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Riskhantering

Koncernen har verksamhet på mer än 20 
marknader och försäljning på ytterligare 100 
marknader genom partnerskap och tillverk
ningsverksamhet vid nio produktionsanlägg
ningar på nio marknader. Gunnebo har en 
relativt bred kundbas som agerar inom olika 
marknadssegment, nischer och geografiska 
områden. 

Koncernens verksamhet är diversifierad, 
vilket ger Gunnebo en underliggande risk
spridning. 

Under 2019 har koncernledningen revide
rat sin syn på koncernens viktigaste risker. 
Resultatet presenteras i risktabellen på 
 sidorna 31–32.

Riskhantering och övervakning

Riskhanteringen inom koncernen utgör en 
viktig del av styrningen och kontrollen av 
koncernens verksamhet. Den syftar till att 
identifiera, utvärdera och hantera risker och 
därigenom mildra eller övervaka  potentiella 
negativa effekter. Ledningsgrupperna i 
Gunnebos affärsområden är ytterst ansva
riga för att identifiera, bedöma och hantera 
risker inom sitt ansvarsområde. De olika 
ledningsgrupperna 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 
affärsområdenas ledningsgrupper utveck
lingen liksom de risker och riskbegränsande 
åtgärder som identifierats inom deras res
pektive enheter. Ytterligare kontroll uppnås 
genom att representanter från koncern
ledningen och andra ledande befattnings
havare utgör de interna bolagsstyrelserna. 
Vd rapporterar löpande till styrelsen om 
utvecklingen av de risker som identifierats 
som betydande för koncernen. Styrelsen för 
Gunnebo AB har det övergripande ansvaret 
för koncernens riskhantering samt för beslut 
gällande koncernens strategiska inriktning.

De största riskerna

Gunnebo har valt att gruppera riskerna i  
tre områden:
•  Risker relaterade till branschen och 

 verksamheten
• Legala risker
• Finansiella risker 

Risker relaterade till branschen och 
verksamheten
Risker relaterade till branschen är starkt 
kopplade till Gunnebos beroende av externa 
faktorer såsom efterfrågan och marknadsför
hållanden samt branschrisker i form av tek
niska förändringar och regelförändringar.

Operativa risker är risker som är direkt 
kopplade till den operativa verksamheten, 
från produktutveckling till tillgång till råvaror 
samt leverantörer. Hit hör även risker fören
ade med koncernens egen tillverkning och 
hållbarhet såväl som risken att produkter, 
mjukvara, service och leveranser inte upp
fyller den standard som krävs. Andra opera
tiva risker är risker relaterade till ITlösningar, 
kundkrediter och motpartsrisker.

Legala risker
Legala risker är risker som kommer sig av att 
Gunnebo bedriver en global verksamhet som 
omfattas av lagar, förordningar och regler 
som gäller till exempel miljö, arbetsmiljö, han
delsbegränsningar, konkurrensbegränsande 
bestämmelser och valutaregler.

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 sidan 75, not 20.

Försäkringsbara risker

Gunnebo har ett försäkringsprogram som 
gäller hela koncernen och som skyddar dess 
försäkringsbara tillgångar och verksamhet. 
Programmet omfattar egendoms och av
brottsförsäkring, allmänt ansvar och produkt
ansvar, transportförsäkring, reseförsäkring, 
försäkring mot brott samt skadeståndskrav 
mot styrelsen 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 ris
kerna, bedöma behovet av riskbegränsande 
åtgärder och besluta om prioriteringar.

Krishantering 

Gunnebo strävar efter att ha en flexibel struk
tur för krishantering som kan svara på alla 
typer av kriser snabbt, beslutsamt och på ett 
samordnat sätt. 

Därför har varje lokal marknad och större 
anläggning ett krishanteringsteam bestående 
av General Manager/landschef/fabrikschef 
och en utsedd krishanteringschef. Om och 
när en kris inträffar ska General Manager/
landschefen/fabrikschefen utöka krishante
ringsgruppen med HRchefen och chefen 
för kommunikation/marknadsföring där så är 
tillämpligt.

Krishanteringsteamet på koncernnivå, 
bestående av SVP Human Resources & 
Sustainability (krishanterare), CFO (biträdan
de krishanterare) och Direktören för investe
rarrelationer har ansvaret för att säkerställa 
att relevanta medarbetare inom Gunnebo 
har nödvändig kunskap och kapacitet för 
att hantera incidenter. Vid en större incident, 
som kan anses påverka koncernen som 
helhet, informeras koncernens krishante
ringsteam, inklusive styrelsen, och bedömer 
hur händelsen ska hanteras.

Att identifiera, utvärdera, hantera och övervaka risker spelar en central roll i styrning

en och kontrollen av Gunnebos affärsverksamhet. I och med övergången till affärs

områdesstrukturen där affärsområdena är relativt oberoende gentemot moderbolaget 

och varandra har koncernen ökat sitt fokus på riskhantering under året.
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Risk Beskrivning Typ av risk Kommentar

Risker kopplade 
till förändrade 
marknadsförhål
landen, förändrat 
konjunkturläge 
och förändring
ar i kundernas 
 beteende

Förändrade marknadsförhållanden och 
trender till följd av till exempel förändrade yttre 
omständigheter och säkerhetsförhållanden, 
en svagare konjunktur, förändrade politiska 
prioriteringar, ny lagstiftning samt teknisk 
utveckling och digitalisering har alla en inverkan 
på efterfrågan på Gunnebos produkter, tjänster 
och mjukvara.

Bransch och 
verksamhet

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.  

Risker kopplade 
till produktut
veckling och 
andra konkurrens
faktorer

För att kunna konkurrera effektivt måste 
Gunnebo implementera ny teknik och 
regelbundet anpassa och uppdatera sina 
produkter, tjänster, mjukvarulösningar och 
affärsmodeller till rådande tekniska och digitala 
förhållanden och trender.

Bransch och 
verksamhet

Gunnebo håller sig uppdaterad om 
utvecklingen av nya standarder och 
deras påverkan. Koncernen har fastställt 
en produktutvecklingsprocess med 
olika avstämnings och valideringssteg. 
Fastställandet av specifikationer omfattar hela 
produktens livscykel, inklusive lansering och 
utfasning.

Compliance/efter
levnad

Gunnebos verksamhet på den globala 
säkerhetsmarknaden och dess geografiska 
spridning utsätter Gunnebo för risker kopplade 
till hållbarhetsfaktorer såsom mänskliga 
rättigheter, anställningsvillkor och korruption.

Legal Koncernen har antagit en uppförandekod 
samt policyer och riktlinjer för efterlevnad av 
lagar som är tillämpliga på vissa områden. 
Efterlevnadsrisker hanteras med operativa 
affärsbeslut. Alla medarbetare på alla nivåer i 
alla delar av koncernens verksamhet ska följa 
de regler och bestämmelser som det beslutas 
om. Compliancerisker övervakas genom 
regelbundna riskseminarier.

Risker kopplade 
till avbrott och 
störningar vid 
koncernens till
verkningsenheter

Dessa risker omfattar bland annat extrema 
väderförhållanden och naturkatastrofer, 
brand, stöld, systemfel, mekaniska fel eller 
utrustningshaverier och liknande risker.
Det finns också en risk att Gunnebo i framtiden 
inte kommer att kunna bygga nya anläggningar 
eller göra investeringar i befintliga anläggningar 
på gynnsamma villkor, eller att Gunnebo inte 
kommer att kunna effektivisera produktionen.

Bransch och 
verksamhet

Tillverkningsenheterna omfattas av ett 
revisionsprogram som leds av koncernens 
försäkringsbolag. Försäkringsbolaget granskar 
regelbundet 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 
affärskontinuitetsplan. På så vis vet koncernen 
hur den ska agera om en större oplanerad 
händelse skulle inträffa.

Projektrisker och 
kontrakts 
relaterade risker

Gunnebos affärsverksamhet bedrivs dels 
genom försäljning av fasta kvantiteter till ett 
fast pris, dels genom projekt som sträcker sig 
över flera år där kontraktssumman kan vara 
betydande och där integration, anpassning 
och service är väsentliga delar av projektet. 
Långa och ibland komplexa projekt utsätter 
Gunnebo för risker och ställer stora krav på 
projektplanering, kontroll och övervakning, för 
att säkerställa att förpliktelser och bedömningar 
avseende projektets kostnader och intäkter ger 
en tillfredsställande grund för rapportering av 
intäkter, kostnader och lönsamhet.

Bransch och 
verksamhet

Införandet av affärsområdesstrukturen 
säkerställer att utveckling, tillverkning, 
försäljning, service och backoffice helt 
och hållet anpassas till varandra, vilket gör 
Gunnebo mer integrerat och förberett på att 
driva komplexa projekt på ett kostnadseffektivt, 
smidigt och transparent sätt. Koncernens 
auktorisationsmatris säkerställer en 
övergripande styrning.

Gunnebo-koncernens största risker
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Gunnebo-koncernens största risker (forts.)

Risk Beskrivning Typ av risk Kommentar

Risker kopplade 
till juridiska och 
administrativa 
förfaranden

Ibland blir Gunnebo involverade i civilrättsliga, 
arbetsmiljörelaterade och administrativa 
förfaranden som uppstår inom ramen för den 
dagliga verksamheten. Det kan vara svårt 
att förutse risken, eller det möjliga utfallet, av 
rättsliga förfaranden, tvister och ärenden.

Legal Gunnebo har en väletablerad process för att 
identifiera, eskalera och övervaka rättsliga och 
administrativa förfaranden i syfte att spåra och 
åtgärda dessa risker. 

Risker kopplade 
till finansierings
avtal

Gunnebos grundfinansiering innehåller 
finansiella åtaganden enligt vilka  Gunnebo 
är skyldigt att leva upp till vissa finansiella 
nyckeltal under avtalets giltighetstid, till exempel 
kan en covenant vara kopplad till Gunnebos 
skuldsättning. Om Gunnebo inte kan uppfylla 
dessa åtaganden i sina finansieringsavtal kan 
lånen sägas upp och behöva återbetalas enligt 
villkoren i finansieringsavtalen.

Finansiell Gunnebo har en nära relation till sina 
huvudbanker och tillhandahåller regelbundet 
strategiska och operativa uppdateringar 
inklusive diskussioner och överenskommelser 
om finansieringskonsekvenser. Gunnebo 
arbetar med att genomföra sina strategier 
och de konsekvenser de får för lönsamheten. 
Prioriteringar görs och åtgärder vidtas och 
följs upp för att säkerställa att framstegen följer 
planen. Nettolåneskuld/EBITDA är ett av de 
finansiella strategiska målen. Det övervakas 
noga, prognostiseras och blir föremål för 
eventuella åtgärder.

Ökade priser eller 
brist på viktiga 
råvaror och kom
ponenter

Gunnebo använder ett antal olika råvaror 
och komponenter i sin tillverkning och är 
därmed exponerat för risker förknippade med 
prisstrukturen för och tillgången på råvaror och 
komponenter som är nödvändiga för Gunnebos 
produktion. Tullavgifter och andra åtgärder som 
begränsar handeln med råvaror som Gunnebo 
använder i sin produktion, eller komponenter 
som ingår i Gunnebos produkter, kan också 
öka  Gunnebos produktionskostnader.

Bransch och 
verksamhet

Planering av produktionsvolymer, produktivitet 
och proaktiv inköpsplanering kopplad till 
detta, följt av en strategi för kompletterande 
inköpskanaler, möjliggör en viss flexibilitet vad 
gäller tillverkningskostnader. Klausuler om 
tilläggsavgifter ingår i viktiga kundavtal.

Risker i samband 
med fusioner, 
förvärv och avytt
ringar

Det finns en risk att Gunnebo inte kommer att 
kunna genomföra strategiska samgåenden och 
förvärv på grund av till exempel konkurrens från 
andra köpare eller ökad skuldsättning. 
Samgåenden och förvärv ger också upphov 
till risker kopplade till integrationen av nya 
företag och medarbetare. I samband med 
samgåenden och förvärv är det viktigt 
att behålla nyckelpersoner och ha en väl 
fungerande och effektiv integrationsprocess.

Bransch och 
verksamhet

Genom en väldefinierad förvärvsstrategi 
och målutvärdering samt fastställda planer 
för integration som stöds av koncernens 
vägledning för M&Aprocesser, kan denna risk 
minska.

IT och informa
tionshanterings
risker

Gunnebo är beroende av en väl fungerande 
ITinfrastruktur för att kunna tillverka, utveckla 
och sälja sina produkter, tjänster och 
mjukvarulösningar. Detta gör att Gunnebo 
exponeras för risker kopplade till avbrott 
och störningar i sin ITinfrastruktur, som kan 
orsakas av bland annat datavirus, strömavbrott, 
mänskliga eller tekniska fel, sabotage, väder 
och naturrelaterade händelser eller problem 
på grund av bristande skötsel och underhåll. 
ITattacker, fel och skador på ITsystem eller 
driftsstörningar kan leda till tillverkningsstopp.

Bransch och 
verksamhet

Gunnebos ITdrift omfattas av standarderna 
ISO 27K och ISO 20K, i linje med koncernens 
ITpolicy.
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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 står för cirka 410 Mkr. En ökning 
med 10 procent i kostnaden för dessa 
produkter minskar rörelseresultatet med 
cirka 41 Mkr. En ökning av löner (inklusive 
sociala avgifter) med 1 procent minskar 
rörelseresultatet med cirka 16 Mkr. En 
ränteökning med 1 procent ökar koncern
ens årliga räntekostnad med cirka 18 Mkr 
baserat på nuvarande position. Koncernen 
hade en nettolåneskuld inklusive pensions
förpliktelser om 1 761 Mkr vid årets utgång.

Valutaeffekter

Huvuddelen av Gunnebos rörelseresultat 
genereras utanför Sverige, och koncernen 
har intäkter och inköpskostnader i ett flertal 
valutor, vilket innebär att koncernen är expo
nerad för valutarisker.

Läs mer om finansiell riskhantering och 
finansiella instrument, not 20 sidan 75.

Rörelsekostnader fördelade  
på kostnadsslag, 5 244 Mkr

 Materialkostnader, 44%
 Ersättningar till anställda, 30%
  Inhyrd personal och  

underleverantörer, 4%
  Fordons- och resekostnader, 4% 
 Avskrivningar, 4% 
  Transportkostnader, 3%
  Övriga kostnader, 11% 

Förändring Effekt

Försäljningspriser En höjning av försäljningspriset med 1 procent påverkar intäkterna och rörelseresultatet med cirka 55 Mkr.

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

Stålpriser En allmän höjning av stålpriserna med 10 procent ger en negativ resultatpåverkan om cirka 41 Mkr för de därpå följande 12 
månaderna.

Valutor En försvagning av värdet på den svenska kronan med 10 procent påverkar resultatet före skatt positivt med sammanlagt cirka 24 Mkr. 
Därav hänförs 11 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexponeringen, 
terminssäkringar obeaktat. 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 18 Mkr, efter räntesäkring, för de 
därpå följande 12 månaderna.


