
Denna bok tillägnas Marcus Wallenberg för all den tid, allt  
engagemang och alla resurser som han bidragit med till forskningen 

vid Handelshögskolan i Stockholm, en forskning som bland annat 
syftar till att genom bättre vetande bidra till reducerad osäkerhet 

samt förhöjd förmåga att hantera risker och ta vara på möjligheter i 
näringsliv och samhälle, vilket denna bok berättar om.



Förord
 
”SIR:s Årsbok” är en bok som har givits ut årligen sedan 1992 för att varje 
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vid Handelshögskolan i Stockholm. Det är en person som forskarna själva 
��
�������������
� 
�����
����������������������	��
����������
�����
!"����#������$�%&'(�$�����)���
�*������������
���
�����������������+�������
pris, och till vilken vi därmed dedicerar denna bok.
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Institute for Research (SIR) önskade jag mig en årsbok som alla forskare vid 
Handelshögskolan i Stockholm kunde bjudas in att bidra till – ett tema som 
många forskare kunde samlas kring – samtidigt som det hade koppling till 
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handlar om att bidra till ökade kunskaper och insikter som kan reducera  
osäkerheten och bidra till förhöjd förmåga att hantera risker och att ta vara på 
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tid och energi åt. Därför föreslog jag temat ”Risker och riskhantering i när-
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som hände i det aktuella fallet.

Samtidigt innebar detta uppdrag och förtroende en möjlighet som gjorde 
att jag gärna åtog mig det, att få medverka till att sprida kunskap om ett tema 
som jag anser viktigt för såväl näringsliv som samhälle och som under lång 
tid engagerat mig i forskning och undervisning. Det senare skedde tidigare 
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och senast i ett projekt om anseenderisker och -möjligheter samt om hur 
företag och andra organisationer bör hantera sådana för att uppnå ett hållbart 
företagande. Boken innehåller för övrigt ett kapitel utifrån just det sistnämn-
da projektet.

Till boken bjöds samtliga forskare vid Handelshögskolan in, vilket har 
gett boken bredd i sitt innehåll. På många håll inom högskolan pågår in-



tressant och relevant forskning med bäring på risktemat och boken visar på 
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förståelse för ett komplext ämne.

Jag vill här framföra mitt stora tack till alla författare som har bidragit till 
boken, med alla de olika perspektiv på temat som därmed möjliggjorts. Utan 
er skulle det inte ha blivit någon bok, och världen skulle veta mindre om  
osäkerhet, risker och riskhantering än vad som nu kan bli fallet. Ett tack 
också till alla er som har hjälpt författarna med granskning av deras kapitel. 
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från den tidigare antologin Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende 
i teori och praktik1.

Några som varit särskilt behjälpliga under processens gång och som jag 
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tillmötesgående.
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om både initierade och generösa bidrag har möjliggjort inte bara denna bok 
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större publik. Därmed har denna kunskap förhoppningsvis kommit många 
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Stockholm i december 2015

Richard Wahlund
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