
42   

Gunnebo Årsredovisning 2018 / Riskhantering och känslighetsanalys

Riskhantering

Gunnebo är en global koncern med stor 
geografisk spridning. För närvarande har 
koncernen verksamhet i 25 länder och åtta 
tillverkningsenheter i åtta länder. Koncernen 
är därför exponerad för en rad olika strate-
giska, operativa och finansiella risker. Strat-
egiska och operativa risker omfattar bland 
annat omvärldsrisker, råvarurisker, produk-
tionsrisker och legala risker. De finansiella 
riskerna är främst förknippade med ränte- 
och valutakursförändringar, finansiering och 
motpartsrisker. Finansiella risker är även 
kopplade till värdet i balansräkningen där 
Gunnebos immateriella tillgångar och upp-
skjutna skattefordringar är de två huvudsak-
liga tillgångsposter för vilka Gunnebo utför 
periodisk värdering på grund av deras  
inslag av bedömningar och uppskattningar.

Riskhantering

Riskhanteringen inom koncernen är en be-
tydelsefull del av styrningen och kontrollen 
och syftar till att identifiera, utvärdera och 
hantera risker och därigenom minska even-
tuellt negativa effekter. Ledningsgrupperna 
i koncernens affärsområden, regioner, 
säljbolag och tillverkningsenheter är ytterst 
ansvariga för att identifiera, bedöma och 
hantera risker på sina respektive marknader 
eller inom respektive ansvarsområde. Led-
ningsgrupperna har stöd av resurser inom 
centrala koncernfunktioner och ska följa kon-
cernövergripande policyer, principer, riktlinjer 
och instruktioner.

Koncernens riskhantering följs systema-
tiskt upp av koncernledningen, bland annat 
via ett system med uppföljningsmöten och 
kvartalsvisa Business Boards. Här beskriver 
ledningsgrupperna utvecklingen liksom de 
risker som identifierats inom deras respektive 
enheter. Ytterligare kontroll uppnås genom 
representanter från koncernledningen och 
företagsledningen i interna bolagsstyrelser. 
Vd rapporterar löpande till styrelsen om 
utvecklingen av de risker som identifierats 
som betydande för koncernen. Styrelsen har 
det övergripande ansvaret för koncernens 

riskhantering samt för beslut gällande  
koncernens strategiska inriktning.

Strategiska risker
Gunnebos strategiska risker är förenade med 
Gunnebos beroende av externa faktorer, 
såsom efterfrågan och marknadsförhåll anden 
men även Gunnebos rykte som  leverantör, 
arbetsgivare och affärspartner. Hit hör även 
branschrisker i form av tekniska förändringar 
och regelförändringar.

Operativa risker
Operativa risker är risker som är direkt 
kopplade till den operativa verksamheten, 
från produktutveckling till tillgång på råvaror 
samt leverantörer. Hit hör även risker före-
nade med koncernens egen tillverkning och 
hållbarhet såväl som risken att produkter, 
mjukvara, service och leveranser inte uppfyl-
ler den standard som krävs. Andra operativa 
risker är risker relaterade till IT-lösningar, 
kundkrediter och motpartsrisker.

Finansiella risker
Koncernens finansiella verksamhet bedrivs i 
enlighet med en av styrelsen fastställd finans-
policy som reglerar hur de finansiella riskerna 

ska hanteras och inom vilka ramar Gunnebo 
Treasury och Gunnebos dotterbolag får 
agera. 

Läs mer om Gunnebos finansiella riskhantering 
på sidorna 77–79, not 19.

Försäkringsbara risker

Gunnebo har ett försäkringsprogram som 
gäller hela koncernen och som skyddar 
dess försäkringsbara tillgångar. Programmet 
omfattar egendoms- och avbrottsförsäkring, 
allmänt ansvar och produktansvar, trans-
portförsäkring, reseförsäkring, försäkring 
mot brott samt skadeståndskrav mot sty-
relsen och ledande befattningshavare och 
anställningsrelaterat ansvar. I anslutning till 
försäkringsprogrammet har man infört ett 
program för att identifiera och utvärdera 
risker vid koncernens tillverkningsenheter 
samt eventuella finansiella konsekvenser. 
Programmet innefattar både egenkontroller 
och regelbundna inspektioner. Resultatet av 
översynen summeras i ett poängsystem för 
riskexponering vid varje anläggning, vilket gör 
det möjligt för ledningen att kontrollera risk-
erna, bedöma behovet av riskbegränsande 
åtgärder och besluta om prioriteringar.

Exponering mot risker och osäkerhetsfaktorer vad gäller framtida utveckling är en 

naturlig del av all affärsverksamhet. Riskmedvetenhet och en god riskhantering är 

avgörande för att skapa en långsiktigt god lönsamhet. Gunnebo arbetar därför med 

att löpande utvärdera de risker som verksamheten exponeras för, och övervakar 

noga faktorer som påverkar de största identifierade riskerna.

Gunnebos nio största risker

I denna riskmatris har Gunnebo 
bedömt sina nio största risker  genom 
att ta hänsyn till kategorin sannolikhet 
och påverkan.

1  Kundernas beteende

2  Tekniska förändringar

3   Produkter, mjukvara, service och 
leverans

4  Produktutveckling

5  Rykte

6  Humankapital

7  Compliance/Efterlevnad

8  Tillverkning

9  Makroekonomisk risk
 Påverkan
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Risk Beskrivning Riskminskningsåtgärder Verktyg för att hantera risker

Kundernas 
beteende

Gunnebo-koncernens verksamhet och resultat är expo-
nerade för marknadsrisker, bland annat hur konjunkturen 
påverkar efterfrågan på koncernens produkter, mjukvaror 
och service samt förändringar i kundernas investerings-
planer och produktionsnivåer. 

Koncernens relativt breda produktutbud och kundbas samt dess 
globala marknadstäckning med försäljning och tillverkning i ett stort 
antal länder medför en betydande riskspridning. Därigenom begränsas 
effekten av förändringar i efterfrågan från en viss kund, bransch, region 
eller ett visst land.  

• Kundundersökning

• Marknadsdata

Tekniska  
förändringar

Snabba förändringar av tekniska standarder och tekniska 
hinder i vissa delar av världen som gör att erbjudandet inte 
är kompatibelt med ny teknisk standard. Om Gunnebo inte 
lyckas identifiera och anpassa sig till ny teknik i tid, kommer 
detta att påverka koncernens affär.

Gunnebos strategi för produktutveckling, tillsammans med en nära 
dialog med nyckelkunder, borgar för att Gunnebo utvecklar innovativa 
lösningar som skapar kundvärde och lönsam tillväxt.

• Strategi för produktutveckling

• Kunddialog

• Marknadsdata

Produkter, mjuk-
vara, service och 
leverans

Koncernen kan förlora kunder och marknadsandelar om de 
produkter som levereras inte motsvarar kundernas förvänt-
ningar avseende kvalitet och funktion. För varje enskilt led 
i tillverkningen ska det säkerställas att produkten har kon-
struerats på det sätt som definierats och därmed motsvarar 
förväntningarna vad gäller prestation och utförande. 

Samma förväntningar avseende kvalitet, funktionalitet 
och leveransprecision gäller vid leverans från underleveran-
törer och distributörer.

När det gäller internt tillverkade produkter måste Gunnebo se till att 
varje led i produktionen är väl definierat och att rätt kontroller genomförs 
under processen så att produkten är korrekt när den väl paketeras och 
levereras. Alla medarbetare ska ha den kunskap som krävs och förstå 
hur deras arbete kan bidra till en god produktkvalitet, men också hur 
produktkvaliteten kan påverkas negativt om arbetet inte utförs på rätt 
sätt.

När det gäller outsourcade produkter får underleverantören respektive 
distributören väl definierade specifikationer samt förväntningar beträffan-
de kvalitet, funktionalitet och leveransprecision. Detta bygger på goda 
relationer mellan alla inblandade.

• Kvalitetspolicy

• ISO 9001-certifieringar

• KPI:er kopplade till kvalitet

• Checklistor för tillverkning

•  Ursprungsspecifikationer och 
relaterade kontroll rapporter

•  Anspråksförfarande 

Produkt- 
utveckling

Om de produkter som utvecklas inte följer den senaste 
lagstiftningen eller inte lever upp till kundernas förväntningar 
riskerar koncernen att förlora kunder och marknadsandelar. 
Vidare finns en risk i att varje enskilt utvecklingsprojekt har 
en bristfällig styrning avseende projekt- och produktkval-
itet och kostnader, projektets ledtider samt produktens 
egenskaper.

Gunnebo granskar all ny lagstiftning som kan ha inverkan på de pro-
dukter som koncernen utvecklar eller tillhandahåller. Koncernen håller 
sig även uppdaterad om utvecklingen av nya standarder och deras 
påverkan. Koncernens standard- och certifieringsexperter ingår i både 
nationella och internationella arbetsgrupper och håller sig uppdaterade 
om utvecklingen av olika standarder. Detta gäller såväl specifika affärs-
relaterade standarder som HSE-standarder. Koncernen har fastställt 
en tydlig produktutvecklingsprocess med olika avstämnings och vali-
deringssteg. Fastställandet av specifikationer omfattar hela produktens 
livscykel, inklusive lansering och utfasning. Processen gör det möjligt att 
övervaka projektkostnader och ledtider, och med hjälp av de olika vali-
deringsstegen kan man säkerställa att rätt kvalitet uppnås.

•  Kundundersökning

•  Tydlig beslutsprocess för produkt-
utveckling

•  Gunnebos riktlinjer

•  Miljöpolicy

•  Engagemang i nationella och 
internationella regulatoriska organ

Rykte Ett företags rykte (inklusive varumärke, förtroende, 
kundnöjdhet) kan påverka såväl den befintliga som den 
framtida efterfrågan på företagets produkter och service 
samt företagets kommersiella frihet. Tillverkningskvalitet 
och kundservice är exempel på faktorer som påverkar ett 
företags rykte. Med de många kanaler som existerar idag 
är det svårt att kontrollera hur varumärket uppfattas på 
marknaden.  

Aktiviteter för att upprätthålla och ytterligare stärka Gunnebos goda 
rykte pågår löpande. Här ingår efterlevnad av Gunnebos uppförande-
kod, som  definierar koncernens värderingar med hänsyn till affärsetik, 
mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö samt hälsa och säkerhet.

•  Uppförandekod

•  Kundundersökning

•  Kunddialog

•  Regelbunden övervakning av  
online-kanaler

•  Varumärkesstrategi

Humankapital Att inte kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare, risker 
med att inte rekrytera personer med rätt kompetens och 
värderingar, beroende av nyckelmedarbetare.

Under 2018 kommunicerade koncernen en ny organisa-
tion och ett nytt sätt att arbeta genom affärsområden. I och 
med detta är många anställda nu organiserade på ett nytt 
sätt och har med det fått nya ansvar och roller. 

Tydligt definierade preferensbeteenden uttryckta som Gunnebos Per-
formance Cornerstones. I rekryteringsprocesser är profilkartläggning 
och tester baserade på Performance Cornerstones, liksom utveck-
lingssamtalen. En process för successionsplanering finns sedan flera 
år på plats.

Förändringsarbetet med att implementera affärsområdena är en 
huvudprioritering för koncernledningen och ledningen i respektive affär-
sområde. Strategins genomförande säkerställs genom ett standardiser-
at arbetssätt för implementering och uppföljning. Ledande funktioner 
på Gunnebo spenderar tid på kommunikation, stöd och på att driva 
förändringar. 

•  Personlighetstest baserat på  
Performance Cornerstones  
vid rekrytering

•  Successionsplanering

•  Verktyg för att implementera 
strategin

•  Utbildning i förändringsarbete

•  Ny organisationsmodell

Compliance/
Efterlevnad

Compliancerisker kan påverka koncernens möjligheter att 
skydda värden på grund av hot mot verksamhetens ställ-
ning i fråga om finanser, organisation eller dess rykte. De 
kan även påverka koncernens förmåga att agera enligt sina 
värderingar. Hit hör börsrelaterade faktorer samt faktorer 
kopplade till konkurrenslagstiftning, antikorruption, export-
kontroll, sekretess samt bolagsstyrning och compliance. 
Koncernen har global verksamhet, även i politiskt instabila 
länder med högre compliancerisk än i andra länder.

Koncernen har antagit uppförandekoden samt policyer och riktlinjer för 
efterlevnad av lagar som är tillämpliga på vissa områden. Koncernens 
juridiska avdelning ansvarar för att övervaka hanteringen av complian-
cerisker. Dessa risker hanteras med taktiska och operativa affärsbeslut. 
Alla medarbetare på alla nivåer i alla delar av koncernens verksamhet 
ska följa de regler och bestämmelser som det beslutas om.

•  Uppförandekod

•  Insiderpolicy

•  Bedrägeri- och korruptionspolicy

•  Exportkontrollpolicy

•  Dataskyddspolicy (GDPR)

Tillverkning Gunnebos tillverkning sker vid åtta tillverkningsenheter och 
består av en kedja av processer där avbrott och störningar 
kan påverka Gunnebos möjligheter att uppfylla sina åtagan-
den mot kund. 

Tillverkningsenheterna omfattas av ett revisionsprogram som leds av 
koncernens försäkringsbolag. Försäkringsbolaget granskar regelbun-
det de risker som är förknippade med varje enskild anläggning och 
tar utifrån dessa fram handlingsplaner för att minska dem. Därför har 
Gunnebo implementerat en process för krishantering, liksom en lokal 
affärs kontinuitetsplan. På så vis vet koncernen hur den ska agera om en 
större oplanerad händelse skulle inträffa.

•  Uppförandekod 

•   Certifiering (ISO 9001, ISO 14001 
och OHSAS 18001)

•  Försäkringsrevision

•  Koncernpolicy för tillverkning

•  Affärskontinuitetsplan

 •  Process för koncernkrishantering

Makro ekonomisk 
risk

Gunnebos geografiska spridning innebär exponering för 
såväl omvärldsrisker, landsspecifika risker såsom politiska 
beslut och förändrade regleringar men även makro-
ekonomiska fluktuationer.

Gunnebos styrelse och ledning bevakar utvecklingen på nyckel-
marknader för att bedöma makroekonomisk och politisk risk, men även 
möjligheter som kan påverka koncernens strategi och verksamheter på 
dessa marknader.

•  Internstyrelser

•  Omvärldsbevakning

Gunnebos nio största risker
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Känslighetsanalys

Resultatet påverkas av förändringar i vissa för koncernen viktiga faktorer, 

enligt nedan. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från koncernens 

struktur vid årets slut och med utgångspunkt från att alla andra faktorer 

förblir oförändrade. 

Kostnader

Den årliga kostnaden för stålbaserade 
produkter är cirka 350 Mkr. En ökning med 
10 procent i kostnaden för dessa produkter 
minskar rörelseresultatet med cirka 35 Mkr. 
En ökning av löner (inklusive sociala avgift-
er) med 1 procent minskar rörelseresultatet 
med cirka 16 MSEK. En ränteökning med 
1 procent ökar koncernens årliga ränte-
kostnad med cirka 17 Mkr baserat på 
nuvarande position. Koncernen hade en 
nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktel-
ser om 1 714 Mkr vid årets utgång.

Valutaeffekter

Huvuddelen av Gunnebos rörelseresultat 
genereras utanför Sverige, vilket innebär att 
koncernen är utsatt för omräkningsrisker 
från valutor till rapporteringsvalutan svenska 
kronor. De största valutaflödena visas i den 
första grafen nedan. Koncernen är nettosäl-
jare av AUD, DKK, EUR och AED medan 
 nettoköpare av CNY.

Effekterna på resultatet före skatt av en 
10-procentig försvagning av den svenska 
kronan gentemot koncernens fem största 
valutor visas i graferna nedan, uppdelat på 
transaktions- och omräkningsexponering.

Rörelsekostnader fördelade 
på kostnadsslag, 4 874 Mkr

 Materialkostnader, 42 %
 Ersättningar till anställda, 33 %
  Inhyrd personal och  

underleverantörer, 4 % 
  Fordons- och resekostnader, 4 % 
 Transportkostnader, 3 % 
  Avskrivningar, 2 % 
  Övrigt, 12 % 

Förändring Effekt

Försäljningspriser En höjning av försäljningspriset med 1 procent påverkar intäkterna och rörelseresultatet positivt med cirka 50 Mkr.  

Lönekostnader En ökning av lönekostnaderna inklusive sociala avgifter med 1 procent påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 16 Mkr.

Stålpriser En ökning av stålpriset med 10 procent ger en negativ resultatpåverkan om cirka 35 Mkr för de därpå följande  
12 månaderna.

Valutor En försvagning av värdet på SEK om 10 procent påverkar resultatet före skatt positivt med sammanlagt cirka 27 Mkr. 
Därav hänförs 13 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexponeringen, 
terminssäkringar obeaktad. Resterande är hänförliga till 
omräkningsexponeringen.

Räntekostnader Baserat på låneskulden och räntebindningstiden i koncernens totala 
låneportfölj vid årsskiftet skulle en samtidig ökning med 1 procentenhet i 
Gunnebos samtliga lånevalutor

påverka resultatet negativt med cirka 17 Mkr, efter räntesäkring, för de 
därpå följande 12 månaderna. 
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