
KKC:s organisation
Kriskompetenscentrum (KKC) invigdes i mars 2009. KKC är resultatet av ett drygt 
tvåårigt utvecklingsarbete som drivits av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå tek-
niska universitet, Norrbottens läns landsting samt Kommunförbundet Norrbotten. 

Verksamheten bedrivs i projektform inom Centrum för riskanalys och riskhante-
ring, CRR, vid Luleå tekniska universitet. KKC är en del av strukturfondsprojektet 
Nordic Safety and Security som drivs av universiteten i Luleå och Umeå.

Kontakt:

Kriskompetenscentrum
Luleå tekniska universitet
Teknikvägen 3-13
961 50 Boden
0921-570 35
kkc-info@ltu.se 
www.ltu.se/kkc

Kriskompetenscentrum

I samarbete med:

K A L I X  N A T U R B R U K S G Y M N A S I U M

i samverkan med CRR, Centrum för 
riskanalys och riskhantering inbjuder till seminariet

Riskhantering – lönar det sig?

17 mars 2010 Hotell Laponia, Arvidsjaur
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Vid detta seminarium får du reda på hur andra 
organisationer arbetar – på ett strukturerat och 
systematiskt sätt – för att reducera skador och 
förluster samt ta tillvara möjligheter. Du får lära 
dig att välja riskbehandlande åtgärd, samt hur 
du avgör om en åtgärd är kostnadseffektiv eller 
inte. Du får även lära dig mer om hur försäk-
ringar kan användas som komplement i frågor 
rörande riskhantering.

Vem bör delta?
Vi vänder oss till alla som inom näringsliv och 
offentlig förvaltning ansvarar för ekonomi, 
produktion, verksamhetsstyrning, kvalitet, risk-
hantering, säkerhet, beredskap, inköp, informa-
tion, finans, försäkring, inköp etc. Inga särskilda 
förkunskaper krävs. 

Riskhantering – lönar det sig?
Vet du vilka hot och risker som kan drabba ditt företag? Vet du vilka  
konsekvenser de kan få? Vet du hur man bedömer om en åtgärd för att 
hantera en risk är kostnadseffektiv? Om inte så har du nu möjlighet att 
ta del av hur andra organisationer arbetar med riskhantering. Seminariet 
inkluderar en workshop där du får prova på riskhantering i praktiken. 

Riskhantering bör inte ses som en kostnad – att ha koll på vilka risker din organisation är expo-
nerad för kan leda till stora besparingar. Att inte ha koll på riskerna kan däremot leda till allvarliga 
marknads-, förtroende-, informations- eller kapitalförluster. Riskhantering handlar inte enbart om 
att förhindra att dåliga saker händer, utan även att förhindra att bra saker inte händer. Kort sagt – du 
måste ha koll på riskerna för att kunna göra medvetna val, samt undvika hot och ta tillvara möjlig-
heter! 
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Plats: 17 mars 2010 Hotell Laponia, Arvidsjaur

Tid: kl 9.30 – 15.30 (fika serveras från kl 9.00)

Seminariet genomförs i samverkan med Arvidsjaur Lärcentrum och är kostnadsfritt, men för 
planeringens skull behöver vi ha din anmälan senast 12 mars via www.ltu.se/kkc

Frågor om seminariet: Lena Goldkuhl, 070 – 395 64 92 eller per e-post kkc-info@ltu.se

Program 
09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.30 Inledning 
Lena Goldkuhl, Kriskompetenscentrum

09.35 Riskhantering - Konsten att minimera 
hot och maximera möjligheter 
Teresa Wigren, verksamhetsutvecklare på 
Banverket 

Varför riskhantering?  
ISO 31000 som vägledning vid framtagande av 
rutin för riskhantering
Praktikfall: Nytt gemensamt arbetssätt för 
riskhantering inom investeringsprojekt vid 
Trafikverket (fr o m den 1 april ingår Banverkets 
verksamhet i den nya myndigheten Trafikverket)

10.45 Bara otur eller …
Stig Öhman, säkerhetschef på SSAB

Är ”oförutsedda” händelser bara otur eller kan 
de förutses? Vilka risker har du i din verksam-
het? Vilka risker tar dina leverantörer? Hur kan 
ett haveri/en olycka påverka din verksamhet 
och ditt ekonomiska resultat?

12.00 Lunch

13.00 Workshop: Ge risken ett ansikte!
Under ledning av Stig Öhman, säkerhetschef på 
SSAB, får deltagarna prova på riskhantering i 
praktiken. Workshopen inleds med en presen-
tation av SWIRMA, ett grafiskt datorstöd för 
kartläggning av risker i verksamheten, följt av 
ett riskscenario som byggs upp i samverkan 
med deltagarna. 

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Tänk efter före…
Försäkringsmäklare från SÄKRA AB berät-
tar om hur försäkringar kan användas som 
komplement i frågor rörande riskhantering samt 
riskexponering. SÄKRA AB är en oberoende 
försäkringsmäklare med uppdragsgivare från 
både privat och offentlig sektor. 

15.30 Avslutning


