomföra en riskanalys i

ett inledande skede i projekten. Efter att riskanalysen är genomförd,

vilket innebär att de kritiska riskerna för projektet är identifierade,

prioriterade och värderade, skall beslut fattas om de olika riskerna ska

accepteras. Därefter sker en riskbehandling och avslutningsvis sker en

uppföljning och utvärdering som sedan återstartar med mål, strategier

och krav.”

                        Utvecklare av riskhanteringsmodeller
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Det råder brister på projektnivå, liksom på affärsområdesnivå, vad gäller

uppföljning av genomförd riskanalys.

”Riskhanteringsmodellen används mer eller mindre initialt i ett projekt.

Riskanalysen ska därefter uppdateras under hela beslutsprocessen, men

detta sker inte i det faktiska arbetet”.

   Utvecklare av riskhanteringsmodeller

I dagsläget har inte samtliga projektledare insett vikten av att göra

uppföljningar, vilket skall ske genom månatliga riskrapporteringar.

”Det som fordras av projekten är att riskanalysen blir ett ”levande

dokument” och ett arbete som man gör hela tiden. Det får inte bli så att

riskerna enbart identifieras. Projektledarna som är professionella på

riskanalyser gör uppföljningar i form av en riskrapport varje månad

som de ger till sin styrningsgrupp.”

           Risk manager, projektnivå

4.2.2.5 Riskvärderingens specifikationsgrad

För att avgöra hur kritiska de identifierade riskerna är används riskkartor. När

affärsområden och projekten genomför riskanalyser delar de in de

identifierade riskerna i katastrofala, höga, medel samt lågrisker. Indelningen

görs genom att de plottar in riskerna i en kvadrat med sannolikhet och

konsekvens på vardera axel. Affärsområdena försöker sedan, genom mer eller

mindre kvalificerade gissningar, sätta ett monetärt värde på riskerna.

Projektnivån formaliserar inte riskanalyserna genom monetär kvantifiering
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utan verbaliserar istället konsekvenserna genom att beakta hur riskerna

påverkar de kritiska framgångsfaktorerna kvalitet, tid och kostnad.

4.2.2.6 Riskhanteringens lärprocess

På koncernnivå uppfattas riskkommunikation som en väsentlig faktor för att

lyckas med att uppnå en effektiv riskhantering.

”Genom kommunikation görs information inom organisationen synlig,

vilket med säkerhet bidrar till bra omdömesfulla handlingar”

                    Risk manager, koncernnivå

För att sprida kunskap om risk och riskhantering föreläser utvecklaren av

riskhanteringsmodeller dels om de modeller som finns tillgängliga på

intranätet och dels om riskhanteringens betydelse. Riskkoordinatorn inom

affärsområdena har även en viktig kunskapsspridningsroll, då denne bistår

med riskhanteringskunskap vid affärsområdets genomförande av riskanalyser.

Det råder olika kvalitet på riskarbetet inom projekten, varför det är av stor vikt

att förbättra riskhanteringskunskaperna inom företaget. Telenor har därför

etablerat ett koncernprogram vars syfte är att projektledare skall lära sig vikten

av att beakta risker. Programmet möjliggör utbyte av kunskap och erfarenheter

inom riskhantering. Erfarenhetsöverföring av riskidentifiering och

riskhantering är följaktligen något som Telenor aktivt arbetar med.
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”Risk är så pass viktigt att de har utvecklat en egen standard för att

projektledarna skall lära sig hur de ska arbeta med det och förstå hur

viktigt det är.”

             Risk manager, projektnivå

I dagsläget skrivs det en slutrapport vid projektavslutning, vars syfte är att

sprida kunskaper och gjorda erfarenheter till andra projekt inom

organisationen. Tyvärr nyttjas inte rapporterna i önskad utsträckning, utan

kunskapsspridningen sker snarare genom att personer går från projekt till

projekt.

”Vi sliter med att försöka få till stånd lärande mellan projekt och att

organisationen skall lära. Projekten måste skriva en slutrapport som

blir tillgänglig inom organisationen, men nyttjandet av rapporterna är

relativt lågt. Det sker mer kunskapsspridning på personlig basis,

projektledare och projektdeltagare som går från projekt till projekt.”

              Risk manager, projektnivå

Det kommer eventuellt i framtiden att satsas mer på att utveckla plattformer,

där möjlighet ges att dela med sig av gjorda erfarenheter.

”Eventuellt kommer vi att ha mer plattformer där de ha har möjligheter

att dela med sig av erfarenheter. Teknologin är bara en del en annan

del är att få projektledarna att vilja få ta del av andras erfarenheter.”

           Risk manager, projektnivå
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Projektnivån beaktar vikten av att sprida riskkunskaper mellan projekt, vilket

grundar sig på en vilja att ta del av andras erfarenheter.

”När en projektledare har avslutat ett projekt är han intresserad av att

dela med sig av sina erfarenheter, men när han ska start upp ett nytt

projekt är han inte lika intresserad av att ta del av andras erfarenheter.

De tror kanske att deras projekt är så unikt men det är inte så, många

projekt, arbetssätt och riskelement är väldigt lika mellan projekt”

               Risk manager, projektnivå

 4.2.2.7 Framtidsvisioner

Koncernledningen har fattat ett beslut om att införa risk management på

koncernnivå. Koncernens risk manager skall ansvara för att affärsområdena

har en aktiv riskhantering, samt att samordna koncernens försäkringar. Målet

är att riskhanteringen skall implementeras i organisationen, och därmed få en

lika betydelsefull roll som säkerhetsfrågorna har i dagsläget.

”Vi vill att vi ska jobba systematiskt med risk och att man har ett mer

långsiktigt perspektiv på risk management arbetet.”

          Risk manager, koncernnivå

Visionen är att få samtliga anställda att tänka i risktermer, och därmed skapa

ett riskmedvetande om vilka konsekvenser ett beslutfattande kan medföra.

”Med säkerhet i handlingarna och affärerna stärks omdömet och

lönsamheten.”

          Risk manager, koncernnivå
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Målet på koncernnivå är att samtliga av koncernens chefer systematiskt och

löpande skall skapa sig en översikt över verksamhetens riskexponering.

Vidare är visionen att det skall ske en återkommande uppföljning av de

kritiska riskerna. Riskhanteringen skall vara utformad som en process, vilken

skall ligga till grund för utformningen av strategier och planer.

Riskhanteringen skall vara ett förebyggande arbete, men samtidigt måste

företaget lära av motgångar. För att detta skall vara möjligt krävs det bland

annat samordning av affärsområdenas riskhantering samt utveckling av

kompetenser inom ämnesområdet.

”Det är inte meningen att krutet skall uppfinnas flera gånger på olika

ställen inom organisationen. I grunden är affärsområdena ganska lika

och därför kan de utnyttja varandras kunskaper men det kräver en

samordning på koncernnivå.”

          Risk manager, koncernnivå

Projektnivån har visionen att deras riskhantering skall utvecklas till att få mer

Enterprise-Wide karaktär.

”Tidigare har det fokuserats på operationella risker, men nu har det

utvidgats till att omfatta flera risker, bland annat omvärldsrisker.”

           Risk manager, projektnivå

4.2.2.8 Balanced Scorecard som hjälpmedel

På koncernnivå har det framkommit att riskhanteringsmål skulle kunna ingå i

ett balanserat styrkort, för att öka riskmedvetenheten och riskhanteringens

betydelse. Inom affärsområdena är uppfattningen dock att deras styrkort redan
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är av komplex karaktär, varför de inte vill ta in risk som en ytterligare kritisk

framgångsfaktor. Projektnivån anser att riskhanteringen är en aktivitet som

skall stötta projekten till att nå uppsatta mål, men de ser inte att risk kan ingå

som en kritisk framgångsfaktor i ett styrkort.

4.2.2.9 Riskhanteringens fördelar

Det har framkommit att det i dagsläget inte tillämpas några kvantitativa mått

på vilka fördelar företaget uppnår genom sin riskhantering. På koncernnivå

har det genomförts en del forskning om hur risk kan kvantifieras. De har dock

givit upp till följd av uteblivna resultat, då det är mycket komplicerat att

konkretisera riskhanteringens enskilda effekter i kvantitativa termer. Inom

affärsområdena har det framkommit att fördelen med riskhanteringen först i

efterhand åskådliggörs, som exempelvis resultatet av en lyckad investering.

Det är dock svårt att sätta ett monetärt belopp som visar på riskhanteringens

enskilda effekt, då ett flertal variabler är av betydelse för en lyckad

investering.

Det har framhållits att riskhanteringens effekt initialt är negativ, då en aktiv

riskhantering är resursförbrukande. På längre sikt menar de dock att företaget,

genom kostnadsbesparingar, kan erhålla fördelar.

Inom projekten tillämpas inte heller några konkreta mått på vilka fördelar

tillämpningen av en aktiv riskhantering kan medföra. Det har dock

framkommit vissa icke-kvantifierbara fördelar. Exempel är den ökade

riskkommunikationen.
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”Ett stort värde är att riskanalysen kan vara ett kommunikationsmedel

mellan styrningsgruppen och projektet. Styrningsgruppen får då

konkreta riskfaktorer som man kan följa upp och de kan bidra med

förslag till lösningar.”

           Risk manager, projektnivå

4.2.2.10 Sammanfattning av Telenors riskhantering

Inom Telenor råder det olika åsikter om vad begreppet risk innebär. På

koncern- och affärsområdesnivån råder det dock enighet om att risk kan

innebära både något positivt och negativt, medan projektnivån ser på risk som

något negativt. På koncernnivå är riskhanteringen i dagsläget fokuserad på

framförallt säkerhetsrisker. Däremot försöker affärsområdes- och projektnivån

skapa sig en helhetsbild av sitt risktagande, och därmed anta en proaktiv

riskhantering. I vilken utsträckning de lyckas är dock beroende av

projektledaren. Idag råder det en viss osäkerhet beträffande riskhanteringens

plats och roll på koncernnivå. De enskilda affärsområdena har eget ansvar för

sin riskhantering, vilka i sin tur har delegerat ansvaret till de olika projekten.

För att affärsområdet skall erhålla en övergripande bild av sina risker har en

riskkoordinator tillsats, vars uppgift är att konsolidera affärsområdes olika

projekts risker, samt att beakta de olika riskkorrelationerna. Riskerna

aggregeras inte upp till koncernnivå, med undantag från säkerhetsriskerna. Då

det i dagsläget inte finns några riskhanteringsdirektiv från koncernens sida är

det upp till affärsområdena att besluta om hur de skall gruppera in sina risker.

Riskanalyser sker på ett relativt systematiskt sätt, men uppföljningen av gjorda

riskanalyser är dock bristfällig inom hela koncernen. Det uppfattas som svårt

att kvantifiera de identifierade riskerna, vilket är grunden till varför detta
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endast görs i begränsad utsträckning. Telenor använder olika nätverk och

intranätet för att utveckla medarbetarnas riskmedvetenhet och riskkunskap.

Det satsas därmed resurser på att sprida riskhanteringskunskap, vilket kommer

att accentueras i framtiden. Visionen om den framtida riskhanteringen är att

den skall vara systematisk till sin karaktär, samt ha ett långsiktigt perspektiv. I

dagsläget tillämpas inte några mått på det mervärde riskhanteringen bidrar till.

4.2.3 Referensföretaget Sonera

4.2.3.1 Begreppet risk

Sonera definierar risk som en kritisk faktor för koncernens framgång för att

uppfylla dess strategier sett utifrån ett helhetsperspektiv. Risk betraktas både

som något positivt och negativt.

”We view not only the negative side of different risks, but also the

positive side that will give the company the opportunity to increase its

revenues.”

                    Risk manager, koncernnivå

4.2.3.2 Befintlig riskhanteringsstruktur

I början av 1990-talet var Soneras riskhantering fokuserad på att hantera de

traditionella riskerna. Koncernen försökte då att minimera företagets

risktagande bland annat i förhållande till lagar och förordningar. Sedan dess

har det skett en utveckling av företagets riskhantering, och idag är

riskhanteringen istället inriktad på att optimera risktagandet utifrån strategi

och affärsplanering.
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Figur 4:3 Soneras riskhanteringsstruktur (egen bearbetning)
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mellan riskens konsekvens, kostnaden för att åtgärda den samt vilka

möjligheter risken skulle kunna innebära.

“The overall aim for the risk management is to find a right balance

between the consequences, expenses and the benefits of the risk.”

          Risk manager, koncernnivå

Riskerna aggregeras nedifrån och upp i koncernen för att på detta sätt erhålla

en komplett riskbild på koncernnivå. De lägre organisatoriska nivåerna

identifierar oftast operationella risker, medan det på högre organisatoriska

nivåer identifieras risker av det strategiska slaget med avseende på

väsentlighet och konsekvens.

“Consolidating the different risk analysis within the company’s

different levels, and analysing the correlation between the identified

risks within the company at the enterprise level are creating added

value for Sonera. This results in more focus on comprehensive business

goals and objectives, which is relevant for the company’s risk

management development.”

          Risk manager, koncernnivå

4.2.3.3 Riskgruppering

Det finns inga uttalade riskgrupperingar inom Sonera, varför dessa antagit en

generell karaktär. Grovt sett är riskerna uppdelade i externa och interna risker

för att på detta sätt underlätta riskanalysarbetet. Det är ett resultat av att

riskhanteringsansvaret har delegerats nedåt i koncernen.
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“We have divided different groups like finance and human resources,

for various level of the organisation. But in general we have divided the

risks into internal and external risk that effects the business in some

way. “

          Risk manager, koncernnivå

4.2.3.4 Riskhanteringens procedur

För att kunna upprätthålla en kontinuerlig verksamhet på den ständigt

föränderliga telekommarknaden, ligger koncernens övergripande strategier

och affärsplaner till grund för riskanalysen. Målet är att koncernens

operationella verksamhet skall fungera utan att några överraskande problem

uppstår, vilket ställer krav kontroll över vilka risker de utsätts för.

“The risk analyses are made continuous and the most important is that

the people within the company have the knowledge about the business

and about the decisions they are making to be able to evaluate the risks

and the consequences. There are so many different people throughout

the company with different knowledge, skills and capabilities, which are

developing throughout time. Therefore it doesn’t exist one exact method

regarding risk analysis whenever a decision-making takes place.”

          Risk manager, koncernnivå

Riskanalysen ses som en integrerad del av affärsplaneringsprocessen på

koncernnivå och följs upp kvartalsvis. Riskanalysen inleds med att identifiera

kritiska hot respektive risker sett utifrån ett holistiskt riskportföljperspektiv.

De identifierade riskerna skall ligga till grund för åtgärds- och handlingsplaner

samt att respektive risk tilldelas en riskansvarig.
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“Sonera has from the 2000 and forward changed it’s risk management

methods to be a part of the Business Planning and Business Review-

processes to optimise the risks of the business. Sonera is focusing on the

main areas that are threatening the business and trying to combine the

business planning with the risk analysis to get a full understanding of

the critical success factors of the company.”

                Risk manager, koncernnivå

Det genomförs riskanalyser i samband med affärsplaneringen, vilket innebär

att riskhanteringen inledningsvis kan anses vara proaktiv. Kvartalsvis

genomförs sedan riskanalyser, vilka är mer av den reaktiva och förklarande

karaktären.

“The risks are than monitored over the year in a financial budget

control progress that are quarterly produced. This is a part of re-

evaluation, and corrective actions are than taken to achieve the goals

that initially were set up in the business plan. So the risk management is

proactive initially, and during the quarterly reports the risk analyses

have the nature of more explanatory and reactive.”

          Risk manager, koncernnivå

Koncernnivåns riskhanteringsprocedur avser arbete och rapportering av

riskanalyser. Det omfattar bland annat risktyp och riskägare, vilket

affärsområde och affärsmål som är hotat, riskens natur, riskens sannolikhet

och dess monetära konsekvens. Riskanalysen omfattar även information om

riskens utveckling under aktuell tidsperiod, vad som kommer att hända om
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ingen åtgärd vidtas, samt de åtgärder som behövs vidtas för att eliminera eller

minimera konsekvenserna om risken skulle inträffa.

4.2.3.5 Riskvärderingens specifikationsgrad

Resultatet av riskanalysen är att varje identifierad risk innehåller information

om vilket affärsområde som är hotat samt en estimering av den direkta eller

indirekta konsekvensen, uttryckt i monetära termer. Det ligger till grund för

beslutsfattande, samt olika riskåtgärder och handlingsplaner.

“The most important is the probability and the finance impact of the

risk. So every risk is defined in a number of euros that the company

might loose. The risk is getting a price tag. Than the company can

insure against the risk to reduce it, or some other administrative

decisions, or maybe the company can accept the consequences of the

risk. ”

           Risk manager, koncernnivå

4.2.3.6 Riskhanteringens lärprocess

Koncernens övergripande riskhanteringsfunktion har en coachande roll för att

på detta sätt få medarbetarna att tänka i risktermer. Det handlar om att skapa

en medvetenhet om olika riskers signifikans, samt vikten av att kontinuerligt

genomföra riskanalyser. Genom att skapa ett medvetande inom organisationen

om risk och riskhantering underlättas kommunikationen, vilket ligger till

grund för att skapa en holistisk riskbild på koncernnivå.
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“This is important so that there can be a communication within the

company about the different risks, and by this all the business areas

risks get the attention that are needed seen out of an holistic

corporative perspective.”

          Risk manager, koncernnivå

Olika nätverk används för att förbättra och utveckla medarbetarnas

riskkunskaper. I dagsläget används dock inte företagets intranät för att sprida

kunskaper och erfarenheter om risk och riskhantering.

”Workshops are used to develop the enterprise-wide risk management,

but not the intranet to communicate the risk knowledge to the entire

organisation.  This is actively done so that the enterprise risk

management is an everlasting process that improves over time.”

                        Risk manager, koncernnivå

4.2.3.7 Framtidsvisioner

Soneras vision är att konsolidera samtliga risker till en företagsintegrerad nivå,

för att erhålla en komplett och holistisk riskbild. Vidare vill koncernen

utveckla sin riskhantering för att på ett fullständigt sätt uppfylla de

framväxande internationella riskhanteringsstandarderna. Sonera har dock

kommit långt i arbetet med att uppnå de nämnda visionerna.
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”Our aim is to try to consolidate the risks at the corporate and

enterprise-wide level. So what we are aiming for is also what we are

partly achieving already for the risk management functions at all levels

in the company.”

          Risk manager, koncernnivå

4.2.3.8 Balanced Scorecard som hjälpmedel

Sonerakonceren använder redan i dagsläget styrkort för att implementera och

aktivt styra mot att uppfylla uppsatta riskhanteringsmål.

“The output is decision-making, activities and scorecards to monitor

the identified and critical risks.”

          Risk manager, koncernnivå

Det är upp till de olika affärsområdena att ta beslut om att använda ett

balanserat styrkort som hjälpmedel, då riskansvaret delegerats ned till dessa.

Framtidsvisionen är att mer aktivt använda styrkort i riskhanteringsarbetet för

att på detta sätt öka riskmedvetenheten hos medarbetarna.

4.2.3.9 Riskhanteringens fördelar

Generellt sett är det svårt att avgöra vilka fördelar som en aktiv riskhantering

medför. Det har antytts att Sonera upplever ett reellt och direkt mervärde i

form av lägre försäkringspremier. De menar dock att mervärdet troligtvis

kommer att öka i framtiden, som följd av att de är tvungna att anpassa sig till

internationella standarder.
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”We see some added value. This is probably going to accelerate due to

existing and upcoming legislation and regulation. But as of right now it

is very hard to say something about the effects.”

          Risk manager, koncernnivå

4.2.3.10 Sammanfattning av Soneras riskhantering

Sonera betraktar risk som både något positivt och negativt. Risk ses som en

kritisk faktor för att koncernens framgång, varför riskhanteringen betraktas

som en integrerad del av företagets beslutsprocess. De enskilda

affärsområdena har eget ansvar för sin riskhantering, vilka i sin tur har

delegerat ett riskansvar till de olika projekten. För att affärsområdet skall

erhålla en övergripande bild av sina risker har en riskkoordinator utsetts, vars

uppgift är att konsolidera affärsområdets olika projekts risker samt att beakta

de olika riskkorrelationerna. Identifierade risker aggregeras upp till

koncernnivå, där även riskernas korrelationer beaktas. Det finns inga uttalade

riskgrupperingar inom Sonera, varför dessa antagit en generell karaktär. För

att underlätta riskanalysarbetet är riskerna grovt sett uppdelade i externa och

interna risker.

Riskhanteringen betraktas idag som en integrerad del av

affärsplaneringsprocessen, där de identifierade riskerna skall ligga till grund

för åtgärds- och handlingsplaner. De genomförda riskanalyserna formaliseras i

monetära termer. Idag använder Sonera olika nätverk för att utveckla

medarbetarnas riskmedvetenhet och riskkunskap. Visionen är att de i

framtiden skall kunna konsolidera samtliga risker till en företagsnivå för att

erhålla en komplett och holistisk riskbild, vilket de redan i stor utsträckning

uppfyller. Sonera upplever att de erhåller ett reellt och direkt mervärde av sin
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riskhantering, då de har erhållit lägre försäkringspremier. De anser dock att

det är svårt att på ett rättvisande sätt kvantifiera mervärde av dagens

riskhantering.
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5. Analys av telekomoperatörernas

riskhantering
Vi avser i detta kapitel att analysera den redovisade empirin genom att

jämföra fallföretagens och referensföretagets riskhantering med tidigare

redovisad riskhanteringslitteratur. Läsaren bör uppmärksamma att analysen

av Sonera kommer att vara ofullständig på grund av det bristfälliga empiriska

underlaget, varför de agerar som ett referensföretag i undersökningen.

5.1 Begreppet risk

Det har skett en utveckling inom ämnesområdet riskhantering, vilket har

inneburit att begreppet risk har erhållit en vidare betydelse än den traditionellt

negativa. Hamilton (1985) menar att företag är tvungna att betrakta risker både

som något positivt och negativt, vilket även ligger i linje med hur vi anser att

företag bör betrakta begreppet risk.

Telia

Den gemensamma uppfattningen om begreppet risk inom Telia är att

riskbegreppet kan förknippas med både något positivt och negativt. Det tyder

på att de har vidgat riskbegreppet från att ha inneburit enbart något negativt,

vilket kan jämföras med vad Hamilton (1985) benämner statisk risk, till att

även omfatta vad Hamilton (1985) benämner affärsrisk eller dynamisk risk.
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Telenor

Inom Telenor råder det i dagsläget, till skillnad från Telia, en något

fragmenterad syn på begreppet risk. På koncernnivå respektive

affärsområdesnivå förknippas riskbegreppet med det som enligt Hamilton

(1985) benämns affärsrisk. På projektnivå däremot sammankopplas begreppet

risk framförallt med något negativt. Det går att jämföra med hur Vaughan

(1997) väljer att definiera risk, samt med vad som enligt Hamilton (1985)

karakteriserar statiska risker. Inom projekten används hellre begreppet

osäkerhet, vilket enligt dem kan ha en positiv och negativ betydelse. Det

ligger i linje med hur Vaughan (1997) definierar osäkerhet, då han menar att

en osäkerhet skapas i en persons medvetande när det inte med säkerhet går att

fastställa utfallet av ett val eller en händelse.

Referensföretaget Sonera

Inom Sonera beaktas både den positiva respektive den negativa sidan av

riskbegreppet. Det tyder på att de, liksom Telia och delvis även Telenor, har

en syn på riskbegreppet som har stora likheter med Hamiltons (1985)

affärsrisksdefinition.

5.2 Befintlig riskhantering

5.2.1 Riskhanteringsstruktur

Traditionellt sett har företag behandlat sin riskhantering skilt från

verksamhetens övriga styrning (Hamilton, 1996). Riskhantering har då

framförallt varit inriktad på att behandla traditionella risker, vilka omfattar de

finansiella och försäkringsbara riskerna. Synen på riskhantering har dock
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utvecklats till att omfatta företagets samtliga risker, där riskansvar delegeras

nedåt i organisationen (DeLoach, 2000).

Telia

Inom Telia hanteras de traditionella riskerna i form av marknads- och

finansiella risker till största del centralt av huvudkontoret, vilket även är fallet

med politiska och regulatoriska risker. Riskhanteringen inom Telia har dock

utvecklats från att endast ha omfattat traditionella risker till att även omfatta

operationella risker och affärsrisker. Riskansvaret för de operationella riskerna

respektive affärsriskerna har delegerats till affärsområdena, varför de därmed

är ytterst ansvariga för att hantera sina risker. Affärsområdena har i sin tur

delegerat riskansvar till projektnivå. Det innebär att Telia har en

decentraliserad riskhanteringsstruktur, där de som arbetar nära en risk även

hanterar risken. För att erhålla en överblick över vilka risker affärsområdet

som helhet exponeras för, har det inom affärsområdena tillsatts en

riskkoordinator som konsoliderar projektens risker. Vidare aggregeras

affärsområdenas identifierade risker till koncernnivå. Aggregeringen av risker

till koncernnivå är en indikation på att Telias riskhantering har utvecklats till

att närma sig en riskhantering med drag av det som DeLoach (2000) benämner

Enterprise-Wide Risk Management. Anledningen till att Telia inte når ända

upp till att tillämpa ett Enterprise-Wide perspektiv är att riskernas

korrelationer beaktas ej varken på affärsområdes- eller koncernnivå.
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Telenor

På koncernnivå inom Telenor utgörs riskhanteringen av säkerhetsrisker

respektive finansiella risker. Därutöver har affärsområdena det yttersta

ansvaret för riskhanteringen, vilket betyder att de ansvarar för att hantera

samtliga risker som inte hanteras på central nivå. Inom affärsområdena

tillämpas därmed ett vidgat riskhanteringsperspektiv som, förutom de

traditionellt försäkringsbara riskerna, även omfattar affärsriskerna.

Affärsområdena har delegerat ett generellt riskansvar till projektnivå. För att

affärsområdena skall erhålla en helhetsbild av sina risker finns det en

riskkoordinator, vars ansvar är att konsolidera projektens risker. Från

koncernledningens sida finns det i dagsläget inte några centralt fastslagna

direktiv för hur riskhanteringen skall bedrivas inom affärsområdena. Syftet

med riskhanteringen inom affärsområdena är att de skall fokusera på de risker

som är av stor vikt för organisationen som helhet. Enligt Lange & Owen

(1999) krävs det en uttalad riskhanteringspolicy som aktivt stöds av

företagsledningen för att uppnå en så effektiv riskhantering som möjligt.

Avsaknaden av direktiv från koncernledningen kan försvåra möjligheten att

inom affärsområdena göra korrekta avvägningar beträffande vilka risker som

för organisationen är mest relevanta att fokusera på. I dagsläget har inte

affärsområdena resurser till att fokusera på samtliga risker, vilket accentuerar

vikten av att fokusera på att hantera de mest väsentliga riskerna.

Riskerna aggregeras från projektnivå upp till affärsområdesnivå, där även

korrelationer mellan de identifierade riskerna beaktas. Riskhanteringen inom

affärsområdena har därmed tydliga inslag av Enterprise-Wide Risk

Management perspektivet. Riskhanteringen på koncernnivå är inte lika
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utvecklad vad gäller aggregering av risker, då det enbart är säkerhetsrisker

som aggregeras till koncernnivå. På koncernnivå karakteriseras

riskhanteringen framförallt av Business Risk Management perspektivet, till

följd av den vidgade synen på riskbegreppet samt den decentraliserade

riskhanteringsstrukturen.

Referensföretaget Sonera

Sonera har utvecklat sin riskhantering från att endast ha omfattat de

traditionella riskerna till att istället optimera risktagandet utifrån företagets

övergripande strategi och affärsplanering. Traditionella

riskhanteringsfunktioner existerar fortfarande på central nivå i koncernen, men

ett övergripande riskansvar har delegerats från koncernnivå till

affärsområdesnivå. Därifrån har riskansvaret vidare delegerats till projektnivå.

Varje affärsområde har en riskkoordinator som konsoliderar de olika

projektens risker och dess korrelationer.

Sonera aggregerar riskerna, liksom Telia och Telenor, på ett bottom-up

liknade sätt. På affärsområdesnivå och koncernnivå erhålls därmed en

helhetsbild av företagets risker. Att samtliga risker samt dess korrelationer

beaktas på en företagsintegrerad nivå är tecken på att Soneras riskhantering

har karaktären av Enterprise-Wide Risk Management.

5.2.2 Riskhanteringsprocedur

Det finns flera exempel på hur risker kan grupperas för att underlätta

riskanalysarbetet. Lange & Owen (1999) har utvecklat en modell som

grupperar risker utifrån hur de påverkar aktieägarvärdet. Modellen utgår från
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grupperingarna skaderisker, finansiella risker, operationella risker samt

strategiska risker.

Vaughan (1997) har utvecklat en systematisk riskhanteringsmodell, vilken

omfattar sex steg. De sex stegen utgörs av, fastställande av mål, identifiering

av risker, analysera riskerna, bedöma riskerna, åtgärda dem och avslutningsvis

kontrollera.

Telia

Telia har på koncernnivå grupperat sina risker i marknads- och finansiella

risker, affärsrisker, politiska och regulatoriska risker samt operationella risker.

Deras riskhanteringsarbete omfattar följaktligen de riskgrupper som även

Lange & Owen (1999) anser vara av stor vikt för att erhålla ett brett

riskperspektiv, det vill säga för att skapa sig en helhetsbild över företagets

risker. Genom att gruppera risker skapas det enligt DeLoach (2000) ett

gemensamt riskspråk, vilket är av stor vikt för att uppnå en effektiv

riskhantering. Inom Telia har riskgrupperingen kommunicerats ned till

affärsområdes- och projektnivå, men inom dessa hierarkiska nivåer tillämpas

den inte. Det kan vara en följd av att de har delegerats det yttersta

riskansvaret, vilket innebär att de har friheten att välja hur de vill att

riskhanteringsarbetet skall vara utformat. Affärsområdena kan därmed

tillämpa olika riskgrupperingar. Avsaknaden av ett gemensamt riskspråk

mellan affärsområdena gällande riskgruppering kan innebära

kommunikationsproblem i samband med riskhanteringsarbetet, framförallt vid

aggregeringen av risker från affärsområdesnivå till koncernnivå. Det

framkommer dock inte i undersökningen att det finns några sådana problem
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inom Telia. Telia har ambitionen att anamma Enterprise-Wide Risk

Management perspektivet fullt ut, vilket innebär att de måste utveckla sin

riskhantering till att även beakta riskers korrelationer på en företagsintegrerad

nivå. Det borde innebära att vikten av att gruppera och aggregera riskerna på

ett enhetligt sätt ökar, för att erhålla de fördelar som integrerad riskhantering

kan medföra.

Inom Telia är riskhanteringen en integrerad del av affärsplaneringsprocessen,

vilket innebär att det på olika hierarkiska nivåer inom koncernen

återkommande genomförs riskanalyser. Riskanalyser genomförs följaktligen

på den strategiska och den operativa nivån inom företaget, i samband med den

strategiska respektive operativa processen. Det tyder på att riskhanteringen har

integrerats med den övriga styrningen, vilket enligt DeLoach (2000) är en

förutsättning för att kunna skapa en proaktiv och aktiv riskhantering.

Inom Telia görs riskanalyser på ett systematiskt sätt i flera steg, motsvarande

Vaughans (1997) modell. Som tidigare nämnts kan Telias syn på begreppet

risk jämföras med hur Hamilton (1985) definierar affärsrisk eller dynamisk

risk. Dynamiska risker förändras över tiden, varför de är svårare att hantera än

risker av det statiska slaget. För att möjliggöra en effektiv hantering av de

dynamiska riskerna krävs det därför en återkommande riskhanteringsprocess,

vilket Telia i dagsläget har på både affärsområdes- och koncernnivå. Genom

att beakta de dynamiska riskerna i en riskhanteringsprocess är det enligt

DeLoach (2000) möjligt att identifiera vilka risker som har potential att

exploateras och skapa värde för företaget. Företaget tillämpar därmed vad

DeLoach (2000) har benämnt en värdebaserad riskhantering.
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På affärsområdesnivå är det vanligt att riskanalysen resulterar i ett rutsystem

med sannolikhet och konsekvens på varsina axlar, vilket ligger till grund för

en kvantifiering av riskens eventuella utfall i kronor. Det har dock

framkommit att det finns svårigheter med att kvantifiera vissa typer av risker.

Det är framförallt risker som inkluderas i de riskgrupper som Lange & Owen

(1999) benämner operationella och strategiska. Svårigheten ligger i att

bedöma sannolikheten för, samt konsekvensen av, dessa riskers utfall. En

operationell risk där utfallet är svårt att bedöma och kvantifiera är exempelvis

ett tillfälligt stopp i en intern process. Ett exempel på en strategisk risk som är

svår att bedöma sannolikhet och konsekvens av är en misslyckad

produktlansering. Risker inom de två riskgrupperna borde istället formaliseras

genom verbalisering, vilket innebär en beskrivning i ord av en risks

sannolikhet och konsekvenser vid utfall.

Telenor

För att underlätta riskanalysarbetet görs det även inom Telenor grupperingar

av risker av liknande karaktär. Det finns inom koncernen generella modeller

för riskgruppering. De tillämpas endast i mycket begränsad utsträckning,

vilket kan vara en följd av att det i dagsläget inte finns några

riskhanteringsdirektiv från koncernledningen. Affärsområdena har därmed

frihet att välja hur riskgrupperingen skall vara utformad. Det har resulterat i en

fragmenterad syn bland affärsområdena på hur riskerna bör grupperas, vilket

kan försvåra kommunikationen i samband med aggregering av risker från

affärsområde till koncernnivå. I dagsläget utgör detta dock inget problem för

Telenor, då det inte sker något aggregering av risker till koncernnivå.

Utvecklingsmålet med Telenors riskhantering är att tillämpa ett Enterprise-
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Wide perspektiv, vilket förutsätter att risker aggregeras till en

företagsintegrerad nivå där även riskernas korrelationer beaktas. Det innebär

att det, liksom för Telia, ställs krav på en fungerande kommunikation inom

koncernen beträffande riskgrupperingar för att erhålla de eventuella fördelar

som medföljer aggregering och beaktandet av riskers korrelationer.

Inom Telenor satsas det resurser på att utveckla olika metodiker för

riskhantering. De framtagna modellerna har sin utgångspunkt i generella

modeller, motsvarande den som exempelvis Vaughan (1997) förespråkar.

Framtagna metodiker används dock inte i önskad utsträckning inom

koncernen. Det beror troligtvis på att affärsområdena har det yttersta ansvaret

för sin riskhantering, utan några riskhanteringsdirektiv från koncernledningens

sida. Avsaknaden av riskhanteringsdirektiv kan även få följden att

affärsområdena väljer att inte på ett aktivt sätt arbeta med risk och

riskhantering. Miccolis & Schneier (1998) menar att det kan innebära ökade

kostnader och utebliven intäktsökning. Det kan dock vara svårt att tillskriva

enbart en inaktiv riskhantering dessa mycket generella effekter, men det kan

vara en bidragande orsak.

Idag är koncernnivåns riskhantering framförallt inriktad på säkerhetsrisker.

Det är den enda riskgruppen som det i dagsläget aggregeras till koncernnivå,

där även en uppföljning av företagets riskexponering sker. Trots att

koncernnivån anser att riskbegreppet kan ha både en positiv och en negativ

sida, vilket kan jämföras med vad Hamilton (1985) benämner affärsrisk,

karakteriseras deras riskhanteringsarbete framförallt av att hantera de risker

som Hamilton (1985) benämner statiska risker. I praktiken menar vi därför att
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koncernnivåns riskhanteringsarbete karakteriseras av att undvika att

koncernen utsätts för någon form av skada. DeLoach (2000) karakteriserar

denna typ av riskhanteringsarbete som kostnadsbaserad.

Inom affärsområdena är ambitionen att genomföra systematiska riskanalyser,

vilka till stor del påminner om Vaughans (1997) modell. Dessa genomförs

både på strategisk och operativ nivå. Vid genomförandet av riskanalyserna

genomförs dock steget uppföljning och kontroll endast i begränsad

utsträckning. En gång per år aggregeras riskerna från projektnivå till

affärsområdesnivå. Syftet är att erhålla en övergripande riskbild där hänsyn tas

till hur risker korrelerar med varandra. Enlig DeLoach (2000) skall

riskhanteringen utgöra en integrerad del av den övriga styrningen, vilket

affärsområdena försöker uppnå genom att en gång per år integrerar de

aggregerade riskerna i en handlingsplan. Det finns därmed viss antydan till en

proaktiv riskhantering.

På projektnivå liksom på affärsområdesnivå genomföras uppföljningar av

gjorda riskanalyser endast i begränsad utsträckning. När riskerna för ett

projekt är identifierade, delegeras ansvaret för risken ut till en riskansvarig.

Det betyder att varje risk inom projektet hanteras separat, vilket enligt

DeLoach (2000) kallas för ett fragmenterat riskhanteringssätt. Det råder olika

syn på riskhanteringens betydelse för ett projekts framgång, vilket speglas i att

riskanalyser används i olika stor utsträckning inom olika projekt.

Riskhanteringen handlar, enligt Hamilton (1996), om att begränsa skador och

förluster till både antal och omfattning. Om det skall vara möjligt krävs det att
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riskernas effekter tydliggörs på ett realistiskt sätt. För att avgöra hur pass

kritisk respektive identifierad risk är görs det inom affärsområdena

formaliseringsförsök i form av kvantifiering. Kvantifieringen sker på

motsvarande sätt som inom Telia, det vill säga att sannolikheten och

konsekvensen av riskens eventuella utfall bedöms. Det ligger sedan till grund

för en mer eller mindre kvalificerad gissning av ett monetärt belopp. Till följd

av den osäkerhet som finns huruvida det är en korrekt gissning är det relevant

att beakta om en verbalisering av riskernas effekter vore att föredra. I enlighet

med tidigare resonemang torde det framförallt råda svårigheter med att

monetärt kvantifiera risker av det operationella respektive det strategiska

slaget. På projektnivå görs det inga försök till monetära kvantifieringar. De

försöker istället att verbalisera hur projektets kritiska framgångsfaktorer

påverkas av de identifierade riskerna. Anledningen torde vara att de

framförallt fokuserar på att hantera svårkvantifierbara operationella risker.

Referensföretaget Sonera

Sonera har valt att inte ha några uttalade riskgrupperingar, förutom av den mer

generella karaktären interna respektive externa risker.

Inom Sonera betraktas riskanalysen på koncernnivå som en integrerad del av

affärsplaneringsprocessen som följs upp kvartalsvis. Deras riskhantering följer

därmed samtliga av Vaughans (1997) sex steg. Att riskanalysen betraktas som

en integrerad del av affärsplaneringsprocessen är enligt DeLoach (2000) av

stor vikt för att uppnå en effektiv integrerad riskhantering. Sonera tillämpar

därmed en riskhantering av den proaktiva karaktären.
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Inom Sonera görs det försök att kvantifiera samtliga risker för att antingen

kunna försäkra sig mot dem, vidtaga andra administrativa åtgärder eller

bedöma huruvida de kan leva med dem. Vi anser att tidigare resonemang om

relevansen av att kvantifiera samtliga risker även är applicerbart i Soneras fall.

Resonemanget är av hög relevans att beakta på koncernnivå, där många risker

är av det strategiska slaget och därmed svåra att kvantifiera. En proaktiv och

aktiv riskhantering ställer krav på att företag inte endast betraktar försäkring

som ett riskreduceringsalternativ. Företag bör istället försöka utnyttja de

möjligheter som kan uppstå i och med att riskernas korrelationer beaktas på en

företagsintegrerad nivå. Därmed kan ett affärsområde acceptera en risknivå

som överstiger dess risktolerans under förutsättning att ett annat affärsområde

har en risknivå som understiger sin risktoleransnivå. Utifrån ett

koncernperspektiv ”försäkrar sig” affärsområdena mot varandra, och den

totala riskexponeringen överstiger inte uppsatt risktoleransnivå.

5.2.3 Riskhanteringens lärprocess

Att individer med olika kunskap och erfarenheter kommunicerar om risk och

riskhantering är en viktig del i den väsentliga lärprocess som enligt DeLoach

(2000) effektiviserar en organisations riskhantering. Det handlar i mångt och

mycket om att sammanföra individer med olika kunskapsbaser i någon form

av kollektiv miljö för skapa förutsättningar för att sprida betydelsefull kunskap

(Tell & Söderlund, 2001).

Telia

I dagsläget arbetar ett flertal personer på koncernnivå med att sprida kunskap

om riskhantering via olika typer av nätverk samt att företagets intranät aktivt

utnyttjas för att sprida aktuell risk- och riskhanteringsinformation.
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Riskkunskapen sprids även genom de kvartalsmässiga uppföljningar som sker

på koncern- och affärsområdesnivå. Därmed har Telia både inslag av det Tell

& Söderlund (2001) benämner kodifieringsstrategin och

personifieringsstrategin för spridning av riskhanteringskunskap inom

organisationen. Att riskhanteringskunskapen sprids genom organisationen

resulterar i att kunskaper och erfarenheter kontinuerligt ökar och förbättras.

Den ökade kunskapen leder till en ökad riskmedvetenhet, vilket i sin tur är

väsentlig för att skapa en effektivare riskhantering. Det har framkommit att

riskmedvetenheten är olika beroende på organisatorisk nivå, vilket kan tyda på

att kunskapsspridningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det finns

dock en uttalad vilja inom koncernen att synliggöra riskhanteringen. Det

kommer troligtvis att främja kunskapsspridningen, vilket därmed även

kommer att öka riskmedvetenheten inom koncernen.

Telenor

Även Telenor arbetar aktivt med att sprida kunskap och erfarenhet om

riskhantering främst med avseende på identifierade risker och hur dessa

hanteras. Telenor har anammat personifieringsstrategin eftersom ”…

kunskapsspridningen sker på personlig basis, projektledare och

projektdeltagare som går från projekt till projekt”. Det går därmed att tydligt

utläsa att riskkunskapen på projektnivå i Telenor sprids i en kollektiv miljö,

där det essentiella för lärprocessen är att sammanföra individer med olika

kunskapsbaser. Riskkunskapen sprids även i samband med att affärsområdena

genomför sina riskanalyser, där individer med olika kunskapsbaser

sammanförs i en kollektiv miljö. Detta stärker resonemanget om att företaget

främst har anammat personaliseringsstrategin. Det finns dock även inslag av
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kodifieringsstrategin vid kunskaps- och erfarenhetsöverföring ”… Projekten

måste skriva en slutrapport som blir tillgänglig inom organisationen, …”. Det

finns ytterligare inslag av kodifieringsstrategin i form av ett koncernprogram,

vilket de riskansvariga aktivt använder för att ta del av varandras kunskaper

och erfarenheter. Koncernprogrammet, som finns tillgänglig på företagets

intranät, kan därmed liknas vid en kunskapsplattform som används för att

skapa bättre kvalitet på riskanalyserna. Inom koncernen anses det viktigt att

öka riskhanteringskunskaperna, varför det arbetas aktivt med att främja

kunskapsspridningen både genom personaliserings- och kodifieringsstrategin.

Referensföretaget Sonera

Sonera arbetar, liksom de båda fallföretagen, aktivt med att sprida

riskkunskaper genom olika nätverk. Syftet med nätverken är att förbättra

medarbetarnas riskkunskaper och riskmedvetenhet, vilket kommer att bidra till

en ökad riskhanteringseffektivitet. Vidare har Soneras riskhantering på

koncernnivå en uttalad coachande roll vad gäller att få medarbetarna att tänka

i risktermer, samt att workshops aktivt används för att få bra kvalitet på de

riskanalyser som genomförs. Det innebär att en kommunikation om risk och

riskhantering skapas inom företaget. Det skapar möjlighet för individer att

dela med sig av gjorda erfarenheter och lärdomar, vilket tyder på att de främst

tillämpar kunskapsspridningsstrategin personalisering.

Inom de två fallföretagen används intranätet aktivt för att genom

kunskapsspridningsstrategin kodifiering sprida kunskap om risk och

riskhantering, vilket dock inte är fallet inom Sonera. Soneras ambition att öka

riskmedvetenheten hos sina medarbetare, torde resultera i ett ökat fokus på
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kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan koncernens olika hierarkiska

nivåer.

5.3 Framtidsvisioner

Telia

Telias vision är att de skall uppfylla de krav som ställs på företag listade

exempelvis på Londonbörsen och Nasdaqbörsen. Detta trots att företaget i

dagsläget endast är listat på Stockholmsbörsen, där det inte finns några

uttalade krav på hur riskhanteringen skall vara utformad. Ytterligare en

framtidsvision är att öka riskmedvetenheten inom koncernen genom att främja

kunskapsspridningen om risk och riskhantering. Ännu en vision är att vidga

risk managementbegreppet till att även omfatta ”Opportunity Management”.

I Telia har riskhanteringsmål tidigare varit uppsatta som kritiska

framgångsfaktorer i ett balanserat styrkort. Hamilton (1996) menar att det

balanserade styrkortet kan styra en organisation mot en integrerad

riskhanteringsprocess. Koncernnivån har uttalat en vilja om att återinföra

styrkort för att implementera uppsatta riskhanteringsmål och öka

riskhanteringens betydelse. Det tyder på att Telia ser det balanserade

styrkortet som en möjlig metod för att underlätta arbetet med att uppnå en

effektiv riskhantering. Styrkortet kan vara ett hjälpmedel för att sprida

riskkunskapen till de delar av organisationen som inte besitter kunskap och

medvetenhet om risk.
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Telenor

Inom Telenor har det fattats ett beslut om att införa riskhantering på

koncernnivå. Målet är att riskhanteringen skall vara utformad som en

återkommande process samt vara en integrerad del av övriga styrning.

Visionen omfattar även att riskhanteringsarbetet skall utvidgas till att

aggregera samtliga risker till koncernnivå, för att därmed utveckla sin

riskhantering mot ett Enterprise-Wide perspektiv. En ytterligare vision är att

skapa en riskmedvetenhet bland samtliga anställda som skall ligga till grund

för ett mer korrekt beslutsfattande.

Telenors koncernnivå har uttryckt att ett balanserat styrkort skulle öka

riskhanterings betydelse och därmed även riskmedvetenheten. Användandet

av ett balanserat styrkort i ett riskhanteringssammanhang skulle innebära en

ökad förståelse av riskers korrelationer utifrån ett helhetsperspektiv.

Affärsområdesnivån har dock uppvisat motstånd mot att införa

riskhanteringsmål i styrkorten på grund av dess komplexitet.

Referensföretaget Sonera

Inom Sonera är visionen att de skall kunna erhålla en komplett och holistisk

riskbild på en företagsintegrerad nivå, vilket enligt DeLoach (2000) är

kriterier för att nå upp till en riskhantering med karaktären av Enterprise-Wide

Risk Management. Det är en vision som företaget till stor del redan anser vara

uppfylld. Sonera har även en vision om att uppfylla de internationellt

framväxande standarderna.
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I Sonera används redan i dagsläget styrkort för att implementera och aktivt

styra mot att uppfylla uppsatta riskhanteringsmål. Användandet av styrkortet

betraktas som ett sätt att öka riskmedvetenheten, vilket är en avgörande

förklaringsvariabel till varför styrkortets användande i detta sammanhang

troligtvis kommer att intensifieras.

5.4 Fördelar

De positiva effekterna av ett företags riskhantering kan ses utifrån flera olika

perspektiv. Bland de vanligast förekommande fördelarna kan nämnas ett mer

korrekt beslutsfattande, bättre kostnadskontroll samt effektivare

resursutnyttjande. Hamilton (1996) menar att riskhantering till stor del handlar

om att finna rimliga avvägningar mellan kostnaden för skador och kostnaden

för att skydda företaget mot dem. Det skapas följaktligen en positiv spiral som

kan resultera i ökade marginaler genom sänkta kostnader. Det är omöjligt att

dra några allmänna slutsatser och påstå att endast ett företags riskhantering

resulterar i ovannämnda positiva effekter, då det är en kombination av flera

olika variabler.

Telia

Telias koncernnivå menar att det är svårt att sätta ett specifikt mått på det

fördelar som riskhanteringen skapar. På koncernnivå har det tidigare avsatts

resurser till att försöka utveckla kvantitativa mått på riskhanteringens fördelar.

Satsningarna resulterade dock inte i några konkreta mått, vilket har inneburit

att det idag inte avsätts några resurser för detta ändamål. Det har istället i

undersökningen framkommit andra förslag, av det mer kvalitativa slaget, på

vilket mervärde som den befintliga riskhanteringen bidrar till. Bland annat
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anses skapande av riskmedvetenhet bland de anställda som ett mervärde av

befintlig riskhantering, vilket DeLoach (2000) påpekar är en av de främsta

fördelarna med en integrerad riskhantering. En riskmedvetenhet är grunden till

ett omdömesfullt beslutsfattande, vilket främjar företagets möjligheter att

uppnå sina mål. På affärsområdesnivå har det påpekats att det är

omgivningens uppfattning om företagets varumärke som kan betraktas som en

positiv effekt av deras aktiva riskhantering. En del i arbetet med att skapa

förtroende hos omgivningen är att öka transparensen gällande redovisning av

riskhantering genom att följa de internationella standarderna. Det ökade

förtroende leder förhoppningsvis till ett erkännande i form av ökat kreditvärde

eller lägre försäkringspremier.

Allt företagande innebär risktagande, vilket innebär att ett företags

riskhantering är för komplext för att kunna omfattas av ett specifikt mått.

Riskhanteringens utveckling från det traditionella och kvantifierbara, till det

mer integrerade och icke-kvantifierbara, accentuerar ämnesområdets

komplexitet och därmed även möjligheten att ta fram relevanta mått på dess

mervärde. I dagsläget används inget specifikt mått på att mäta effekterna av

Telias riskhantering. Det har dock framkommit antydningar på eventuellt

användbara kvantifieringsmått, vilka omfattar bland annat

attitydundersökningar och trender över tiden.

Telenor

Telenor har heller inte identifierat några specifika effekter av företagets

riskhantering utan påpekar svårigheten med att göra specifika utlåtanden.

Telenor har, liksom Telia, satsat resurser på att kvantifiera riskhanteringens
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effekt, men svårigheten med att kvantifiera riskhanteringens enskilda effekt

har gjort att även Telenor har upphört med satsningarna. Det har framhållits

att den ökade riskmedvetenheten betraktas som en positiv fördel av företagets

riskhantering. Vidare har det framhävts att riskhanteringens effekt är negativ

på kort sikt, då det satsas resurser på en riskhantering. På längre sikt betraktas

dock en aktiv riskhantering som kostnadsbesparande. Liksom inom Telia

används det i dagsläget inget specifikt mått på att mäta effekterna av Telenors

riskhantering.

Referensföretaget Sonera

Sonera påpekar, liksom de två fallföretagen, att det generellt sett är svårt att

kvantifiera och avgöra vilket mervärde en aktiv riskhantering medför.

Företaget har dock antytt att de upplever en lägre försäkringspremie samt ett

ökat aktieägarvärde.

5.5 Jämförelse mot olika utvecklingsfaser

DeLoach (2000) har delat in riskhanteringens utveckling i tre faser, vilka han

benämner Traditionell riskhantering, Business Risk Management och

Enterprise-Wide Risk Management. Vi avser i detta avsnitt att jämföra

fallföretagen samt referensföretaget med de olika utvecklingsfaserna för att

erhålla en helhetsbild av respektive företags riskhantering.

Telia

Telias riskhantering är till viss del funktionsdriven, som följd av att de

traditionella finansiella respektive försäkringsbara riskerna, hanteras på en

central nivå skild från övrig riskhantering. Dessa funktioner hanterar riskerna
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på ett fragmenterat sätt, där varje risk hanteras separat. De har även ett

negativt riskperspektiv eftersom de fokuserar på att reducera de negativa

konsekvenser som dessa risker kan medföra. Det medför att riskhanteringen

av de traditionella riskerna inom Telia, enligt DeLoach (2000), är

kostnadsbaserad framför värdebaserad. Med avseende på de traditionella

riskerna har Telia följaktligen en riskhantering som i flera avseende har en

karaktär av det DeLoach (2000) har benämnt Traditionell riskhantering.

På affärsområdesnivå, där det yttersta riskansvaret åligger

affärsområdeschefen, har Telia en återkommande och proaktiv riskhantering.

De tillämpar ett brett riskhanteringsperspektiv, där affärsområdets samtliga

risker tas i beaktande. De försöker även att utnyttja de eventuella

möjligheterna som riskerna kan innebära, vilket resulterar i vad DeLoach

(2000) benämner värdebaserad riskhantering. Företaget har därmed uppnått ett

Business Risk Management perspektiv.

Vi menar att Telia har en integrerad riskhantering, då strategi och processer

både på affärsområdes- och koncernnivå kontinuerligt länkas samman.

Företaget försöker även på kontinuerlig basis sammankoppla individer med

teknologi för att underlätta samt förbättra den processdrivna riskhanteringen.

Företaget aggregerar även riskerna från projektnivå, via affärsområdesnivå,

upp till koncernnivå. Det är indicier på att Telia närmar sig det DeLoach

(2000) benämner Enterprise-Wide Risk Management. Anledningen till varför

de inte till fullo kan anses tillämpa detta riskhanteringsperspektiv är att riskers

korrelationer varken beaktas på affärsområdes- eller koncernnivå.
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Utifrån ett helhetsperspektiv positionerar vi Telias riskhantering mellan de två

perspektiven Business Risk Management och Enterprise-Wide Risk

Management, men med mest dragning mot det senare. Vi grundar det på att

företaget aggregerar riskerna till koncernnivå för att erhålla en helhetsbild sin

totala riskexponering. Vidare är riskhanteringen integrerade med övrig

verksamhetsstyrning, vilket skapar en proaktiv och aktiv hantering av

företagets risker. Att riskernas korrelationer inte beaktas hindrar dock

företaget från att uppnå ett Enterprise-Wide perspektiv.

Telenor

Telenors riskhantering är delvis funktionsdriven, då de finansiella riskerna av

traditionell riskkaraktär hanteras på en central nivå skild från den övriga

riskhanteringen inom organisationen. De finansiella riskerna betraktas dock

utifrån ett negativt riskperspektiv, eftersom det fokuseras på att undvika och

begränsa eventuella finansiella skador. Det gör att riskhanteringen snarare är

kostnadsbaserad än värdebaserad enligt DeLoach (2000). Därmed har Telenor,

liksom Telia, med avseende på de finansiella riskerna en riskhantering som

DeLoach (2000) karaktäriserar som Traditionell riskhantering.

Anmärkningsvärt är att ansvaret för de traditionellt försäkringsbara riskerna

har delegerats till affärsområdesnivå, vilka i sin tur införskaffar försäkringar

från externa försäkringsbolag. Denna typ av outsourcing är en indikation på att

företaget har frångått den strikt traditionella riskhanteringen, beträffande

hanteringen av dessa risker.

På affärsområdesnivå, där riskansvaret åligger affärsområdeschefen, har

Telenor en återkommande och proaktiv riskhantering. Riskhanteringen har en
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processdriven karaktär som inkluderar affärsrisker. Riskhantering är därmed

inte enbart kostnadsfokuserad, utan de ser även på risker som möjligher, vilka

kan skapa värde för företaget. Företaget har därmed, liksom Telia, uppnått ett

Business Risk Management perspektiv.

Telenor har delvis en integrerad riskhantering på affärsområdesnivå, då

strategi och processer årligen länkas samman. Företaget försöker även

sammankoppla individer med teknologi för att underlätta samt förbättra den

processdrivna riskhanteringen. Företaget aggregerar även riskerna från

projektnivå upp till affärsområdesnivå, där även riskers korrelationer beaktas.

Det sker dock ingen aggregering av risker till koncernnivå. Riskhanteringen

inom affärsområdena börjar därmed närma sig ett Enterprise-Wide perspektiv.

Utifrån ett helhetsperspektiv positionerar vi Telenors riskhantering mellan

Business Risk Management och Enterprise-Wide Risk Management, men

dock med mer dragning åt det första. Vi menar att den främsta orsaken till det

är att affärsområdenas risker inte aggregeras till koncernnivå, samt att

korrelationerna därmed heller inte beaktas på denna nivå. Vidare har företaget

inte i tillräcklig utsträckning integrerat riskhanteringen med övrig styrning,

varför den inte erhåller de proaktiva och aktiva inslagen som bidrar till en

effektiv riskhantering. Därmed är Telenors riskhantering inte fullställdig i

förhållande till Enterprise-Wide Risk Management.

Sonera

Vi anser att det inte är möjligt att positionera Soneras riskhantering, sett

utifrån ett helhetsperspektiv, då endast en person på koncernnivå har
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intervjuats. Det är dock möjligt att analysera och positionera företagets

övergripande riskhanteringsambition. Hur deras riskhantering fungerar i

praktiken skiljer sig troligtvis avsevärt.

Inom Sonera hanteras de traditionella finansiella respektive försäkringsbara

riskerna på en central nivå, skild från övriga riskhantering. Dessa centrala

funktioner hanterar riskerna på ett fragmenterat sätt, vilket innebär att varje

risk hanteras separat. Hanteringen av de traditionella riskerna är fokuserad på

att reducera de negativa konsekvenser som dessa risker kan medföra, vilket

enligt DeLoach (2000) innebär en kostnadsbaserad riskhantering. Med

avseende på de traditionella riskerna har Sonera följaktligen en riskhantering

som enligt DeLoach (2000) skulle karakteriseras som Traditionell

riskhantering.

Ett generellt riskansvar har delegerats till företagets olika affärsområden.

Företagets riskperspektiv har breddats, vilket innebär att affärsrisker

inkluderas i riskhanteringen. Det finns en uttalad ambition att beakta riskernas

positiva sida för att skapa möjligheter till ökade intäkter. Det visar på att

Sonera har ambitionen att tillämpa en, enligt DeLoach (2000), värdebaserad

riskhantering. Vi anser att Sonera härigenom uppfyller kriterierna för Business

Risk Management.

Den kontinuerliga riskhanteringen är initialt proaktiv, och då den är integrerad

med övrig styrning sammankopplas strategi och process på ett önskvärt sätt.

Ambitionen är att aggregera de olika riskanalyserna inom varje affärsområde

till koncernnivå. Vidare är ambitionen att beakta riskers korrelationer både på
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affärsområdesnivå och koncernnivå. Utifrån ett helhetsperspektiv har Sonera i

dagsläget ambitionen att tillämpa ett Enterprise-Wide Risk Management

perspektiv. Det är tydligt då risker aggregeras upp till koncernnivå samt att

dess korrelationer beaktas. Vidare har företaget integrerat riskhanteringen med

övrig styrning.

Vi avser med figur 5:1 visuellt förtydliga fallföretagens respektive

referensföretags riskhanterings position i förhållande till de olika

utvecklingsfaser vilka har identifierats i riskhanteringslitteraturen.

Positioneringarna i figuren grundar sig inte på matematiska beräkningar,

varför de är approximativt placerade.
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Figur 5:1 Positionering av de undersökta företagen i förhållande till riskhanteringen olika

utvecklingsfaser (egen bearbetning)

V
är

de
sk

ap
an

de

Traditionell
riskhantering

Business Risk
Management

Enterprise-Wide
Risk

Management

Finansiella

Operationell

Management

Risk Management perspektiv

Telenor

 Telia

 Sonera
Strategi



-Analys av telekomoperatörernas riskhantering-

-121-

Avslutningsvis vill vi frambringa kritik mot DeLoachs (2000)

riskhanteringsmodell, då vi menar att den saknar vissa relevanta inslag av

lärande och kunskapsspridning. Detta trots att riskhanteringsmodellen

omfattar ett lärandeperspektiv, då författaren menar att det skapas en

lärprocess som resultat av en återkommande riskhanteringsprocess. Vi menar

att spridningen av kunskaper och erfarenheter inom riskhantering inte enbart

behöver ske i samband med själva riskhanteringsprocessen. Vi anser därför att

en organisation på ett mer aktivt sätt bör sprida riskhanteringskunskap för att

öka riskmedvetenheten inom organisationen, och därmed påverka

effektiviteten av företagets riskhantering.
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6. Analys av RM vs KM
I detta kapitel avser vi att analysera förhållandet mellan riskhantering (RM)

och lärande och kunskapsspridning (KM) med avseende på spridning av

riskmedvetenhet och riskhanteringskunskaper. Vi avser även att skapa en

teoretisk modell för valet av kunskapsspridningsstrategi i förhållande till

omvärldens komplexitet och riskhanteringsperspektiv.

6.1 Riskmedvetenhet

Det har framkommit att samtliga företag i undersökningen betraktar

riskmedvetenheten som en grundläggande faktor för riskhanteringens

effektivitet. Det har även framkommit att en ökad riskmedvetenhet resulterar i

ett mer korrekt beslutsfattande. En hög riskmedvetenhet bidrar till att

riskhanteringens betydelse blir mer framstående inom organisationen.

Riskhanteringens växande betydelse resulterar i att allt fler medvetna beslut

fattas, vilket i sin tur påverkar riskhanteringens effektivitet i positiv riktning.

En ökad riskmedvetenhet är därför att eftersträva i en organisation.

Nonaka & Takeuchi (1995) påpekar att det är individen i en organisation som

lär, varför det är denne som besitter kunskap. I enlighet med detta resonemang

menar vi att det är individen som besitter riskmedvetenheten. Nonaka &

Takeuchi (1995) menar vidare att det är den tysta och individspecifika

kunskapen som kan spridas till andra individer i organisationen, genom

socialisering. Individens riskmedvetenhet bör spridas för att erhålla ett mer

utspritt riskmedvetande inom organisationen, och därmed även en effektivare
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riskhantering. Tell & Söderlund (2001) menar att det finns en distinktion

mellan individuell och social kunskap. Vi menar att en kombination av de

båda kunskapstyperna är att eftersträva vad gäller att skapa riskmedvetenhet i

en organisation, eftersom de kompletterar varandra. Det innebär att

riskmedvetenheten delvis finns lagrad hos individerna i organisationen, och

delvis finns lagrad som del av organisationens strukturer och processer. Detta

blir ett direkt resultat om riskhanteringen utgör en integrerad del av

verksamheten.

Det går i undersökningen att urskilja två viktiga lärprocesser för att skapa

riskmedvetenhet i en organisation, vilka vi menar måste samverka för att

företag skall utveckla men även bibehålla en effektiv riskhantering. Den första

lärprocessen sammankopplar DeLoach (2000) med själva

riskhanteringsprocessen, vilken därför primärt syftar till att öka

organisationens förmåga att identifiera och hantera risker. Vi anser dock att

det är ett alltför snävt perspektiv på hur riskmedvetenhet och riskkunskap

sprids inom en organisation. De tre företagen som undersökningen omfattar

har alla inslag av denna lärprocess, då de mer eller mindre aktivt arbetar med

sin riskhantering. Den andra lärprocessen som vi har identifierat är fokuserad

på att skapa och sprida riskmedvetenhet inom organisationen, vilket som

tidigare nämnts även påverkar riskhanteringens effektivitet positivt. Denna

lärprocess är av en mer generell och grundläggande

kunskapsspridningskaraktär, och därför inte strikt sammankopplad med

riskhanteringsarbetet. De undersökta företagen sprider riskmedvetenheten

inom organisationen på olika sätt. Telia använder sig främst av olika nätverk

och intranätet för att åstadkomma en kontinuerligt ökande riskmedvetenhet.



-Analys av RM vs KM -

-124-

Telenor använder likaså intranätet i kombination med seminarieformen,

medan Sonera endast använder sig av olika nätverk.

6.2 Riskgrupper och KM-strategier

Spridning av kunskap inom en organisation kan underlättas genom de två

kunskapsspridningsstrategierna, kodifiering och personalisering (Tell &

Söderlund, 2001). Vi menar att dessa kan nyttjas för att sprida kunskaper inom

risk och riskhantering.

Figuren 6:1 åskådliggör förhållandet mellan riskgrupp och mest lämpad

kunskapsspridningsstrategi. Om en risk är kvantifierbar möjliggör det

användandet av kunskapsspridningsstrategin kodifiering. Är en risk däremot

av den icke-kvantifierbara karaktären medför det att

kunskapsspridningsstrategin personalisering är att föredra. Spiralen i figuren

belyser att kunskapsspridningen har stor betydelse för effektiviteten i en

organisations riskhantering oavsett om den är av det traditionella och smala

riskhanteringsperspektivet, eller av det integrerade och bredare

riskhanteringsperspektivet.
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Figur 6:1 Riskgrupp i förhållande till kunskapsspridningsstrategier (egen bearbetning)

Det har framkommit att undersökningens samtliga företag i hög utsträckning
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kvantitativa värden. Vi anser därmed att kunskapsspridningsstrategin

kodifiering är lämplig att nyttja för dessa riskgrupper. Resonemanget grundar

vi även på att skaderiskgruppen respektive den finansiella riskgruppen, vid

beaktande av företagets verksamhetskontext, oftast är stadigvarande till sin

karaktär med avseende på vilka typer av risker de omfattar.

Vidare har undersökningens samtliga företag framhållit att det råder stora

svårigheter vad gäller kvantifiering av de operationella riskerna och de

strategiska riskerna, men framförallt de sistnämnda. Svårigheten anser vi

ligger i att risker inom dessa riskgrupper är företags- och situationsspecifika.

Till skillnad från de traditionella riskerna är dessa riskgrupper inte

stadigvarande i förhållande till företagets komplexa och föränderliga omvärld.

Det är därmed svårt att sätta ett rättvisande kvantitativt värde på dem, varför

det är lämpligare att verbalisera riskernas konsekvenser. Som tidigare nämnts

resulterar kodifieringsstrategin i att kunskap blir generell och abstrakt till sin

karaktär, varför dess tillämpningsbarhet i konkreta och specifika situationer

minskar. Därmed är denna kunskapsspridningsstrategi inte att rekommendera

för dessa riskgrupper. Riskhanteringsarbetet kopplat till operationella och

strategiska riskgrupperna handlar i stor utsträckning om ”fingertoppskänsla”,

vilket medför att kunskaper beträffande dessa riskgrupper är av den tysta

karaktären. Den tysta riskkunskapen är dock, genom det som Nonaka &

Takeuchi (1995) benämner socialisering, möjlig att explicitgöra. Därmed blir

den sociala kontexten av stor betydelse för spridningen av

riskhanteringskunskapen inom organisationen. För att på ett optimalt sätt

sprida den tysta kunskapen inom organisationen menar Tell & Söderlund

(2001) att det handlar om att sammanföra individer med olika kunskapsbaser i
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någon form av kollektiv miljö. Denna kunskapsspridningsstrategi benämner

de personaliseringsstrategin. Då de operationella och strategiska riskerna är

specifika till sin karaktär, samt att kunskapen om dessa till största del är av det

tysta och individuella slaget, medför det att personaliseringsstrategin är att

rekommendera.

6.3 Teoretisk modell för RM vs KM

Vi har utvecklat en typologi som visar på det samband vi har funnit mellan

riskhantering och lärande och kunskapsspridning. Typologin har sin

utgångspunkt i omvärldens komplexitet, då den påverkar vilka riskgrupper

som ett företags riskhantering bör omfatta och fokusera på. Typologin har

därmed även utgångspunkt ett företags riskhanteringsperspektiv. De två

variablerna som påverkar valet av strategier för spridning av

riskhanteringskunskaper inom en organisation, och valet av

kunskapsspridningsstrategi påverkar i sin tur effektiviteten i ett företags

riskhantering.

Figur 6:2 visar på att omvärldens komplexitet och riskhanteringsperspektiv

påverkar valet av kunskapsspridningsstrategi, samt vilken strategi som är att

föredra i de olika situationerna. De två olikriktade pilarna i figur 6:2 belyser

att de två förklaringsvariablerna inte är helt oberoende av varandra.
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Figur 6:2 Typologisering av kunskapsspridningsstrategi i förhållande till omvärldens

komplexitet och riskhanteringsperspektiv
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I det fallet omvärldens komplexitet är hög och föränderlig är de strategiska

riskerna av avgörande betydelse för företag att beakta för att upprätthålla sin

konkurrenskraft. Om företaget har ett brett riskhanteringsperspektiv innebär

det att riskhanteringen, förutom de traditionella riskgrupperna, även omfattar

operationella och strategiska risker. De sistnämnda riskgrupperna är av den

icke-kvantifierbara karaktären, vilket medför att erhållen riskkunskap därmed

är svår att kodifiera. Följaktligen anser vi att kunskapsspridningsstrategin

personalisering är naturlig att nyttja för att sprida riskhanteringskunskap inom

en organisation i denna situation. Effektiviteten i riskhanteringen för denna

situation menar vi främst skapas genom att riskmedvetenhet och

riskhanteringskunskaper om de strategiska riskerna sprids genom social

interaktion mellan olika individer inom organisationen.

Mellan de två beskrivna ytterligheterna finns det situationer, där det istället är

mer naturligt med en kombination av de båda kunskapsspridningsstrategierna.

Det ena fallet karaktäriseras av en låg omvärldskomplexitet och ett brett

riskhanteringsperspektiv. Den låga omvärldskomplexiteten medför att ett

företag har möjlighet att fokusera på att aktivt hantera de traditionella

riskgrupperna, utan att därigenom riskera att förlora sin konkurrenskraft.

Dessa riskgrupper kan som tidigare nämnts kvantifieras, varför det är lämpligt

att tillämpa kunskapsspridningsstrategin kodifiering. Det breda

riskhanteringsperspektivet innebär att företaget även beaktar de operationella

och strategiska riskgrupperna. För att möjliggöra kunskapsspridningen av de

icke-kvantifierbara riskerna inom organisationen krävs det dock att

personaliseringsstrategin nyttjas. Därmed blir en kombination av de båda

kunskapsspridningsstrategierna naturlig. Kodifieringsstrategin bör dock
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dominera personaliseringsstrategin, då omvärldens låga komplexitet resulterar

i att det strategiska riskfokuset inte är avgörande för att upprätthålla företagets

konkurrenskraft. Som tidigare nämnts är typologins två förklaringsvariabler,

omvärldens komplexitet och riskhanteringsperspektiv, inte helt oberoende av

varandra. Det innebär att företaget i denna situation har ett alltför brett

riskhanteringsperspektiv än vad som är nödvändigt. Företaget bör därmed

närma sig det smala riskhanteringsperspektivet och fokusera på att hantera de

traditionella riskerna. Kodifieringsstrategins dominerade över

personaliseringsstrategin kommer att accentueras vartefter företagets

riskhantering närmar sig det smala riskhanteringsperspektivet, vilket den

översta pilen i figur 6:2 åskådliggör.

Det andra fallet karaktäriseras av en hög omvärldskomplexitet och ett smalt

riskhanteringsperspektiv. Det smala riskperspektivet bidrar till att företaget

endast fokuserar på de traditionella riskerna, vilket kan resultera att företaget

förlorar sin konkurrenskraft eftersom den dynamiska omvärlden inte beaktas.

Som tidigare nämnts kan riskkunskapen om dessa riskgrupper dock

explicitgöras och kvantifieras, varför kunskapsspridningsstrategin kodifiering

i rådande situation är både lämplig och dominerande. Den höga

omvärldskomplexiteten kräver dock att ett företag i denna situation utvecklar

sin riskhantering mot ett bredare riskperspektiv för att härigenom kunna

upprätthålla sin konkurrenskraft. Den eftersträvansvärda

riskhanteringsutvecklingen ställer, som tidigare nämnts, krav på en ökad

riskmedvetenhet och ett ökat fokus på de strategiska riskerna. Det uppnås med

fördel genom att anamma kunskapsspridningsstrategin personalisering. I

dagsläget domineras företagets kunskapsspridning av kodifieringsstrategin.



-Analys av RM vs KM -

-131-

Vartefter företaget utvecklar sitt riskhanteringsperspektiv kommer

personaliseringsstrategin att dominera kodifieringsstrategin, vilket den

nedersta pilen i figur 6:3 åskådliggör.
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7. Slutsatser
I detta kapitel kommer vi utifrån gjorda analyser redogöra för de slutsatser

undersökningen har resulterat i. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på

fortsatt forskning inom det undersökta ämnesområdet.

7.1 Telekomoperatörers riskhantering

Vårt första delsyfte med den genomförda undersökningen var att;

”… beskriva och positionera telekomoperatörers riskhantering i

förhållande till riskhanteringslitteraturen. Vi avser att göra det med

avseende på strukturer, procedurer, lärprocesser, visioner och

fördelar.”

Det har i undersökningen framkommit att telekomoperatörernas

riskhanteringsstruktur i stor utsträckning är decentraliserad, med undantag

från de traditionella riskerna. Riskansvaret har delegerats från koncernnivå till

affärsområdesnivå, vilken i sin tur har delegerat ansvaret till projektnivå.

Riskhanteringen har erhållit ett bredare perspektiv bland telekomoperatörerna

än tidigare, då den även omfattar risker utöver de traditionella. Även

riskbegreppet har bland företagen vidgas till att innefatta både något positivt

och negativt, vilket därmed har stora likheter med hur Hamilton (1985)

definierar affärsrisk. Telekomoperatörernas riskhantering har utvecklats från

Traditionell riskhantering till att uppnå vad DeLoach (2000) benämner

Business Risk Management. Företagen satsar dock på att utveckla sin

riskhantering ytterligare, bland annat genom att aggregera sina risker från
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projektnivån och uppåt i organisationen. Det råder emellertid skillnader

beträffande i vilken utsträckning det sker en aggregering av riskerna till

koncernnivå, men inget av företagen beaktar i dagsläget riskernas

korrelationer på en företagsintegrerad nivå. Det tyder på att

telekomoperatörerna inte fullt ut har nått upp till att tillämpa det som DeLoach

(2000) benämner Enterprise-Wide Risk Management perspektiv.

Telekomoperatörerna har på koncernnivå utvecklat generella modeller, likt

Lange & Owens modell (1997), för hur risker kan grupperas. Inom de lägre

hierarkiska nivåerna tillämpas modellerna endast i begränsad utsträckning.

Avsaknaden av ett gemensamt riskspråk vad gäller gruppering av risker kan

enligt DeLoach (2000) försvåra aggregeringen och beaktande av riskers

korrelationer. I dagsläget har det inte framkommit att företagen har dessa

kommunikationsproblem, men vid vidare riskhanteringsutveckling mot ett

Enterprise-Wide perspektiv torde detta accentueras.

Telekomoperatörerna har på koncernnivå utvecklats olika långt beträffande

utformningen av riskhanteringen som en integrerad del av företagets övriga

styrning. Därmed finns det även skillnader mellan företagen med avseende på

att riskhanteringens utformning som en återkommande process på en

företagsintegrerad nivå. Vid en jämförelse mellan företagens lägre hierarkiska

nivåer råder det däremot stora likheter mellan telekomoperatörerna. I de fall

riskhanteringen utgör en integrerad del av styrningen tillämpas systematiskt

utformade riskanalysmodeller, vilka har stora likheter med Vaughans (1997)

generella modell.



-Slutsatser--

-135-

Det vanliga bland telekomoperatörerna är att riskerna formaliseras genom

kvantifiering, vilket beroende på riskens karaktär inte alltid är det optimala. Vi

menar att företag bör överväga i vilken utsträckning det kvantifierade värdet

på ett rättvisande sätt speglar risken. Det är framförallt de operationella

respektive de strategiska riskerna som kan vara problematiska att kvantifiera,

eftersom sannolikheten för utfall respektive konsekvensernas storlek ofta

påverkas av en mängd oförutsägbara variabler. Formaliseringen av dessa

riskgrupper bör därför ske genom verbalisering.

Telekomoperatörerna försöker aktivt att främja lärandet samt spridningen av

riskkunskap, men inte enbart i samband med riskanalysprocessen. Det har

resulterat i att vi har kunnat identifiera ytterligare en lärprocess av en mer

generell karaktär, vilken syftar till att skapa en riskmedvetenhet och

riskkunskap inom organisationen. Genom att öka riskmedvetenheten inom

organisationen kommer riskhanteringen bland företagen att erhålla en ökad

betydelse. Det resulterar i en effektivare riskhantering som bidrar till att skapa

förutsättningar för att fatta mer korrekta beslut.

Visionen bland telekomoperatörerna är att nå upp till de internationellt

framväxande riskhanteringsstandarderna, och utveckla den befintliga

riskhanteringen till att fullständigt uppnå ett Enterprise-Wide Risk

Management perspektiv. Visionen är även att erhålla en effektiv och

värdeskapande riskhantering genom att frambringa en riskmedvetenhet bland

de anställda. Det råder skilda åsikter bland telekomoperatörerna beträffande

möjligheten att tillämpa Balanced Scorecard för att öka riskhanteringens
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betydelse inom organisationen, och därigenom öka den framtida

riskmedvetenheten.

Det råder svårigheter med att direkt kunna hänföra specifika fördelar till ett

företags riskhantering. Det beror på att riskhanteringens fördelar skapas i

kombination med övrig verksamhetsstyrning. Det har dock framkommit att

företagen upplever fördelar i form av olika kostnadsbesparingar. En annan

fördel är organisationens ökade riskmedvetenhet, vilket bidrar till mer korrekt

beslutsfattande.

Sammanfattningsvis har telekomoperatörerna utvecklat sin riskhantering till

det bredare riskhanteringsperspektivet Business Risk Management, men det

finns tydliga indicier på att företagen börjar närma sig en riskhantering med

karaktären av ett Enterprise-Wide perspektiv.
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7.2 RM vs KM

Vårt andra delsyfte med den genomförda undersökningen var;

”… att koppla samman riskhanteringsperspektiv med val av

kunskapsspridningsstrategi.”

Figur 7:1 Typologisering av kunskapsspridningsstrategi i förhållande till omvärldens

komplexitet och riskhanteringsperspektiv

Omvärldens komplexitet ställer krav på vilket riskhanteringsperspektiv ett

företag måste anamma, för att härigenom upprätthålla sin konkurrenskraft. De

två förklaringsvariablerna, omvärldens komplexitet och

riskhanteringsperspektiv, är därmed inte helt oberoende av varandra.
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En omvärld som karaktäriseras av en hög komplexitet kräver ett brett

riskhanteringsperspektiv. Det breda riskhanteringsperspektivet omfattar

samtliga riskgrupper, men fokuserar främst på risker av det strategiska slaget,

för att härigenom bibehålla sin konkurrenskraft i den dynamiska omvärlden.

Strategiska riskkunskaper är oftast av den tysta och icke-kvantifierbara

karaktären, vilket medför att kunskapsstrategin personalisering är att föredra.

En omvärld som karaktäriseras av låg komplexitet ställer dock inte krav på ett

brett riskhanteringsperspektiv. Det traditionellt smala

riskhanteringsperspektivet är i denna situation fullt tillräckligt, utan att ett

företag skall riskera att förlora sin konkurrenskraft. Därmed kan

riskhanteringen fokuseras på de traditionella riskgrupperna, vilka omfattar

finansiella och försäkringsbara risker. Dessa riskgrupper är av den explicita

och kvantifierbara karaktären, varför kunskapsspridningsstrategin kodifiering

är att föredra.

De två ovannämnda situationerna är dock ytterligheter, då de karaktäriseras av

samstämmighet vad gäller förklaringsvariablerna, omvärldens komplexitet

respektive riskhanteringsperspektiv. Det finns dock situationer som

karaktäriseras av motstridighet beträffande de två förklaringsvariablerna,

varför en kombination av de två kunskapsspridningsstrategierna är att föredra.

Karaktären på omvärldens komplexitet ställer krav på vilket

riskhanteringsperspektiv som är optimalt för det enskilda företaget. En

situation med motstridiga förklaringsvariabler skapar därför ett incitament till

att förändra det befintliga riskhanteringsperspektivet, vilket i förlängningen



-Slutsatser--

-139-

åstadkommer önskvärd samstämmighet. Resonemanget åskådliggörs av

pilarna i figur 7:1.

7.3 Rekommendation till fortsatt forskning

För fortsatt forskning rekommenderar vi fler undersökningar av motsvarande

karaktär som denna, för att härigenom öka förståelsen inför ämnesområdets

komplexitet. Forskningen bör vara inriktad på att utreda olika riskers

korrelationer, då det i dagsläget är ett outforskat område inom

riskhanteringslitteraturen. Forskningen bör utreda hur korrelationer kan

identifieras, men även på vilket sätt riskkorrelationer kan utnyttjas för att

skapa fördelar främst i form av kostnadseffektivitet.

Vi rekommenderar även vidare forskning beträffande sambandet mellan Risk

Management-teorier och Knowledge Management-teorier, för att  stärka den

framlagda hypotesen, sambandet mellan riskhanteringsperspektiv och

kunskapsstrategier. Ett annat intressant forskningsområde skulle kunna vara

att utreda hur olika organisationsstrukturer påverkar spridning av

riskmedvetenhet respektive riskkunskap, och därmed även riskhanteringens

effektivitet.
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Semistrukturerad intervjumall
1. Vad lägger ni i begreppet risk?

2. Beskriv hur er befintliga riskhantering fungerar idag?

- Hur är riskhanteringen strukturerad, och hur ser

ansvarsfördelning ut idag?

- Omfattar riskhanteringen företagets alla risker?

1. Delar ni in riskerna systematiskt i grupper, t ex politiska,

konkurrenter, interna processer?

2. Vilka typer av risker fokuserar företaget på att hantera?

- Fungerar er riskhantering som en kontinuerlig process? Beskriv

hur den kontinuerliga processen går tillväga.

1. Vilken betydelse har riskhanteringen inom företaget idag?

2. Tar ni hänsyn till företagets övergripande mål i

riskhanteringen och på vilket sätt gör ni det?

3. Ser ni på er riskhantering som en del av övrig verksamhet?

- Hur formaliseras riskanalysen, dvs. finns det specifika mått eller

beskrivningar på riskens relevans?

- Arbetar ni aktivt med att sprida kunskapen och erfarenheten inom

riskhantering? Beskriv hur detta sker inom organisationen.
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3. Vilka visioner har ni beträffande riskhanteringen?

- Beskriv den framtida och visionära riskhanteringen.

- Hur ställer ni er till att integrera riskhanteringsprocessen med

övriga styrmodeller, som till exempel BSC?

4. Vilka fördelar anser ni att företaget erhåller till följd av befintlig
riskhantering?

- Vilka förväntningar har ni på dagens riskhantering?

- Tillämpar ni några kvantitativa eller kvalitativa mått på

effekterna av riskhanteringen?

- Finns det några mått som ni inte tillämpar idag men som ni anser

skulle kunna visa på eventuella effekter av er riskhantering?


