
 

ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Examensarbete i företagsekonomi 

Internationella civilekonomprogrammet 

Handledare: Göran Hägg  

Vårterminen 2011 

Operativ riskhantering i svenska banker 

- Den ogreppbara amöban 

Operational risk management in Swedish banks 

- The elusive amoeba 

 

 
Hanna Edlund 

Annelie Malm 

 



i 

 

Sammanfattning  

 

Titel: Operativ riskhantering i svenska banker – den ogreppbara amöban. 

Författare: Hanna Edlund och Annelie Malm 

Handledare: Göran Hägg  

Bakgrund: Banker har alltid varit utsatta för operativ risk, men det är först på senare tid 

denna risk börjat uppmärksammas på allvar. Detta beror dels på att den operativa risken har 

ökat, dels på en rad uppmärksammade händelser där förluster orsakade av exponeringar mot 

operativ risk fått förödande konsekvenser. Som en följd av detta implementerades Basel II-

regelverket år 2007 i Sverige. I och med detta behövde bankerna för första gången sätta av 

kapital för operativa risker. Syftet med regelverket var att upprätthålla en stabil 

finansmarknad. Fokus ligger därmed på samhället snarare än på aktieägarna, samtidigt som de 

flesta bankers riskhantering syftar till att maximera aktieägarvärdet. Därför finner vi det 

intressant att studera hur dagens regelverk och hantering av operativ risk påverkar 

aktieägarvärdet samt vilken syn bankerna har på regelverket.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur operativ risk hanteras i 

stor– respektive nischbanker verksamma på den svenska marknaden och hur denna hantering 

påverkar aktieägarvärdet. Vidare kommer vi att undersöka hur bankerna ser på dagens 

regelverk och om det passar alla banker.  

Genomförande: För att uppnå studiens syfte har vi genomfört semi-strukturerade intervjuer 

med tre storbanker, tre nischbanker, samt sakkunniga från Finansinspektionen och Svenska 

Bankföreningen. Den insamlade empirin analyserades utifrån teori på området. 

Resultat: Efter att ha genomfört studien kan vi konstatera att bankernas operativa 

riskhantering skulle kunna öka aktieägarvärdet, men att det i dagsläget är oklart om så är 

fallet. Vad vi dock kan konstatera är att de kapitalavsättningar som görs på kort sikt minskar 

aktieägarvärdet, men att det på lång sikt inte är lika självklart att så sker. Samtliga banker är i 

grunden positiva till regelverket, men viss kritik riktas mot detta. Denna kritik kommer främst 

från nischbankerna och gäller den kapitalberäkningsmetod bankerna är hänvisade till. Kritiken 

är till viss del befogad och regelverket kan därmed inte anses passa alla.  

Nyckelord: Operativ risk, Basel II, riskhantering, banker, aktieägarvärde  
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Abstract 

 

Title: Operational risk management in Swedish banks – the elusive amoeba  

Authors: Hanna Edlund and Annelie Malm  

Supervisor: Göran Hägg  

Background: Banks have always been exposed to operational risk, but it is not until lately 

that the seriousness of the risk has been noticed. The reason for this is that operational risk has 

increased and certain huge losses caused by exposure to operational risk have had great 

impact of the bank in question. As a consequence of this, the Basel II-accord was 

implemented in Sweden in 2007. For the first time banks had to set aside capital for 

operational risk. The purpose of the accord was to maintain a stable financial market. This 

perspective has its focus on society rather than on shareholders, whereas for most banks the 

purpose of risk management is to maximize shareholder value. Therefore we find it 

interesting to study how the management of operational risk and the Basel II-accord influence 

shareholder value. Interesting is also to investigate the opinions of banks on the accord.  

Aim: The aim is to understand and analyze how large and small banks respectively manage 

operational risk and how this management affects shareholder value. Another aim is to clarify 

the opinions of the banks about the accord and whether the accord suits all banks.  

Process: To reach the aim of the study, semi-structured interviews have been made with three 

large banks, three small banks and with experts from The Swedish Financial Supervisory 

Authority and Swedish Bankers´ Association. The material collected from interviews and 

secondary sources was analyzed within the framework of relevant theories in the field.  

Findings: The study shows that the risk management of the banks might increase shareholder 

value, but it is not clear whether that is the case today. What we can see, however, is that 

capital allocations made today in the short run diminish shareholder value. On the other hand, 

it is not clear whether this is true in the long run. In general all banks are positive to the 

accord, but the small banks are somewhat critical because of the methods these banks are 

obliged to use for calculating capital requirements.  

Keywords: Operational risk, Basel II, risk management, banks, shareholder value   
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Förord 

 

Vårt uppsatsskrivande börjar nu närma sig sitt slut och vi kan konstatera att denna uppsats 

aldrig hade kunnat genomföras utan hjälp och stöd från en rad olika personer. 

Till att börja med vill vi därför tacka Agnieszka Arshamian från Finansinspektionen och Pär 

Karlsson och Anders Kragsterman från Svenska Bankföreningen vars expertis varit till stor 

hjälp för att skapa förståelse för operativ riskhantering i banker. 

Vi vill även tacka våra respondenter från de banker vi intervjuat för den tid ni satt av såväl 

under intervjutillfället som den tid ni lagt ner på att i efterhand svara på kompletterande 

frågor. Vi vill även tacka för att ni så öppet och tillmötesgående besvarat våra frågor, utan er 

hade studien inte varit möjlig att genomföra! 

Utöver dessa vill vi även rikta ett tack till vår handledare Göran Hägg för alla de goda råd och 

det stöd vi fått genom hela uppsatsprocessen samt till vår seminariegrupp vars insiktsfulla 

synpunkter hjälpt oss att förbättra uppsatsen under arbetets gång.  

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete under den gångna terminen.  

 

 

Linköping, 27 maj 2011 

Hanna Edlund och Annelie Malm 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Den 28 augusti 2010 kom beskedet att Finansinspektionen beslutat att dra in tillståndet för 

HQ Bank AB att driva bankverksamhet. Finansinspektionen hade tidigare, både under 2008 

och 2009, granskat banken och dess hantering och värdering av komplexa produkter. Detta 

resulterade i en rad rapporter där det bland annat ifrågasattes om bankens riskavdelning var 

överbelastad och om avdelningen hade de resurser som krävdes för att tillräckligt ofta kunna 

genomföra oberoende värderingar av tradingportföljen. Finansinspektionen ifrågasatte även 

avsaknaden av separata risksystem samt det faktum att de rapporter som kom från 

riskavdelningen ansågs ha lägre status än de rapporter som kom från tradingavdelningen. I en 

rapport till banken hösten 2009 påpekades att det fanns anledning för banken att se över sin 

riskkontroll och bedöma om tillräckligt med resurser och kompetens fanns tillgängliga för att 

hantera bankens risker på ett adekvat sätt. Någon översyn skedde dock inte. I beslutet om 

återkallelse av tillstånd att bedriva bankverksamhet konstaterade Finansinspektionen att 

banken helt saknar kontroll över sina risker och att de risker verksamheten var förknippad 

med var så stora att de satte bankens existens på spel. (Finansinspektionen, 2010a:6–7) 

Fallet med HQ Bank AB är ingalunda en engångsföreteelse. Genom årens lopp har vi sett en 

rad fall där banker och finansiella institut har brustit i sin riskhantering. På senare tid i Sverige 

kan exempelvis Finansinspektionens beslut om indragande av Carnegie Investment Bank 

AB:s tillstånd 2008 nämnas. I likhet med HQ Bank AB handlade det även här om allvarliga 

brister i bankens interna styrning och kontroll, vilket ledde till att banken saknade förmåga att 

hantera de risker verksamheten var förknippad med. (Finansinspektionen, 2008:7) Även 

globalt sett har det finansiella systemet skakats av en rad bankkonkurser de senaste 20 åren. 

Som ett internationellt exempel kan Barings Banks konkurs 1995 nämnas. Här gick hela 

banken i konkurs på grund av de positioner en enda handlare ingått, vilket tydligt visar vilka 

dramatiska konsekvenser internt bedrägeri och ej auktoriserad handel kan få när det finns 

brister i bankens kontroll– och övervakningssystem. (Chernobai, Rachev och  Fabozzi, 

2007:5–7) 
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Det finansiella systemet, där banker är en nödvändig del, tillhandahåller en rad funktioner 

viktiga för ett välfungerande samhälle. Hit hör att tillhandahålla effektiva betalningssystem 

samt funktioner för att hantera och omfördela risk. (Finansutskottet, 2006:6) Uppstår det 

störningar i dessa funktioner kan konsekvenserna för samhället bli ytterst allvarliga. Skulle en 

störning uppstå hos en bank kan detta dessutom leda till en dominoeffekt på grund av det nära 

och komplicerade förhållandet banker emellan. (Ingves, 2008:3) Detta gör händelser som de 

presenterade ovan ytterst allvarliga. Det är därför viktigt att minimera sannolikheten för att 

sådana händelser inträffar varför god riskhantering är av central betydelse. 

Riskhantering i sig är inte något nytt, men har fått en ökande betydelse under de senaste 20–

25 åren på grund av en ökad globalisering, en ökad aktivitet på den finansiella marknaden och 

den ökade komplexiteten i de transaktioner som görs och de produkter som används. Att 

förstå, övervaka och kontrollera riskerna i verksamheten har således blivit allt viktigare. 

(Bäckström, 2000:3)  

I och med den ökade globaliseringen blev det faktum att länder hade olika sätt att beräkna 

kapital på ett allt större problem på grund av att banker från olika länder inte konkurrerade på 

lika villkor. Som svar på detta grundades Basel Committee on Banking Supervision (nedan 

Baselkommittén)
1
 och påbörjade arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för 

riskhantering i banker. (Hull, 2010: 222-223) 

Först ut var ”International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, ofta 

omnämnt som Basel I, vilken kom år 1988 (Hull, 2010:223). Syftet med upprättandet av Basel 

I var att stärka stabiliteten och sundheten i det internationella banksystemet samt att skapa en 

situation där internationella aktörer konkurrerar på lika villkor (Basel Committee on Banking 

Supervision, 1998:1). Basel I–regelverket kritiserades ofta för att vara för enkelt och 

nyckfullt, men trots det var regelverket vid den här tiden en stor framgång (Hull, 2010:223).  

I slutet av 1990–talet lade Baselkommittén fram ett nytt förslag på regleringar, vilket blivit 

känt under beteckningen ”Basel II”. (Hull, 2010:231) I Sverige och övriga EU trädde 

regelverket i kraft 1 januari år 2007. I Basel II är kopplingen mellan risk och kapitalkrav 

tydligare än tidigare och olika regler ska tillämpas beroende på hur avancerad risk– och 

                                                 
1
Ett globalt nätverk för tillsynsmyndigheter, grundat 1974 . Kommittén tar fram standarder, riktlinjer och 

rekommendationer vilka är normgivande i branschen. (Bank for international settlements, History of Basel 

Committee and its Memebership och Finansinspektionen, Bank (Baselkommittén)) 
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kapitalhantering banken har. I Basel II krävs det förutom kapitalavsättningar för kredit– och 

marknadsrisker att kapital sätts av för operativa risker. (Lind, 2005:5–7) 

Operativ risk definieras av Baselkommittén som: 

“The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems 

or from external events.” (Basel Committee on Banking Supervision, 2006:144) 

Finansiella institut har alltid varit utsatta för operativ risk och trots att konsekvenserna av 

exponering mot operativ risk kan leda till oväntade katastrofer eller till och med hota 

institutets existens, är det först på senare tid som operativ risk börjat uppmärksammas på 

allvar. (Cummins David och Embrechts, 2006:2599) 

Operativ risk kan bero på många olika faktorer. Det kan handla om allt från omständigheter 

relaterade till transaktionsprocesser, bedrägerier, såväl internt som externt, och systemfel till 

rån och naturkatastrofer. (Thirlwell, 2002:29) Enligt Hull (2010:367) är operativ risk svårare 

att hantera än kredit– och marknadsrisk. Han menar att det alltid finns en fara att banker 

omedvetet utsätter sig för mer operativ risk än avsett, vilket kan leda till att förluster kan 

uppstå på grund av exponeringar som inte på förhand var kända. På grund av att operativ risk 

är svårdefinierbar har den liknats vid en ogreppbar amöba.  

Operativ risk är vidare betydligt svårare att kvantifiera än marknads– och kreditrisk. Banker 

kan lättare beräkna kapitalkrav för de senare risktyperna och därefter ta ett medvetet och 

aktivt beslut om hur mycket risk de vill ta, medan operativ risk är något som ofta mer ses som 

en del av verksamheten i sig. I Basel II fastställs dock uttryckligen kapitalkrav även för 

operativa risker varför banker och finansiella institut har behövt bli mer medvetna om sina 

operativa risker samt implementera system för att kvantifiera dessa. (Hull, 2010:367–368) 

Vidare skiljer sig operativ risk från andra typer av risker i det att ett ökat operativt risktagande 

i normalfallet, till skillnad från ett ökat risktagande när det gäller marknads– och kreditrisk, 

inte innebär en ökad förväntad avkastning. Detta leder till att företag sällan medvetet tar på 

sig mer operativ risk. (Finansinspektionen, 2006:5) 

1.2 Tidigare forskning  

Under 2001 genomförde Gunnar Wahlström en studie med syftet att undersöka vad införandet 

av operativ risk som en egen riskkategori i Basel II–regelverket skulle komma att leda till. I 

studien genomfördes ostrukturerade intervjuer med 23 höga chefer på de fyra svenska 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DCummins,%2520J.%2520David%26authorID%3D24602300600%26md5%3D7d2f1efd593b9e6abdaf1b80b28b3218&_acct=C000034998&_version=1&_userid=650414&md5=362a09bf2aed19c02f7df90851d84909
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DEmbrechts,%2520Paul%26authorID%3D6603398591%26md5%3Dd9edd6fab7881bdc1d6066ef51e86fd6&_acct=C000034998&_version=1&_userid=650414&md5=4ba68f30aa275318674f100290642b80
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storbankerna. Wahlström menar att studien visar två sidor; både av potentiella fördelar och av 

potentiella nackdelar med regelverket. Till fördelarna hör att många chefer trodde att 

införandet av regelverket skulle innebära att ledningen, genom en mer formaliserad 

rapportering om exempelvis interna fel, kan fatta mer välgrundade beslut. Kravet på 

kapitalavsättning för operativa risker menade många i studien skulle leda till ett bättre skydd 

mot finansiella kriser. Wahlström menar sammantaget att dessa potentiella fördelar som 

framförs av respondenterna i studien tyder på ett starkt stöd för det nya regelverket vid den 

här tidpunkten. Han menar dock att respondenterna även lyfter fram allvarliga problem med 

regelverket. Bland annat lyftes definitionen och förståelsen av operativ risk fram som ett stort 

problem, vilket även förmodades göra mätningen av operativ risk svår. Ett annat problem 

Wahlström lyfter fram i sin studie är att de anställda i banken vill dölja exponeringen mot 

operativ risk eftersom det kan påverka individer eller deras avdelningar negativt. Detta kan 

leda till att incidentrapporteringen blir bristfällig. Wahlström frågade sig varför cheferna trots 

dessa nackdelar starkt stödde regelverket. Han menar att en förklaring kan vara att 

Baselkommitténs dokument är mycket övertygande och kommittén där använder sig av en 

teknik där vare sig fördelar eller nackdelar diskuteras. Detta kan invagga läsaren i en falsk 

känsla av trygghet, där det nya regelverket är värdefullt och presenterar kunskap som kan 

hindra framtida kriser. Wahlström menar slutligen att stödet för regelverket i framtiden skulle 

kunna minska som ett resultat av kritiken mot det och att kritik mot regelverket skulle kunna 

utlösas av en finansiell kris. (Wahlström, 2006:493–513)  

Ytterligare en studie på området, om än med en något annan infallsvinkel, genomfördes under 

hösten 2005 och våren 2006 av Finansinspektionen som undersökte hur 15 svenska banker 

och kreditmarknadsföretag hanterar sina operativa risker. Resultatet visar bland annat att de 

flesta använder sig av självutvärderingar samt kontinuitetsplanering där det senare i samtliga 

fall infattar någon form av krisorganisation, reservlösningar eller liknande. Studien visar även 

att den funktion som är ansvarig för kontroll av operativa risker ofta är underställd en 

befattningshavare som rapporterar vidare till den verkställande direktören. 

Koncernövergripande riskrapport lämnas sedan till styrelsen. Finansinspektionen slår här fast 

att incident– och förlustrapportering är av största vikt för att kunna utveckla avancerade 

internmätningsmetoder och ser gärna att företagen tar detta steg. Dock konstateras att inga 

statistiska modeller för kvantifiering av operativ risk är felfria och att god intern kontroll, 
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kompetent personal och hög kvalité i processerna därför är de viktigaste faktorerna i 

hanteringen av operativa risker. (Finansinspektionen, 2006:1–17) 

I en undersökning från år 2008 undersöker Lindblom, Olsson och Willesson svenska bankers 

riskhantering under Basel II–regelverket. De menar att regelverket har haft stor betydelse för 

bankers riskhantering i allmänhet och operativ riskhantering i synnerhet, men att bankerna 

bara är halvvägs vad gäller en adekvat identifiering, mätning och hantering av operativ risk. 

Samtidigt menar de att de flesta svenska banker, små såväl som stora, är positiva till 

regelverkets fokus på operativ risk. De menar vidare att många banker håller för mycket 

kapital i förhållande till sin operativa riskexponering, men att fokus i bankerna snarare ligger 

på att utveckla kapacitet att hantera operativa risker än på att bestämma kapitalkrav. 

(Lindblom, Olsson och Willesson, 2008:1–17)  

1.3 Problemdiskussion 

Det råder ingen tvekan om att operativa risker kan ha stor inverkan på de enskilda bankerna 

och därför är viktiga att hantera. Med HQ Bank AB, Carnegie Investment Bank AB och 

Barings Bank som exempel ser vi tydligt att inkorrekt hantering av operativa risker kan få 

direkt förödande konsekvenser för den enskilda banken och skapa oro i det finansiella 

systemet. Samtidigt ökar de operativa risker banker utsätts för allt mer i takt med att 

komplexare produkter utvecklas och att fler banker är internationellt verksamma. Som en 

konsekvens av den ökande exponeringen mot operativa risker och med vetskapen om vad 

operativa riskexponeringar kan leda till, har ytterligare krav kommit på hur operativa risker 

ska definieras och kvantifieras. Krav har även kommit på hur incidenter ska rapporteras. 

Samtidigt kan det fastslås att banker har olika förutsättningar när det gäller riskhantering dels 

på grund av bankens storlek, dels på grund av bankens inriktning.  

De ytterligare kraven på operativ riskhantering har i Sverige lett fram till en rad nya lagar och 

från Finansinspektionen utgivna bindande föreskrifter och allmänna råd. Dessa är skapade för 

att verka för en stabil och välfungerande banksektor, perspektivet kan alltså anses vara 

samhällets och kundernas. Samtidigt anger fem av de sex banker som ingår i vår studie att 

målet med bankens riskhantering är att maximera aktieägarvärdet. Eftersom reglerna inte är 

satta utifrån ett aktieägarperspektiv kan det ifrågasättas om det är möjligt att maximera 

aktieägarvärdet med dagens regelverk.  
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Det faktum att den forskning som gjorts på ämnet operativ riskhantering har några år på 

nacken samt att det nu gått några år sedan Basel II–regelverket implementerades i Sverige, 

gör det intressant att undersöka hur svenska banker hanterar operativa risker idag. Vi vill även 

se om denna hantering skiljer sig åt mellan storbanker och nischbanker och om regelverket 

kan anses passa för alla banker. Vi finner det även intressant att undersöka hur synen på 

regelverket är idag samt att analysera hur hanteringen av operativ risk och dagens regelverk 

påverkar aktieägarvärdet.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur operativ risk hanteras i stor– 

respektive nischbanker verksamma på den svenska marknaden och hur denna hantering 

påverkar aktieägarvärdet. Vidare kommer vi att undersöka hur bankerna ser på dagens 

regelverk och om det passar alla banker.  

1.5 Forskningsfrågor 

För att uppnå uppsatsens syfte ämnar vi besvara följande forskningsfrågor: 

 Hur hanteras operativ risk i svenska banker idag? 

 Finns det skillnader mellan hur storbanker och nischbanker hanterar operativ risk? 

 Påverkar dagens operativa riskhantering och Basel II– regelverket aktieägarvärdet?  

 Vilken är den allmänna uppfattningen bland bankerna om dagens regelverk? 

 Passar dagens regelverk alla banker? 

1.6 Avgränsningar och genomförande 

För att göra studien hanterbar kommer vissa avgränsningar att göras. Valet att undersöka 

såväl stor– som nischbanker beror på att vi tror att vi på detta sätt fångar in fler aspekter av 

problemet samt att detta leder till att vi får en mer representativ bild av hur det faktiskt ser ut 

på marknaden. Önskvärt hade varit att undersöka alla banker på den svenska marknaden, men 

på grund av de tids– och resursramar som finns för denna uppsats är det inte möjligt. Vi anser 

trots det att vårt urval är tillräckligt stort för att utgöra ett representativ underlag och för att 

skapa en bredare förståelse för hur den operativa riskhanteringen tillämpas.  

Detta är en kvalitativ studie vilket innebär att kvantitativa effekter av exponering mot operativ 

risk inte kommer att behandlas i någon större omfattning. Insamlandet av empiriskt material 
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sker främst genom semistrukturerade intervjuer med representanter från tre storbanker, tre 

nischbanker, Finansinspektionen samt Svenska Bankföreningen. Detta för att skapa en 

djupare förståelse för ämnet, men även för att samla material för vidare analys av hur 

hanteringen av operativ risk inom banker tillämpas. Vidare kommer viss sekundärdata att 

användas, främst i form av årsredovisningar. 

1.7 Disposition 

Efter detta inledande kapitel disponeras uppsatsen som följer; 

Kapitel 2 Tillvägagångssätt – Förklarar studiens process från början till slut. Här kommer de 

val vi gjort angående studiens intervjusamarbeten att förklaras. Vi ämnar även gå igenom 

genomförandet av intervjuerna, på vilket sätt det insamlade materialet har behandlats och 

analyserats samt diskutera studiens trovärdighet och generaliserbarhet.  

Kapitel 3 Regelverk och författningar – I detta kapitel kommer de lagar och regler som 

finns på området att presenteras. Dessa fungerar som det ramverk studien har att hålla sig 

inom.  

Kapitel 4 Aktieägarvärde – Här presenteras för studien relevant finansiell teori gällande 

företags– och aktieägarvärde.  

Kapitel 5 Risk och riskhantering – I detta kapitel presenteras för studien relevant teori 

gällande risk och riskhantering. Inledningsvis diskuteras vad risk är för att sedan gå över till 

att behandla operativ riskhantering. Beträffande riskhanteringsprocesserna kommer 

utgångspunkten att vara Harrington och Niehaus (1999:8) fem steg och fokus kommer ligga 

på de tre första; identifiering, kvantifiering och metoder för riskhantering. Slutligen kommer 

riskhantering och aktieägarvärde behandlas. Detta kapitel tillsammans med de två tidigare 

utgör grunden för den empiriska datainsamlingen och analysen av det insamlade materialet. 

Kapitel 6 Praktisk tillämpning av operativ riskhantering – Kapitlet redogör för bankernas 

tillvägagångssätt och syn på hanteringen av operativa risker. Det redogör även för synpunkter 

på ämnet från sakkunniga på Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen. 

Kapitel 7 Analys – Här knyts materialet från teorin och empirin samman, vilket sedan 

analyseras och slutligen presenteras för att besvara studiens syfte. 



8 

 

Kapitel 8 Slutsats – Kapitlet sammanfattar och knyter samman studiens resultat gällande 

bankernas hantering av operativ risk, om hanteringen maximerar aktieägarvärdet samt om 

regelverket kan anses passa alla banker.  

Kapital 9 Utvärdering av metod samt förslag till vidare forskning – I detta kapitel 

kommer våra metodval att kritiseras samt förslag till vidare forskning presenteras.  
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2. Tillvägagångssätt och metodval 

 

Att vår studie skulle behandla området riskhantering stod klart redan från början av 

uppsatsprocessen. Efter egna efterforskningar och diskussion med vår handledare valde vi att 

skriva om det relativt omogna och outforskade ämnet operativ risk. Vi upptäckte att de studier 

som fanns inom området antingen fokuserade på faktiska kapitalkravsberäkningar eller var 

några år gamla. Våra ursprungliga förväntningar var att få tillgång till material och 

information för att kunna kartlägga av processer gällande operativ riskhantering. Vi ville 

också undersöka hur det befintliga regelverket passar bankerna samt kunna dra slutsatser 

kring hur regelverket påverkar aktieägarvärdet.  

2.1 Val av ansats 

Eftersom fokus i denna uppsats ligger på vad respondenterna säger om hur operativ risk 

hanteras, snarare än att fokusera på faktiskt kapitalkrav, är denna studie av kvalitativ art. Det 

kvalitativa angreppssättet har även gett oss möjlighet att vara flexibla i vår studie, att lyssna 

till våra respondenter och anpassa frågorna till dem utifrån vad de säger. 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Val av primärkällor 

Gällande datainsamlandet för kvalitativa studier finns det en mängd olika alternativ och de 

metoder och källor som används kan också kombineras på många olika sätt. Den sannolikt 

mest använda metoden i kvalitativ forskning är intervjuer. Det som i detta sammanhang gör 

intervjuer så attraktiva är dessas flexibilitet. Trots att det tar mycket tid att intervjua, 

transkribera och analysera det sagda, går detta relativt väl att anpassa till forskarnas och 

respondenternas övriga liv och förutsättningar. (Bryman, 2002:199–200) Till skillnad från 

intervjuer i kvantitativa studier tenderar intervjuer i kvalitativ forskning att vara betydligt mer 

ostrukturerade, ofta används antingen nästan helt ostrukturerade intervjuer eller semi-

strukturerade intervjuer.  

Eftersom vi var intresserade av djupgående information gällande bankernas hantering av 

operativ risk samt Finansinspektionens och Svenska Bankföreningens synpunkter angående 

denna hantering, valde vi att genomföra vad Andersen (1998:162) kallar delvis strukturerade 
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kvalitativa intervjuer. Vid våra delvis strukturerade intervjuer använde vi oss av ett underlag 

med stickord som belyste vårt ämnesområde snarare än färdiga intervjufrågor. Detta för att 

hålla oss öppna för nya infallsvinklar samt att få ut mer information från den intervjuade 

eftersom han eller hon i större grad tillåts tala fritt. Enligt Krag Jacobsen (1993:101) ger 

öppnare frågor respondenten fritt utrymme att formulera sina svar och ökar sannolikheten för 

svar som blir intressanta att bygga vidare på. 

2.2.2 Val av intervjusamarbeten 

Vi hade vid ingången av denna studie begränsade kunskaper om operativ riskhantering och 

dess påverkan på bankernas verksamhet. Därför valde vi att vända oss till sakkunniga på 

Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen för att få en mer djupgående bild av hur 

hanteringen av operativ risk generellt ser ut i banker verksamma i Sverige.  

Finansinspektionen är det organ som verkar för att det finansiella systemet fungerar effektivt 

och förblir stabilt. Mer konkret betyder detta att Finansinspektionen bland annat utövar tillsyn 

över bankväsendets riskhantering samtidigt som den ser till att lagar implementeras och 

uppfylls på ett önskvärt sätt genom att utfärda rekommendationer och allmänna råd. 

(Finansinspektionen, Om Finansinspektionen) Detta innebär att Finansinspektionen har ett 

stort inflytande på bankerna och därmed är en intressant aktör vars syn vi ansåg vara av stor 

vikt för att få en djupare förståelse för operativ riskhantering. 

Svenska Bankföreningen är den organisation som för bankernas talan och representerar dessa 

gentemot myndigheter och organisationer, nationellt såväl som internationellt. (Svenska 

Bankföreningen, Om Bankföreningen) Detta talar för att föreningen har en god kännedom om 

den svenska bankmarknaden och dess regelverk. Därmed kan den ge oss en djupare förståelse 

för hur bankernas operativa riskhantering ser ut i dagsläget.  

För att öka vår förståelse för operativ riskhantering krävdes att vi angrep frågeställningarna 

från flera håll och inkluderade flera olika aktörer i studien. Vi valde därför att utföra 

intervjuer med personer på tre storbanker och tre nischbanker. Önskvärt hade varit att 

intervjua representanter från alla banker verksamma i Sverige och helst flera olika personer på 

varje bank, centralt såväl som lokalt, för att skapa en högre grad av generaliserbarhet och 

trovärdighet i studien. Att genomföra ett så stort antal intervjuer var dock, med de begränsade 

tids- och resursramar vi hade, ogenomförbart. För att studien skulle bli möjlig att genomföra 

krävdes därför att vi begränsade oss till ett mindre antal intervjuer. Gustavsson (2004:126) 
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menar att det krävs fem till tio fall för att få fram ett tillförlitligt resultat. Vi ansåg därför att 

åtta intervjuer gav oss den bredd och det djup vi behövde för att få en någorlunda heltäckande 

bild av bankbranschen. Samtidigt kunde vi med detta antal intervjuer hålla oss inom de tids- 

och resursramar som fanns satta för denna uppsats. För att få en mer generaliserbar bild valde 

vi, som tidigare nämnts, att utföra intervjuer med representanter från såväl Finansinspektionen 

och Svenska Bankföreningen som respondenter från tre storbanker och tre nischbanker. I och 

med detta kunde vi även undersöka om det förekommer några skillnader i hanteringen av 

operativ risk beroende på bankens storlek. Bryman (2002:69) menar att en ökad förståelse kan 

uppnås genom att använda identiska metoder för studier av olika och kontrasterande fall. 

Genom att med samma intervjuunderlag och på samma sätt intervjua storbanker och 

nischbanker kunde vi därför uppnå en ökad förståelse kring operativ risk vi annars inte skulle 

ha uppnått. Vidare täckte vi på detta sätt in en större del av branschen, vilket ökar studiens 

trovärdighet såväl som dess generaliserbarhet. 

De utvalda bankerna kontaktades per mejl eller telefon med syftet att boka in en intervju. I de 

fall vi inte lyckades etablera kontakt med den aktuella banken sökte vi upp respondenter från 

en likvärdig bank. Vid första kontakten med respondenterna presenterade vi studiens syfte och 

frågeställning för att säkerställa att de vi tänkte intervjua besatt den önskvärda informationen 

och kompetensen som krävdes för att skapa validitet i studien. Alla intervjuer skedde med 

personer som dagligen arbetar med operativ riskhantering i organisationen samt innehar en 

central roll gällande utformningen och arbetet kring denna. Detta innebär att respondenterna 

ansågs inneha en god ämneskännedom, vilket i slutänden bidrar till en starkare analys och 

ökad trovärdighet. 

2.2.3 Intervjuförberedelser 

För att öka validiteten i studien hade vi vid utformningen av intervjuunderlagen hela tiden 

studiens syfte i åtanke, vilket rekommenderas av Thomsson (2002:32). Ett intervjuunderlag 

togs fram för bankerna och ett för Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen. 

Respondenterna fick möjlighet att ta del av underlaget i god tid innan intervjun, syftet med 

detta var att respondenten skulle få tid att förbereda sig och hitta eventuell dokumentation. Vi 

var medvetna om att spontaniteten i intervjun kunde begränsas av detta, men ansåg att 

fördelarna med att respondenterna fick förbereda sig och ta fram relevant fakta övervägde 

nackdelarna i detta fall. Eftersom vi som intervjuare lätt kan ta innebörden av våra frågor för 

givna genomfördes testintervjuer för att se om våra potentiella respondenter skulle komma att 
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tolka frågorna på avsett sätt. Enligt Andersen (1998:242) ökar detta trovärdigheten och 

validiteten i studien. Efter varje formulerat intervjuområde ställdes frågan huruvida 

diskussionen kring det aktuella området verkligen bidrog till att uppnå studiens syfte. Om så 

inte var fallet ströks diskussionsområdet, vilket ytterligare bidrog till studiens validitet. 

Eftersom vi för alla bankerna använde samma intervjuunderlag hade vi samma utgångspunkt 

vid de olika intervjuerna. Detta innebar att vi lättare kunde urskilja skillnader och likheter 

bankerna emellan gällande hantering av operativa risker. 

Vi har intervjuat personer som innehar höga maktpositioner och/eller är experter på ämnet. 

Detta krävde att vi som intervjuare var pålästa för att inge förtroende och därigenom kunna 

styra intervjun för att få svar på de frågor vi var intresserade av. Enligt Andersen (1998:177) 

är risken annars stor att respondenten tar över samtalet och intervjuarna inte får svar på de 

frågor de ämnade att få svar på. 

Vid sammanställningen av intervjuunderlaget uppskattade vi tidsåtgången för varje intervju 

till en timme. Vi ansåg att en timme var lämplig eftersom sannolikheten ökade att få 

önskvärda respondenter att ställa upp eftersom dessa ofta har pressade tidsscheman. 

Respondenterna kan då också hålla koncentrationen uppe under hela intervjun och därigenom 

framföra relevant information. Vi ansåg även att tiden var tillräcklig för att ställa följdfrågor 

och utveckla intressanta aspekter ytterligare. 

2.2.4 Genomförande 

Vid en intervju finns det en rad viktiga aspekter att ta hänsyn till. Enligt Thomsson (2002:85) 

ökar sannolikheten för en bra intervju om respondenten intervjuas i en miljö där denne känner 

sig trygg. Därför beslutade vi att hålla samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplats där 

de kunde känna sig trygga i situationen. Thomsson rekommenderar även användning av 

intervjuunderlag för att ge både oss och respondenten stöd under intervjuns gång. Detta kan 

vid eventuella avstickare från ämnet vara till hjälp för att leda tillbaka intervjun på rätt spår. 

Under intervjuerna ställde vi öppna frågor för att inte påverka svaren. Vi ställde även 

sammanfattande frågor under intervjuns gång, vilket enligt Krag Jacobsen (1993:101) 

förhindrar att missförstånd uppstår. 

Enligt Andersen (1998:178) är det som ensam intervjuare lätt att tappa överblicken varför vi 

valde att båda närvara vid intervjuerna. Som tidigare nämnts i kapitel 2.2.3 

(Intervjuförberedelser) innehar respondenterna en maktposition, vilket kan leda till att de 
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gärna styr över samtalet. Detta kan enligt Andersen motverkas genom att vara två personer 

som intervjuar eftersom det då är lättare att styra tillbaka intervjun till dess huvudspår vid 

eventuella avstickare. 

För att säkerställa att vi inte gick miste om värdefull information använde vi oss av en 

diktafon under samtliga intervjuer. Vi var dock medvetna om att en diktafon kunde ge upphov 

till negativa effekter för såväl oss som intervjuare som för respondenterna. Detta på grund av 

att en diktafon kan verka avslappnande på oss eftersom vi vet att det går att lyssna på 

intervjuerna igen, vilket kan leda till att vi missar intressanta nyanser och information värd att 

följa upp. På respondenten kan användandet av en diktafon ge en hämmande effekt och leda 

till att denne uttrycker sig med större försiktighet när han vet att allting spelas in. Vi gjorde 

dock en avvägning och ansåg att nyttan med att spela in intervjun och spara den insamlade 

informationen för oss som ovana intervjuare vägde tyngre än ovan nämnda nackdelar. Dock 

valde vi att följa Gustavssons (2004:64) råd att anteckna under intervjuns gång för att behålla 

fokus. Efter intervjuerna transkriberade vi materialet som totalt uppgick till 160 sidor. Detta 

förfarande att spela in och skriva ut intervjuerna är något som förespråkas av bland annat 

Bryman (2002:306). Han menar att detta sätt att arbeta på är viktigt vid kvalitativa studier 

eftersom dessa ofta kräver en detaljerad analys. De utskrivna intervjuerna samt det 

färdigskrivna empirikapitlet skickades till respondenterna för godkännande innan materialet 

användes i uppsatsen. Detta gjordes för att minimera risken för feltolkning av respondenternas 

svar. Vi var medvetna om att det fanns en risk för att respondenterna kunde dra tillbaka vissa 

delar av vad de hade sagt tidigare, men ansåg ändå att denna del var viktig eftersom den ingav 

förtroende hos respondenten. Efter att respondenterna granskat materialet drogs vissa delar 

tillbaka, medan andra förtydligades. Att vissa delar drogs tillbaka påverkade inte studiens 

resultat, medan de förtydliganden som gjordes bidrog till att studien i högre grad speglar hur 

operativ riskhantering i verkligheten går till.   

2.2.5 Anonymitet 

Vid intervjuer kan respondenternas identitet antingen redovisas öppet eller bevaras 

konfidentiellt. Om respondenternas identitet redovisas kan detta ge trovärdighet åt studien 

eftersom det är lätt att kontrollera att det material som presenteras faktiskt är insamlat på det 

sätt som anges i studien. En fördel med att anonymisera data är dock enligt Lundahl och 

Skärvad (1999:193) att det då går att behålla känslig och kontroversiell data, vilken eventuellt 
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annars inte skulle kunnat publiceras. En studie där allting öppet publiceras kan enligt 

författarna bli ytlig.  

Vi har i denna studie valt att inte ange respondenternas namn, kön eller vilken bank de arbetar 

på av det skäl som anges på föregående sida samt att vi ansåg att det kunde bidra till att 

respondenterna talade mer frispråkigt om ämnet. Vi är medvetna om att detta skulle kunna 

innebära vissa trovärdighetsproblem eftersom det inte går att som läsare själv vända sig till 

respondenterna för att kontrollera det som sagts, men anser att studien i sin helhet trots detta 

kan anses trovärdig. För att öka trovärdigheten har personernas arbetsuppgifter redovisats, 

detta för att visa att respondenterna har tillräckligt med kunskap för att kunna uttala sig och 

bidra till att studiens syfte besvaras.  

2.2.6 Val av sekundärkällor 

De sekundära källorna som användes i studien består främst av årsredovisningar från de 

intervjuade bankerna, Basel II-regelverket, författningar från Finansinspektionen, 

vetenskapliga artiklar, elektroniska källor och böcker. Årsredovisningarna används som 

komplement till intervjuerna för att skapa en djupare förståelse för riskhantering i respektive 

bank, dessa redovisas inte i källförteckningen på grund av anonymitetsskäl. Basel II-

regelverket och författningarna från Finansinspektionen är i högsta grad relevanta eftersom de 

bestämmer bankernas grundläggande förutsättningar gällande riskhantering. Böcker har 

tillsammans med de vetenskapliga artiklarna och de elektroniska källorna användes för 

metodkapitlet, teorikapitlet och för att ge oss som författare en grundläggande förståelse för 

det berörda ämnet. Dessa har vi sökt upp via databaserna Business Source Premier, Scopus, 

Libris samt Linköpings universitets lokala bibliotekskatalog. Vid valet av alla sekundära 

källor har hänsyn tagits till att dessa inte är producerade för studiens syfte. Dessutom har 

hänsyn tagits till att vetenskapliga artiklar som granskats innan publicering har högre 

trovärdighet än böcker. Vid användandet av böcker har vi noga undersökt vem eller vilka 

författarna är och om dessa kan anses trovärdiga eller inte.  

2.3 Analys av data  

Ett noggrant urval av teoretiskt och empiriskt material har gjorts för att kunna besvara 

studiens syfte. Efter att vi samlat in det empiriska materialet kategoriserades det systematiskt. 

Kategoriseringen följde strukturen på den intervjumall som skickades till respondenterna. 

Detta för att förenkla behandlingen av materialet, dra paralleller och därigenom åskådliggöra 
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likheter och skillnader bankerna emellan samt belysa de problem bankerna upplever i 

hanteringen av operativa risker. 

I studiens fortsatta analys utgick vi från vår referensram. I den ingår utvalda finansiella 

teorier, främst om företags – och aktieägarvärde, lämpliga metoder och processer för 

riskhantering och gällande regelverk för operativ riskhantering. Med hjälp av vår referensram 

har vi tolkat och analyserat empirin för att kunna dra adekvata slutsatser. Inledningsvis har 

bankernas processer och metoder undersökts och ställts mot de teorier och rekommendationer 

som presenteras i studien angående riskhantering. Därefter har dessa processers och metoders 

påverkan på aktieägarvärdet undersökts utifrån relevant finansiell teori. Slutligen har det 

undersökts huruvida regelverket kan anses passa de olika bankernas verksamhet genom att det 

utifrån finansiell teori och tidigare gjorda akademiska studier granskats hur bankerna påverkas 

av reglerna.  

2.4 Metodproblem 

2.4.1 Trovärdighet 

Bryman (2002:37–38) menar att det vid första anblicken kan förväntas att samhällsforskare 

ska vara värderingsfria och objektiva i sin forskning, men att medvetenheten om att det är 

omöjligt för en forskare att helt ha kontroll över sina värderingar ökar mer och mer. Eftersom 

forskningen inte kan vara helt värderingsfri handlar det istället om att säkerställa att det inte 

finns någon okontrollerad inverkan från värderingar, varför forskaren bör reflektera över den 

påverkan värderingar kan ha på forskningen. Eftersom området är relativt nytt för oss anser vi 

att vi i låg grad har förutfattade meningar gällande detta. Det fanns självklart ändå en risk att 

vi tolkade saker utifrån våra egna värderingar. Att vi sände de transkriberade intervjuerna 

samt det färdiga empirikapitlet till våra respondenter ökade dock sannolikheten för att 

slutprodukten hölls så objektiv som möjligt.  

Kvalitativ forskning kan också kritiseras för bristande transparens, att inte tillräckligt med 

information ges om hur studien konkret har planerats och genomförts (Bryman, 2002:271). 

För att komma till rätta med detta problem har vi ovan tydligt redogjort för vilka respondenter 

som valts, varför och hur intervjuerna med dessa har genomförts. Vidare redovisas de 

intervjuunderlag som använts för intervjuerna med bankerna, Finansinspektionen och Svenska 

Bankföreningen (se bilaga 1 och 2). Detta för att läsaren ska få en tydligare bild av vilka 
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diskussionsområden som behandlats under intervjuerna. Med detta ökar transparensen i 

studien och därmed dess trovärdighet. 

En aspekt som kan påverka denna studies reliabilitet är att den, på grund av de ramar som 

finns gällande tid och resurser, bygger på endast en intervju per bank/organisation. Detta 

medför att resultatet kan påverkas av vad just den individen tycker och kommunicerar. Detta 

motverkas dock till viss del av att studien främst fokuserar på vad som faktiskt görs när det 

kommer till operativ riskhantering och inte hur detta uppfattas av respondenten eller andra i 

organisationen. 

2.4.2 Generaliserbarhet 

Kvalitativa studier har kritiserats för bristande generaliserbarhet. Kritiker menar exempelvis 

att det utifrån intervjuer med ett litet antal individer på ett företag, vilket är fallet i denna 

studie, är omöjligt att generalisera resultat till andra miljöer eller till en hel population. 

(Bryman, 2002:270–271) Enligt Jacobsen (2006:266) är dock syftet med en kvalitativ studie 

oftast inte att generalisera från urvalet till populationen. Syftet med en kvalitativ studie är inte 

att fastslå ett fenomens omfång eller frekvens, utan snarare att förstå och fördjupa begrepp 

och fenomen. Jacobsen menar vidare att det finns två former av generalisering där den ena 

handlar om att generalisera data från ett mindre antal enheter till en teoretisk nivå och den 

andra formen handlar om att generalisera från ett stickprov till en population. Enligt honom är 

den kvalitativa metodens styrka generalisering av det första slaget. Dock kan det finnas vissa 

möjligheter att stickprovet i en kvalitativ undersökning i viss mån är representativt för 

population, detta gäller om vi gjort ett typiskt urval och om det visar sig att en synpunkt 

återkommer hos flera. (Jacobsen, 2006:267) Vi anser att det i vår undersökning finns vissa 

möjligheter att dra generella slutsatser även för populationen som sådan. Detta eftersom vi 

täcker in en stor del av marknaden för såväl stor- som nischbanker i vår studie och eftersom vi 

i intervjuerna med såväl Svenska Bankföreningen som Finansinspektionen får en god 

överblick av hur det ser ut på bankmarknaden som helhet. Vidare menar Gustafsson 

(2004:126), som tidigare nämnts, att det krävs fem till tio intervjuer för att få fram ett 

tillförlitligt resultat. Eftersom vi har åtta intervjuer kan resultatet anses generaliserbart. 
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3. Regelverk och författningar 

 

I en alltmer globaliserad och komplex finansiell värld där händelser som de i Barings Bank 

och HQ uppstår, ökar vikten av finansiella regelverk allt mer. Vi kommer därför nedan dels 

behandla hur Basel II–regelverket blivit lagstadgat i Sverige, dels belysa de regelverk och 

författningar vi anser är viktiga ramverk för denna studie.  

Först och främst måste det fastslås att Baselkommitténs dokument i sig inte är juridiskt 

bindande, utan snarare ska ses som rekommendationer och förslag till gemensamma riktlinjer 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2009:1). Inom EU har därför de hittills gällande 

Baselreglerna omvandlats till EG–direktiv (Finansinspektionen, 2005:4). För EG–direktiv 

gäller att alla EU–länder, eller om direktivet är speciellt adresserat till ett eller flera länder 

enbart dessa, inom en fastställd tidsram måste införliva det i den nationella lagstiftningen. I 

direktivet anges målet som ska uppnås, men det är däremot upp till varje land att besluta om 

hur det ska gå till. (Europeiska kommissionen, Direktiv – definitioner) Det är därmed inte 

Baselkommitténs överenskommelser som ligger till grund för den svenska regleringen utan 

EG–direktivet. Detta gör att det kan förekomma vissa skillnader mellan EG–regelverket och 

Baselkommitténs förslag. Dessa skillnader rör inte dokumentens innehåll utan hur de 

implementeras. I kommitténs förslag talas det exempelvis bara om internationellt verksamma 

banker, medan EG–regelverket omfattar alla kreditinstitut och värdepappersbolag. 

(Finansinspektionen, 2005:4)  

Enligt regeringens förordning med instruktionen för Finansinspektionen (SFS 2007:841) 

framgår det att det är inspektionen som ansvarar för tillsyn och regelgivning på den finansiella 

marknaden. Finansinspektionen kan efter bemyndigande från regeringen ge ut föreskrifter 

som är direkt bindande samt ge ut allmänna råd. (Finansinspektionen, Regler) Syftet med 

dessa allmänna råd måste de finansiella instituten uppnå, men de kan välja att antingen följa 

inspektionens förslag eller till inspektionen framlägga alternativa sätt för hur det ska uppnås. 

Finansinspektionen förklarar i en promemoria från 2010 att: 

"Medan en föreskrift innehåller en direkt bindande regel ger ett allmänt råd utrymme för 

företaget att i stället för att följa bestämmelsen i det allmänna rådet vidta andra åtgärder som 

leder till att syftet med det allmänna rådet uppfylls.”(Finansinspektionen, 2010b:3) 

http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_sv.htm
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Områden där Finansinspektionen ger ut föreskrifter och allmänna råd är angående krav på hur 

stort kapital finansiella företag måste ha, spridning av risker i portföljer samt intern kontroll 

och riskhantering. (Finansinspektionen, Regler) Därav följer att det finns en rad föreskrifter 

och allmänna råd från Finansinspektionen gällande Basel II–regelverket.  

3.1 Baselregelverken och Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd 

3.1.1 Splittrat regelverk innan Basel  

Hull (2010:223) förklarar att det innan Basel I–regelverket infördes år 1988 fanns stora 

skillnader mellan de olika regeringarnas regelverk och krav på kapitalavsättningar, där en del 

länder tillämpade betydligt strängare lagstiftning än sina grannar. Samtidigt upplevde 

marknaden en ökande global konkurrens, där länder med svagare lagstiftning upplevdes ha 

konkurrensfördelar jämfört med länder med strängare lagstiftning. Detta tillsammans med allt 

mer komplexa finansiella produkter och en finansiell oro på marknaden ledde till att de 

befintliga kapitalkravens tillämplighet började ifrågasättas. (Walker, 2001:272) 

Finansmarknaden var i stort behov av en förändring och ett nytt, mer tillförlitligt 

tillvägagångssätt vid beräkning av kapitalkrav, vilket uppmärksammades och ledde till att 

tillsynsmyndigheter från Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Luxemburg, 

Holland, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA grundade Basel Committe on Banking 

Supervision. Kommittén står under beskydd av Bank for international settlements
2
. Dess 

första uppgift kom att bli utformandet av International Convergence of Capital Measurements 

and Capital Standards, det vi idag kallar Basel I. (Hull, 2010: 223)  

3.1.2 Basel I 

År 1988 skrev alla de tolv medlemsländerna i Baselkommittén på avtalet om Basel I. Trots att 

regelverket ofta blev kritiserat för att vara för enkelt och nyckfullt, var det vid den här tiden 

en stor framgång och kom att lägga grunden för senare regleringar. (Hull, 2010:223) Kärnan i 

ramverket var att varje bank måste hålla en minimimängd av kapital på åtta procent av 

bankens riskvägda tillgångar samt att förhållandet mellan en banks tillgångar och dess kapital 

inte fick understiga 20. (Hull, 2010:223–225). Banker skulle därmed hålla en buffert mot 

                                                 
2
Bank of international settlements (förkortat BIS) är en internationell organisation som jobbar för att 

internationellt stödja monetärt och finansiellt samarbeta. BIS fungerar som centralbankernas centralbank och 

grundades redan 1930, vilket gör organisationen till världens äldsta internationella finansiella organisation. 

(Bank for international settlements, About BIS) 
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oväntade förluster. Syftet var, som tidigare nämnts, att stärka stabiliteten och sundheten i det 

internationella banksystemet samt att skapa en situation där internationella aktörer kunde 

konkurrera på lika villkor. Regelverket var tänkt att omfatta alla stora internationella banker. 

(Basel Committee on Banking Supervision, 1998:1–2) 

3.1.3 Basel II 

Även Basel II–regelverket upprättades för att omfatta alla stora, internationella banker (Hull, 

2010:231). Af Jochnick (Finansinspektionen, 2004:1) menar att ambitionsnivån höjdes i och 

med Basel II. Internationellt verksamma banker med välutvecklade metoder för riskhantering 

ska exempelvis kunna använda egna metoder för beräkningar av kapitalkrav. Vidare bröts 

operativ risk ut och blev ett eget riskområde, med krav på separata kapitalkravsberäkningar. 

Lind (2005:11–21) menar att målsättningen med regelverket var att kapitalkraven skulle 

spegla de faktiska riskerna samt att öka den finansiella stabiliteten.  

Regelverket är uppbyggt kring tre pelare. Den första pelaren bestämmer hur mycket kapital 

bankerna måste sätta av. Den andra reglerar att bankerna ska ha en tillfredställande hantering 

och bedömning av risker genom att ha metoder för detta. Slutligen ställer den tredje krav på 

att bankerna ska offentliggöra information om sin kapitaltäckning och sin riskhantering. 

(Finansinspektionen, Kapitaltäckning) 

3.1.3.1 Pelare I 

Pelare I kan ses som en förlängning av Basel I och innehåller regler kring minimikapital för 

kreditrisk, marknadsrisk och, till skillnad från det föregående regelverket, operativ risk (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2006:12). För närmare förståelse av de olika riskerna, se 

nedan. 

Kreditrisk: Kreditrisk syftar, enligt Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora 

exponeringar, på exponeringar vilka inte ingår i handelslagret
3
 samt risker för exponeringar 

ett institut har värdepapperiserat om det inte i samband med värdepapperiseringen har 

överfört betydande risk till tredje man. Ett exempel på kreditrisker är att bankens kunder inte 

kan fullgöra sina förpliktelser och att eventuella säkerheter inte täcker bankens fordran. 

                                                 
3Handelslagret omfattas enligt Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, 7§ av alla positioner 

i finansiella instrument och råvaror som institutet innehar i handelssyfte eller för att säkra institutets egna, 

kunders eller marknadsgarantspositioner i handelslagret samt att dessa inte är förenade med villkor som 

begränsar möjligheten att handla med dem. 
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Marknadsrisker: I minimikapitalsberäkningen ingår, enligt Lag (2006:1371) om 

kapitaltäckning och stora exponeringar, motpartsrisker för verksamhet i handelslagret, 

avvecklingsrisker för verksamhet i handelslagret, positionsrisker (ränte– och aktiekursrisk) för 

verksamhet i handelslagret samt valutakursrisker och råvarurisker i hela verksamheten.  

Operativ risk: Enligt Basel II–regelverket definieras operativ risk som:  

“The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems 

or from external events.” (Basel Committee on Banking Supervision, 2006:144) 

Definitionen omfattar legala risker, men utesluter strategisk risk, likviditetsrisk och ryktesrisk 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2006:144). 

Enligt Pelare I kan operativ risk kvantifieras genom tre olika metoder. Vilken metod som ska 

användas beror på hur sofistikerad banken är. Den enklaste metoden är Basmetoden, följt av 

Schablonmetoden och sedan Internmätningsmetoden. Ju mer avancerad metod som används, 

desto tydligare koppling mellan kapitalkravet och bankernas individuella mätning och 

hantering av operativ risk. (Hull, 2010:240) Tanken är att bankerna ska förflytta sig i riktning 

mot mer avancerade metoder allteftersom bankens mätning och hantering utvecklas. Banken 

får själv välja vilken av dessa metoder som ska användas. Baselkommittén slår dock fast att 

det av internationellt verksamma banker och för banker med en signifikant exponering mot 

operativa risker förväntas att de använder sig av en mer sofistikerad metod än Basmetoden. 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2006:144) Enligt Lindblom och Willesson 

(2010:201) minskar användandet av en Internmätningsmetod kapitalet som behöver sättas av 

för operativa risker och detta menar författarna betyder att banker belönas för att ha större 

kunskap och bättre förståelse för de risker de exponeras mot.  

I enlighet med det som tidigare sagts är det alltså inte Baselkommitténs texter som är juridiskt 

bindande i Sverige, utan svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

på området. Metoderna för beräkning av kapitalkrav för operativa risker och de regler som 

finns kring dessa regleras i FFFS 2007:1.  

För Basmetoden ligger bankens rörelseintäkter till grund för kapitalkravet för exponering mot 

operativ risk. Kapitalkravet uppgår till 15 procent av genomsnittet av rörelseintäkterna under 

de senaste tre åren. (FFFS 2007:1, 113) För användning av denna metod finns inga specifika 

krav uppsatta. Enligt Lindblom et al. (2008:6) är Basmetoden främst menad för små banker 
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där operativ riskexponering är av mindre betydelse. Vidare menar författarna att mellanstora 

och stora banker i större utsträckning antas vara exponerade mot operativa risker.  

Schablonmetoden är en något mer sofistikerad metod. För att få använda denna måste banken 

uppfylla sju krav gällande bland annat styrdokument och processer för hantering av operativ 

risk samt anmäla att den vill använda Schablonmetoden till Finansinspektionen. Bankens 

verksamhet delas här in i åtta förbestämda affärsområden. De genomsnittliga rörelseintäkterna 

för varje område under de senaste tre åren multipliceras med en procentsats för respektive 

område. Denna procentsats återger hur riskfyllt respektive affärsområde anses vara. Summan 

för alla områden bestämmer kapitalbehovet. (FFFS 2007:1, 114–115) I tabellen nedan visas 

de förbestämda affärsområdena och deras procentsatser. 

Business Lines Beta Factors 

Corporate finance (β₁) 18% 

Trading and sales (β₂) 18% 

Retail banking (β₃) 12% 

Commercial banking (β₄) 15% 

Payment and settlement (β₅) 18% 

Agency services (β₆) 15% 

Asset management (β₇) 12% 

Retail brokerage (β₈) 12% 

 

Figur 1 Procentsats för kapitalkrav per affärsområde (Basel Comittee on Banking Supervision, 2006:147). 

Fördelen med Schablonmetoden är att den, till skillnad från Basmetoden, tar hänsyn till att 

olika finansiella verksamheter är olika utsatta för exponering mot operativ risk. 

(Finansinspektionen, Operativ risk)  

Bonsón, Escobar och Flores (2007:203–17) anser att såväl Basmetoden som 

Schablonmetoden kvantifierar operativ risk helt blint eftersom ingen av metoderna undersöker 

eller försöker minska orsakerna till riskexponeringarna. Deras studie av spanska banker 

visade vidare att det finns ett statistiskt säkerställt, positivt samband mellan operativa förluster 

och rörelseintäkter; ju större en verksamhet blir, desto fler aktiviteter sker och därmed ökar 

exponeringen mot operativ risk. Däremot visar de att koefficienten mellan rörelseintäkter och 

operativa förluster är lägre än Basmetodens 15 procent. Även Schablonsmetodens 12-18 

procent leder till för stora avsättningar mot de verkliga förlusterna. Enligt författarna leder 
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därför ett användande av metoder som grundas på rörelseintäkter vanligtvis till att det sätts av 

för mycket kapital för operativa förluster. På grund av att för mycket kapital sätts av menar 

författarna att konkurrenskraften kan försämras.  

Inom ramarna för Internmätningsmetoden kan banken själv bygga en modell för kvantifiering 

av operativ risk baserad på historisk data. (Finansinspektionen, 2006:5) 

Internmätningsmetoden möjliggör därmed för bankerna att själva utveckla en modell 

anpassad för den egna verksamheten. I en Internmätningsmetod måste bankerna använda sig 

av såväl interndata som relevant extern förlustdata för att kunna sätta upp stressade scenarier. 

För att få använda en eget framtagen Internmätningsmetod måste detta godkännas av 

Finansinspektionen samt att en rad krav, utöver de krav som finns för Schablonmetoden, 

måste uppfyllas. (FFFS 2007:1, 230–235) 

För att uppmuntra banker att implementera bättre riskhanteringssystem och belöna de som har 

implementerat sådana, kan banker som deltar i risktransfereringsaktiviteter, som exempelvis 

försäkringar, dra ner på det kapital de behöver hålla för exponering mot operativ risk. Detta är 

dock begränsat till banker som använder sig av en Internmätningsmetod. (FFFS 2007:1, 235–

236) 

En studie Lindblom et al. (2008:13) genomfört visar att valet av metod starkt beror på 

bankens storlek. Även Bonsón, Escobar och Flores (2008:303–304) menar att val av metod 

beror på bankens storlek och att bara stora banker kan implementera Internmätningsmetoden. 

Detta leder enligt de senare författarna till att stora institut får ytterligare konkurrensfördelar 

och att regelverket istället för att göra marknaden mer homogen förstärkte skillnaderna mellan 

stora och små institut.  

3.1.3.2 Pelare II 

Basel II – regelverket andra pelare syftar till att bankerna ska uppnå en god riskhantering samt 

genomföra en bredare bedömning av denna. Den har också till uppgift att uppmuntra 

bankerna till att utveckla bättre tekniker för riskhantering och övervakning. Primärt ska 

granskningen genomföras internt av banken, men den kräver även ett externt godkännande av 

respektive lands tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Finansinspektionen). Pelare II 

uppmuntrar även till bevakning av bland annat strategisk risk och ryktesrisk eftersom dessa 

inte inkluderas i kapitaltäckningsberäkningen under Pelare I. (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006:204) Nedan följer en genomgång av dessa.  



23 

 

Strategisk risk: Strategisk risk är risken att olyckliga affärsbeslut eller oriktiga 

implementeringar av affärsbeslut kan leda till att de förväntade intäkterna blir lägre än tänkt 

eller att extra kapital behöver tillföras. Risken kan uppstå när bankerna anlitar tredje part för 

att bedriva bankfunktioner, säljer produkter eller tillhandahåller tjänster som inte är förenliga 

med bankens strategiska mål eller inte ger tillräcklig avkastning på investeringarna. (Office of 

the Comptroller of the Currency, 2001). 

Ryktesrisk: Ryktesrisk är risken att en bank får negativ publicitet, vare sig det är befogat 

eller inte, och därmed drabbas av en nedgång i kundbasen, förlorade inkomster eller 

kostsamma rättstvister. (Federal Reserve System, 1997:17) 

3.1.3.3 Pelare III 

Pelare III behandlar genomlysningen av bankernas riskhantering och syftar till att säkerställa 

att marknaden och allmänheten får tillräcklig insyn i bankens verksamhet. Genom att ställa 

krav på offentliggörande av information tillsammans med tillsynsmyndighetens övervakning 

av bankernas riskhantering främjas marknadsdisciplinen. (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006:226 ) 

3.1.4 Basel III 

Erfarenheterna från den senaste finanskrisen har lett till att Baselkommittén och 

tillsynsmyndigheter i medlemsländerna har inlett ett omfattande arbete med att ta fram ett nytt 

regelverk. Syftet med regelverket är att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster och 

innebär att bankerna måste ha mer kapital av bättre kvalitet. Vidare kommer nya krav på 

bankernas likviditet att införas. Implementeringen av det nya regelverket kommer inledas år 

2013. (Sveriges Riksbank, Den nya bankregleringen Basel III) 

I dokumenten om Basel III finns inga vidare regleringar gällande operativ risk (se exempelvis 

Ingves, 2011).  

3.1.5 FFFS 2005:1 – Finansinspektionens allmänna råd om styrning och 

kontroll av finansiella företag 

Finansinspektionen har utfärdat FFFS 2005:1 för att verka för en god styrnings– och 

kontrollkultur i finansiella företag. Rekommendationerna visar hur en god intern styrning och 

kontroll kan uppnås, hur risker bör hanteras och kontrolleras samt hur en god regelefterlevnad 

(compliance) säkerställs. Här fastslås exempelvis att styrelsen har det yttersta ansvaret för 
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verksamheten samt att denna bör fastställa strategi, mål, anvisningar och riktlinjer, efter vilka 

den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen. Den verkställande 

direktören är även ansvarig för att styrelsen får riktig och utförlig information för att kunna 

fatta väl underbyggda beslut. Tillsammans bör dessa två funktioner verka för en god intern 

kontroll. (FFFS 2005:1, 1-3) 

I FFFS 2005:1 menar Finansinspektionen vidare att god intern kontroll kan uppnås genom att 

exempelvis ta fram interna regler, följa upp verksamheten löpande och tillämpa 

dualitetsprincipen. Finansinspektionen pekar även på en rad risker det finansiella institutet bör 

hantera. Här nämns bland annat operativ risk. Finansinspektionen fastslår även att det bör 

finnas en samlande funktion som i de finansiella instituten gör självständiga riskkontroller 

samt att denna funktion inte bör utgöras av chefer i den vanliga verksamheten. Gällande 

regelefterlevnad bör instituten ha en funktion som stöd för verksamheten så att denna kan 

drivas enligt gällande lagar, förordningar, interna regler samt god standard. Styrelsen bör även 

se till att det finns en funktion för granskning och utvärdering av den interna kontrollen. 

Denna uppgift kan exempelvis falla på internrevisorn om sådan finns, men kan även om så är 

lämpligt utföras av konsulter. (FFFS 2005:1, 3-6) 
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4. Aktieägarvärde  

 

För att kunna analysera hur operativ riskhantering påverkar aktieägarvärdet, kommer vi i detta 

kapitel att presentera för studien relevanta finansiella teorier och modeller.  

4.1 Grundläggande modeller  

4.1.1 Kassaflödesmodell  

Damodaran (2002:247) menar att värdet på en tillgång bestäms av dess kapacitet att generera 

kassaflöden. Ett sätt att räkna fram ett företags värde är enligt författaren att diskontera 

företagets samtliga framtida kassaflödena med den sammanvägda ersättningen till långivare 

och aktieägare, WACC. Detta illustreras av Landelius och Treffner (1998:47) enligt nedan.  

     
       Värdedrivare: 

    

 

• Försäljningstillväxt 

   
Inflöde • Vinstmarginal 

    

 

• Betald skatt 

  

 

Utflöde • Rörelsekapital 

   

• Anläggningstillgångar 

Företagsvärde  = 
Framtida kassaflöden 

   Kapitalkostnad 
   

  

 

   

   

 

        Kapitalkostnad: 

   

• Avkastningskrav, eget kapital  

  
WACC • Låneränta 

    

• Kapitalstruktur 

 

Figur 2 Kassaflödesmodell (Landelius och Treffner, 1998:47). 

Landelius och Treffner (1998:48) menar vidare att aktieägarvärde sedan kan definieras som 

skillnaden mellan företagsvärdet och de skulder företaget har. Modellen består av tre faktorer; 

tillväxt, avkastning och risk. 

4.1.1.1 Tillväxt  

Enligt Landelius och Treffner (1998:48) beror tillväxten i ett företag på tre värdedrivare. Den 

första är försäljningstillväxt. Författarna menar att kassaflödesmodeller, som den ovan, 
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fokuserar mest på försäljningstillväxten. Den andra värdedrivaren är investeringar i 

rörelsekapital. När en verksamhet växer krävs det oftast ytterligare rörelsekapital, vilket 

minskar företagets kassaflöden. Den sista värdedrivaren är investeringar i 

anläggningstillgångar. På kort sikt menar författarna att dessa förvisso minskar kassaflödena, 

men att de på lång sikt är viktiga för att kunna expandera och utveckla verksamheten 

ytterligare.  

4.1.1.2 Avkastning  

Landelius och Treffner (1998:49) menar att det finns två värdedrivare för avkastningen; 

vinstmarginalen och betald skatt. Vinstmarginalen är viktigast och den vinst som avses är den 

före avskrivningar, räntor och skatt, EBITDA. Den andra värdedrivaren, betald skatt, påverkar 

kassaflödena negativt ju större den är och kan enligt författarna få en stor påverkan på 

aktieägarnas nettoavkastning.  

4.1.1.3 Risk 

Den kapitalkostnad de framtida kassaflödena diskonteras med är den sammanvägda kostnaden 

för skulder och eget kapital, WACC. Kapitalkostanden består av det vägda avkastningskravet 

för såväl investerare som långivare. (Rappaport, 1998:37) WACC beräknas enligt nedan.  

 

 

 

                       Dr = Långivarnas avkastningskrav 

                        t = Företagets bolagsskatt 

                       Er = Ägarnas avkastningskrav 

                       E = Ägarnas kapital (marknadsvärde) 

                       D = Långivarnas kapital (marknadsvärde) 

 
Figur 3 Weigthed Average Cost of Capital (Fredriksen, 2010b:22 och 34). 

Kostnaden för skulder är den ränta företaget kan låna till. Denna bestäms enligt Damodaran 

(2002:208) av den riskfria räntan, risken för konkurs och den skattereduktion skulder för med 

sig. Om den riskfria räntan ökar kommer även företagets räntekostnader att öka. Ökar 

konkursrisken kommer detta också innebära en ökning av företagets räntekostnader. Eftersom 

skatter är avdragsgilla minskar skuldkostnaden efter skatt när skatten ökar.  

Den andra delen av kapitalkostnaden är kostnaden för eget kapital. CAPM är den modell som 

använts längst för att förutspå sambandet mellan risk och avkastning, och därmed vilket 
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avkastningskrav investerare kräver. Den är standard i de flesta analyser. (Damodaran, 

2002:69) CAPM bygger på en rad antaganden, bland annat om att alla investerare handlar 

rationellt, att alla har tillgång till samma information, att alla investerare har lika 

förväntningar om risk och avkastning och att det inte finns några skatter och avgifter. 

(Fredriksen, 2010a:30) CAPM ser ut som följer: 

  

i
R = Förväntad avkastning på aktien 

 fR = Riskfri ränta  

   = Värdepapprets bidrag till portföljrisken 

 
m

R = Förväntad avkastning för marknadsportföljen  

    

Figur 4 Capital Asset Price Model (Fredriksen, 2010a:35 och Damodaran 2002:71). 

Värt att notera är att   är den extra risk aktien bidrar med till en väl diversifierad portfölj och 

mR  är den förväntade avkastningen av att investera i marknadsportföljen. I CAPM är 

distinktionen systematisk risk respektive osystematisk risk viktig. Systematisk risk kan 

tillskrivas marknaden och osystematisk risk är den som är företagsspecifik. Genom att inneha 

ett stort antal tillgångar går den företagsspecifika risken att diversifiera bort, medan den 

systematiska risken är odiversifierbar. Detta betyder att en portföljs risk faller med 

diversifiering, men att möjligheten att genom diversifiering minska risken är begränsad av den 

systematiska risken enligt modellen nedan. (Bodie, Kane och Marcus, 2009:195–196) 

 

Figur 5 Effekten av diversifiering (Bodie et al., 2009:196). 
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Eftersom investerare själva kan diversifiera bort osystematiskt risk betyder det att en 

investerare inte kan kräva högre förväntad avkastning genom att ta på sig mer osystematisk 

risk. Bärandet av systematisk risk däremot bör leda till en högre förväntad avkastning. (Hull, 

2009:119) Avkastningskravet påverkas med andra ord inte av den osystematiska risken 

eftersom aktieägare själva kan diversifiera bort denna mot en mycket låg kostnad. (Harrington 

och Niehaus, 1999:193)  

4.1.2 Gordons formel  

Av det ovan diskuterade framgår att investerare är intresserade av de kassaflöden ett företag 

genererar. Damodaran (2002:322) menar att det i egentlig mening enbart är utdelningen som 

är det kassaflöde du som investerare erhåller. För att då påvisa vad som påverkar en enskild 

akties pris kan Gordons formel användas. En akties värde kan räknas fram om företaget har en 

utdelningstillväxt som är långsiktigt möjlig att hålla (företaget måste befinna sig i ”steady 

state”). Detta betyder bland annat att tillväxttakten måste vara lika med eller mindre än 

tillväxttakten i ekonomin i övrigt. (Bodie et al., 2009: 593) Nedan visas Gordons formel.  

 

  

 

Figur 6 Gordons Formel (Bodie et al., 2009:593). 

D är den förväntade utdelningen i nästa period. G är den förväntade utdelningstillväxten i 

evighet. K är kostnaden för eget kapital, med andra ord den avkastning investerare kräver för 

att investera i aktien. Avkastningskravet bestäms av den risknivå aktien har och kan, precis 

som i modellen för företagsvärde, beräknas med hjälp av CAPM. (Damodaran, 2002:322–

323) 

4.2 Aktieägarvärde och finansiella bolag  

Damodaran (2002:576–604) menar att finansiella företag har mycket gemensamt med vanliga 

företag; de försöker vara så lönsamma som möjligt, måste konkurrera med andra och vill växa 

över tid. Om de handlas på marknaden bedöms de dessutom precis som vanliga företag efter 

det värde de lyckas skapa för sina aktieägare. Det finns dock vissa betydande skillnader 

mellan hur ett finansiellt bolag och ett vanligt företag värderas. En skillnad är att skulder för 

ett finansiellt bolag är betydligt svårare att definiera och mäta än för ett vanligt företag, vilket 
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medför att det är svårt att estimera kapitalkostnad, WACC, och därmed företagsvärdet. I 

finansiella bolag är det också ofta svårt att estimera investeringsgraden och rörelsekapitalet, 

vilka är viktiga variabler för att få fram företagsvärdet. Damodaran menar därför att det är 

bättre att använda sig av en modell som direkt värderar aktievärdet, exempelvis Gordons 

formel.  

Enligt Damodaran (2002:601–602) är ett ytterligare problem med att värdera finansiella 

företag att de är betydligt mer reglerade än andra företag. Detta kan påverka risken som är 

förknippad med att investera i dessa bolag såväl som de förväntade kassaflödena. Följaktligen 

bör regleringarna av finansiella bolag påverka deras värde. Han menar vidare att det måste 

bestämmas huruvida denna risk förknippad med finansiella bolag är diversifierbar eller ej i en 

portfölj och slår fast att den för det mesta är diversifierbar och därför inte bör påverka 

avkastningskravet.  

En ytterligare skillnad mellan vanliga företag och finansiella företag är att de senare på grund 

av regleringar ofta behöver sätta av kapital för att täcka framtida förluster. Dessa avsättningar 

minskar vinsten den aktuella perioden, men används för att möta förväntade förluster i 

framtiden. I allmänhet matchar inte de faktiska förlusterna som uppstår under ett år de 

avsättningar som gjorts det året, men de ackumulerade avsättningarna över tid bör motsvara 

de ackumulerade förlusterna under samma tidsperiod. Om detta är fallet jämnas intäkterna ut 

över tid. Problem kan dock uppstå om företaget alltid sätter undan mer, eller mindre, kapital 

än vad de faktiska förlusterna är över samma tidsperiod. Sätts för mycket kapital av kommer 

vinsten att undervärderas, vilket kommer ge lägre avkastning på aktien samt en lägre 

återinvesteringsgrad. Om förväntad tillväxt mäts som produkten av dessa två kommer värdet 

på företagets aktier att minska. Sätts för lite av kommer vinsten under en tid vara för hög mot 

vad den borde vara och företagets aktievärde kommer under denna tid att bli för högt. 

(Damodaran, 2002:601) 
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5. Risk och riskhantering  

 

I detta kapitel presenteras för studien relevanta metoder för och teorier kring riskhantering, 

vilka kommer att ställas mot bankernas befintliga riskhantering i analysen. Tyngdpunkten 

ligger på identifiering, kvantifiering och metoder för hantering av operativ risk.  

 5.1 Vad är risk? 

Termen risk har en mängd olika betydelser. I dess mest generella betydelse kan risk betecknas 

som osäkerhet om vilket utfall som kommer erhållas och då ofta i vårt vardagsliv främst 

förknippat med att vi får ett utfall vi inte kommer att tycka om. Inom finans och statistik ses 

dock risk i ett något annorlunda ljus. Här betecknar det snarare de möjliga utfallen runt ett 

förväntat värde. (Harrington och Niehaus, 1999:3) Inom finans kan det mer specifikt 

definieras som sannolikheten att vi erhåller en avkastning på vår investering som skiljer sig 

från den avkastning vi förväntade oss. Följaktligen betyder det att risk inom finans kan ses 

som både något positivt och något negativt; risk inkluderar både det dåliga utfallet, att vår 

avkastning blir lägre än förväntat, och det goda utfallet, att vår avkastning blir högre än 

förväntat. Hur risk mäts beror vidare på ur vems perspektiv vi ser det. En aktieägare som äger 

aktier i ett bolag som en del av en väldiversifierad portfölj uppfattar förmodligen risk i 

företaget väldigt annorlunda än företagets verkställande direktör som är betydligt mer 

exponerad mot det enskilda företaget. (Damodaran, 2002:60–61) 

5.2 Bankers verksamhet 

Banker har i huvudsak tre verksamhetsområden. Det första är att ta emot inlåning och lämna 

krediter. Det andra är att tillhandahålla och upprätthålla ett fungerande betalningssystem. 

Slutligen, det tredje viktiga verksamhetsområdet för banker är att erbjuda möjligheter för 

privatpersoner och företag att omfördela, minska och sprida risker. Detta sker exempelvis 

genom att banker möjliggör handel i terminer och optioner. (Svenska Bankföreningen, 

2010:3) Som en följd av den verksamhet banker bedriver, utsätts de dagligen för en mängd 

olika risker. Enligt Falkman (2002:291) skiljer sig omfattningen och fördelningen av 

exponering mot de olika riskerna bankerna emellan beroende på verksamhetens 

sammansättning av tillgångar, skulder och kapital. I stort sett exponeras de dock mot samma 

typer av risker. För exempel på de risker en bank utsätts för, se under avsnitt 3.1.3 (Basel II). 
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5.3 Riskhantering  

De allmänna metoder som behandlas i detta avsnitt kan tillämpas på alla risker, men vi har 

valt att titta på dessa utifrån operativ riskhantering och tillämpat dem därefter.  

Banker har i alla tider varit utsatta för operativa risker (Cummins David och Embrechts, 

2006:2599) och de flesta har haft någon form av system för att hantera denna typ av risk 

(Hull, 2010:367). Cummins David och Embrechts (2006:2599) menar dock att fokus på denna 

typ av risk har ökat markant de senaste 10–15 åren. Bäckström (2000:4) menar att operativa 

risker tidigare inte uppmärksammats på samma sätt som marknads– och kreditrisker, men att 

operativa risker kommit mer och mer i fokus i takt med att bankers verksamhet har förändrats. 

Cummins David och Embrechts (2006:2599) menar vidare att ett ökat fokus på och intresse 

för operativa risker också beror på en rad mycket uppmärksammade och kostsamma 

händelser, där exponering mot operativa risker fått förödande konsekvenser, exempelvis 

nämns Barings Banks konkurs.  

För att kunna identifiera och hantera de operativa riskerna, måste banken kunna definiera vad 

en operativ risk är. Därav följer att vi börjar behandla definitionen av operativ risk.  

5.3.1 Definition av operativ risk  

Moosa (2007:191) menar att det råder konsensus bland såväl akademiker som praktiker att 

operativ risk är mångfacetterad och att den är svår att mäta. Gällande den faktiska definitionen 

finns det dock enligt författaren betydande meningsskiljaktigheter. Han menar att ett stort 

antal definitioner genom åren föreslagits, från de som knappt varit informativa till de som 

snarare varit en förklaring än en definition, från de som varit väldigt smala till de som infattat 

allt som inte varit kredit– eller marknadsrisk. Samtidigt slår Lindblom et al. (2008:4) fast att 

definitionen av operativ risk är avgörande för hur mätning och kontroll av riskexponering görs 

i banker, men att det varken finns en självklar eller oproblematisk definition idag. Pezier 

(2002:13) menar att en operativ risk som felaktigt definieras som en marknadsrisk eller 

kreditrisk kan medföra att incidenten i sig registreras, men registreras under fel kategori och 

därmed inte blir analyserad på ett riktigt sätt. Detta medför att nödvändiga åtgärder för att 

minimera risken inte tas och att de förebyggande åtgärder som tas blir missvisande eller rent 

av felaktiga.  

Den definition som genom Basel II–regelverket idag gäller i Sverige är, som tidigare nämnts, 

att operativ risk är:  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DEmbrechts,%2520Paul%26authorID%3D6603398591%26md5%3Dd9edd6fab7881bdc1d6066ef51e86fd6&_acct=C000034998&_version=1&_userid=650414&md5=4ba68f30aa275318674f100290642b80
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DEmbrechts,%2520Paul%26authorID%3D6603398591%26md5%3Dd9edd6fab7881bdc1d6066ef51e86fd6&_acct=C000034998&_version=1&_userid=650414&md5=4ba68f30aa275318674f100290642b80
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DEmbrechts,%2520Paul%26authorID%3D6603398591%26md5%3Dd9edd6fab7881bdc1d6066ef51e86fd6&_acct=C000034998&_version=1&_userid=650414&md5=4ba68f30aa275318674f100290642b80
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“The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems 

or from external events.” (Basel Committee on Banking Supervision, 2006:144) 

Enligt Lindblom et al. (2008:5) anses denna definition vara såväl för bred som för snäv. 

Definitionen innefattar en mängd olika typer av operativ riskexponering, förväntade såväl 

som oförväntade. Detta kräver enligt författarna att en mängd detaljer måste bestämmas av 

den enskilda banken, vilket kan bli ett problem för denna. Å andra sidan kan definitionen 

alltså också anses vara för snäv. Detta eftersom den inte inkluderar strategisk risk och 

ryktesrisk. Carey och Stulz (2007:10–11) förklarar valet att utesluta strategisk risk och 

ryktesrisk med att det anses vara för svårt att kvantifiera dessa med dagens metoder och att 

det därför inte kan anses adekvat att ta med dessa i bankernas kapitalkravsberäkning. 

Baselkommittén uppmuntrar dock bankerna att bevaka dessa risker under Pelare II samt att 

fortsätta arbetet med att utveckla mer sofistikerade metoder för kvantifiering av strategisk 

risk. (Basel Committee on Banking Supervision, 2006:206–208). En annan förklaring till att 

ryktesrisk inte ingår i definitionen av operativ risk är att den kan orsakas av såväl kredit– och 

marknadsrisk som operativ risk och därmed bör uteslutas. (Firestein, 2006:27). 

5.3.1.1 Klassificering  

Oavsett vilken kritik Basel II–regelverkets definition av operativ risk får, är det den 

definitionen bankerna i dagsläget har att arbeta efter. Kommittén har identifierat sju kategorier 

av operativ risk, vilka redovisas i modellen på nästa sida.  
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Incidenter på grund av operativa riskexponeringar kan även delas in i högfrekventa incidenter 

med potentiellt små förluster, HFLS
4
, och lågfrekventa incidenter med stora potentiella 

förluster, LFHS
5
. De förra innefattar händelser som sker ofta, men som enbart innebär en låg 

förlust för banken och de senare innefattar incidenter som sker sällan, men som innebär 

enorma förluster för banken i fråga. En modell för operativ risk måste innefatta händelser av 

HFLS såväl som LFHS karaktär. HFLS händelser kan företaget i allmänhet försäkra sig emot, 

medan LFHS händelser ofta är de som är i fokus när ett kapitalkrav sätts. (Allen och Bali, 

2006:1214)  

5.3.2 Organisering av riskhantering 

Enligt Bessis (2010:41–42) är ett vanligt sätt att organisera sin riskhantering enligt principen 

om ”Three Lines of Defence”. Den första försvarslinjen utgörs här av verksamheten och är 

ansiktet utåt. Dess ansvar är att identifiera, kvantifiera, hantera och minska risken inom 

respektive område. Den andra försvarslinjen utgörs av funktioner som exempelvis 

riskfunktioner, compliance och HR. Riskfunktionen ansvarar exempelvis för risköversynen 

                                                 
4
 HFLS; High frequency low severity 

5
 LFHS; Low frequency high severity  

Figur 7 Egen konstruktion av operativa riskkategorier efter FFFS 2007:1. 
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och tar fram riktlinjer för riskhanteringen. Dessa funktioner inom den andra försvarslinjen står 

oberoende gentemot verksamhetslinjerna och arbetar mot hela företaget. Den tredje 

försvarslinjen utgörs av revision och tillhandahåller en oberoende bedömning av ledningen 

och de interna kontrollsystemen.  

5.3.3 Processer för riskhantering  

Oavsett vilken risk som avses kan riskhanteringsprocessen enligt Harrington och Niehaus 

(1999:8) delas in i flera viktiga steg. Det första steget är att identifiera alla risker som kan 

skapa förluster och därmed minska företagets värde. Det andra steget är att utvärdera den 

potentiella förekomsten av förluster och hur allvarliga dessa kan bli. Om möjligt menar 

författarna att detta inkluderar ett estimat av maximala förluster som kan förväntas inträffa 

under en given tidsperiod. Det tredje steget handlar om att utveckla och välja metoder för att 

hantera risk. Sedan följer att implementera de valda metoderna och slutligen ska företagets 

metoder och strategier gällande riskhanteringen kontinuerligt övervakas och deras lämplighet 

prövas.  

Fokus i uppsatsen kommer att ligga på de tre första stegen i Harrington och Niehaus modell; 

identifiering, kvantifiering och metoder. 

5.3.4 Steg 1 – Identifiering av operativa risker 

Hull (2010:367) menar att ett viktigt steg i operativ riskhantering är att identifiera de risker 

banken har tagit på sig. Detta kan bland annat ske på nedan nämnda sätt: 

5.3.4.1 Självutvärdering 

Självutvärdering är ett viktigt verktyg för bankerna att skapa bättre förståelse för sina 

operativa riskexponeringar. Processen innebär att cheferna på de olika affärsenheterna får 

identifiera sin affärsenhets risker. Utifrån de identifierade riskerna bestäms så kallade key risk 

indicators (KRIs), vilka är de risker som påverkar verksamheten mest. Exempel på olika KRIs 

kan vara personalomsättning eller antalet misslyckade transaktioner. Tanken med dessa är att 

risker ska identifieras och förebyggas innan en förlust uppstår. (Hull, 2010:376–377)  

5.3.4.2 Incidentdatabaser 

Interna databaser är ett annat instrument för att identifiera operativa risker och enligt 

Chernobai et al. (2007:76) är bristen på historisk data över operativa förluster det största 

hindret banker möter i utvecklandet av modeller för hantering av operativ risk. Detta beror på 

att uppbyggnaden av interna incidentdatabaser är förenad med vissa svårigheter. En svårighet 
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är till exempel att de förluster som är mest intressanta att följa upp ur kapitalsynpunkt sällan 

händer och det därmed finns få incidenter att tillgå. (Sveriges Riksbank, 2000:53) Förslag på 

vad som kan göras för att komma runt detta inkluderar bland annat användandet av såväl 

intern– som externdata, att komplettera förluster med ”near–misses” (nästan–förluster) samt 

att använda sig av scenarioanalys och stresstest. (Chernobai et al., 2007:76) 

Ett annat problem med incidentdata, som lyfts fram i Wahlströms studie, är att de anställda i 

banken kan vilja dölja exponeringen mot operativ risk, eftersom det kan påverka dem som 

individer eller deras avdelningar negativt, och därför inte rapporterar in incidenter. Detta kan 

leda till att incidentrapporteringen blir bristfällig. Wahlström menar därför att en bank med en 

företagskultur där det är norm att snarare dölja incidenter än att rapportera dem leder till att 

ledningen är omedveten om den sanna riskexponeringen. Han menar därmed att mycket kan 

vinnas genom att arbeta med företagskulturen. (Wahlström, 2006:506) 

Vidare är det enligt Allen och Bali (2007:1210–1215) viktigt att vid användandet och 

sammansättandet av externa databaser ta hänsyn till storlek och affärsmix för de olika 

bankerna som ingår i databasen. Detta för att data ska kunna användas för en beräkning av 

exponering mot operativ risk för den enskilda banken.  

5.3.5 Steg 2 – Kvantifiering av operativ risk  

Chernobai et al. (2007:67–69) menar att det finns två typer av modeller för kvantifiering av 

operativ risk, top–down och bottom–up modeller. Top–down modeller kvantifierar operativa 

risker utan att identifiera händelserna eller orsakerna till förluster, medan bottom–up modeller 

kvantifierar de operativa riskerna baserat på identifierade interna händelser. Enligt författarna 

har top–down modeller fördelar gällande den begränsade insats som krävs för att samla in 

data och utvärdera operativ risk. Fördelarna med en bottom–up modell ligger i dess förmåga 

att förklara mekanismerna bakom operativ risk och svara på frågor om hur och varför operativ 

risk uppstår. Enligt författarna ska bottom–up modeller ses som mer avancerade och 

överlägsna top–down modeller. De menar vidare att modeller för kvantifiering av operativ 

risk som bygger på rörelseintäkter, vilket både Bas– och Schablonmetoden gör, är typer av 

top–down modeller. Modeller som baseras på faktisk intern förlustdata, vilket 

Internmätningsmetoden gör, är typer av bottom-up modeller (Chernobai et al., 2007:40).  

Hull (2010:377) menar att ett vanligt sätt att kvantifiera exponering mot operativ risk är att 

använda riskkort. Modellen går ut på att experter från olika affärsområden identifierar faktorer 
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för varje risk för att sedan formulera nyckelfrågor till ansvarig på respektive enhet och 

därigenom möjliggöra en kvantifiering av de olika risknivåerna. Dessa frågor kan exempelvis 

handla om hur många handledare det finns per anställd, hur stor personalomsättningen är per 

år och hur stor del av personalen som har en prestationsbaserad ersättning. Poäng kopplas 

sedan till de olika svaren på nyckelfrågorna för att på så sätt kunna bedöma risknivån. Den 

totala poängen på frågorna kommer sedan att indikera vilken risknivå affärsenheten innehar.  

Risknivån används därefter som hjälp för att kvantifiera den operativa risken på de olika 

affärsenheterna. Modellens effektivitet kan kontrolleras genom jämförelse med faktiska 

förluster. 

5.3.6 Steg 3 – Metoder för operativ riskhantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Metoder för riskhantering (Harrington och Niehaus, 1999:10), fri översättning. 

Harrington och Niehaus (1999:10) menar att det finns tre överordnade metoder för att hantera 

risk, se modellen ovan. Dessa tre metoder är förlustkontroll, förlustfinansiering och intern 

riskreduktion. En metod för riskhantering utesluter inte en annan, vilket betyder att företag 

kan använda sig av alla tre samtidigt.  
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5.3.6.1 Förlustkontroll 

Förlustkontroll innefattar handlingar som ämnar till att förebygga incidenter eller reducera 

mängden riskfyllda aktiviteter (Harrington och Niehaus, 1999:10). Ett sätt att förebygga 

incidenter är att införa olika kontrollsystem. 

Merchant och Van der Stede (2007:76) menar att det finns många olika typer av 

kontrollsystem, men att vissa är mer lämpliga än andra när det gäller att få de anställda att 

agera för organisationens bästa. De tre främsta typerna av sådana kontrollformer är enligt 

författarna handlingskontroll (action controls), personalkontroll (personnel controls) och 

kulturkontroll (cultural controls). Nedan följer en mer utförlig redogörelse för var och en av 

dessa kontrollformer. 

Handlingskontroll är enligt Merchant och Van der Stede (2007:76) den mest direkta formen 

av ledningskontroll eftersom den fokuserar på de anställdas handlingar. En del av 

handlingskontrollen handlar om att begränsa vissa typer av oönskade beteenden. Detta är en 

negativ typ av handlingskontroll som syftar till att göra det svårare eller till och med omöjligt 

för personalen att göra saker de inte borde. Det vanligaste är olika typer av fysiska 

begränsningar som exempelvis datorlösenord, lås på lådor och begränsad tillgänglighet till 

vissa områden där exempelvis känslig information lagras. En annan typ av beteendekontroll är 

olika typer av administrativa begränsningar som sätter gränser för en anställds möjlighet att 

utföra alla eller delar av specifika uppgifter. Vanliga typer av administrativa begränsningar är 

restriktioner gällande rätten att ta vissa beslut och krav på att dualitetsprincipen används. 

(Merchant och Van der Stede, 2007:77) Inom banker kan denna princip bland annat handla 

om att ingen person ensam ska handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan. 

(Finansinspektionen, 2004)  

Personalkontroll hjälper till att försäkra ledningen om att de anställda förstår vad 

organisationen kräver och hjälper de anställda att utföra ett gott arbete. Vissa 

personalkontrollsystem ökar dessutom chansen att de anställda ägnar sig åt självövervakning. 

Enligt författarna finns det tre metoder för att implementera personalkontroll. Den första är att 

anställa rätt personer för rätt uppgift, därför lägger många företag ner mycket resurser och tid 

på att hitta rätt medarbetare. Den andra metoden är att ge personen en god arbetsmiljö, vilket 

ökar sannolikheten för att arbetet blir utfört på ett tillfredställande sätt. I detta inkluderas även 

utbildning av ny och befintlig personal eftersom det ökar sannolikheten för att de anställda 

gör ett bra jobb. Den sista metoden är att helt enkelt att se till att de anställda har de resurser 
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och verktyg som behövs för att lyckas med sina arbetsuppgifter. (Merchant och Van der 

Stede, 2007:83) 

Den sista av Merchant och Van der Stedes (2007:85) tre främsta kontrollformer är 

kulturkontroll. Ledningen försöker här genom att påverka företagskulturen uppmuntra 

ömsesidig kontroll så att personerna i organisationen känner press att följa vissa normer och 

värderingar. Ett vanligt sätt att försöka påverka företagskulturen är att införa uppförandekoder 

(codes of conduct) där det etiska förhållningssättet definieras och preciseras. 

Att banker har en organisationskultur där god riskhantering är en central del är oerhört viktigt. 

Baselkommittén (Basel Committee on Banking Supervision, 2010b:6) slår fast att för banker 

med etisk affärspraxis och med en stark företagskultur med avseende på riskhantering, är 

sannolikheten för förluster på grund av exponering mot operativa risker mindre. De är också 

bättre på att effektivt hantera de händelser som ändå sker. Baselkommittén får medhåll av 

Riksbanken som även den menar att de operativa riskerna i banker påverkas av såväl 

organisationskulturen som ledningens inställning till risk. (Sveriges Riksbank, 2000:53) 

Baselkommittén (Basel Committee on Banking Supervision, 2010b:4–5) menar vidare att det 

är handlingar från styrelsen och ledande befattningshavare tillsammans med riktlinjer, 

processer och system som utgör grunden för en sund riskhantering.  

Reason (1998:192–195) menar att en god riskkultur karakteriseras av bland annat en 

rapporteringskultur där medarbetarna är villiga och förberedda på att rapportera de fel som 

uppkommer och där det finns system för att samla in, analysera och sprida information om 

missöden.  

5.3.6.2 Förlustfinansiering 

Den andra metoden för riskhantering är enligt Harrington och Niehaus (1999:12) 

förlustfinansiering, vilken kan delas in i fyra undergrupper; försäkringar, hedging, 

kvarhållning av betalningsansvar och andra typer av risktransferering. Innebörden av de två 

första bör vara relativt klara. Vad gäller den tredje menar författarna att det här handlar om att 

företaget behåller ansvaret för att betala hela eller delar av de förluster som uppstår. Den 

fjärde metoden innefattar en mängd olika typer av kontrakterade risktransfereringar som 

ämnar transferera risken från företaget till en annan part.  

Hull (2010:378) menar att en viktig aspekt att ta i beaktande vid riskhantering är vilka risker 

det går att försäkra sig emot. Detta eftersom försäkringsbolag inte är villiga att ta på sig alla 
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typer av risker en bank kan utsättas för. Ett problem med försäkringar kan vara att banken tar 

på sig mer risker än vad den gjort om den varit oförsäkrad, vilket är ett klassiskt fall av moral 

hazard. Tillgången till att minska risken genom försäkringar är begränsad, dels för att 

försäkringsbolagen inte alltid vill ta på sig risken, dels för att banker kan ha operativa risker 

de ännu inte vet om eller risker som de i dagsläget klassificerar under fel kategori. 

Operativa risker går i regel inte att hedga (Nocco och Stulz, 2006:10) och därför kommer 

denna typ av förlustfinansiering inte diskuteras vidare.  

Beroende på vilken metod banken väljer för att beräkna kapitalkravet för exponering mot 

operativa risker, kan det bli mer eller mindre dyrt för banken i fråga. Enligt Baselkommittén 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2010a:3) är kapitalet som måste sättas av för 

exponering mot operativa risker större för banker som använder sig av Schablon– eller 

Basmetoden än för banker som använder Internmätningsmetoden. Den studie Lindblom et al. 

(2008:13) genomförde visar dessutom att det kapital som sätts av i svenska banker är högre 

för dem som använder Basmetoden än för dem som använder Schablonmetoden. 

5.3.6.3 Intern riskreduktion 

Den tredje och sista av de överordnade metoderna för att hantera risk är intern riskreduktion. 

Det finns två huvudformer av intern riskreduktion; diversifiering och investeringar i 

information. Den första formen innebär att företag kan minska sin riskexponering genom att 

diversifiera sina aktiviteter. Den andra formen handlar om att investera i information som gör 

att företaget kan göra goda prognoser för förväntade förluster. (Harrington och Niehaus, 

1999:13) 

5.4 Riskhantering ur ett aktieägarperspektiv  

Operativ risk är enligt Crouhy, Galai, och Mark (2004:52) annorlunda mot kredit– och 

marknadsrisk, bland annat i det avseendet att ett ökat risktagande inte ökar den förväntade 

avkastningen, istället minskar operativ risk värde för alla fordringsägare. Detta innebär att ju 

mindre exponerad banken är för operativ risk i den befintliga verksamheten, desto bättre är 

det för alla inblandade parter. Samtidigt är det dyrt att minska exponeringen mot operativ risk. 

Författarna menar att varje alternativ måste ställas mot den nytta som uppnås genom att 

frekvensen av incidenter och förlusten som uppstår minskar tack vare de åtgärder som 

vidtagits. För att hantera operativa risker kan banker exempelvis förbättra sina kontrollsystem, 

uppgradera infrastrukturen samt investera i backup system och försäkringar. Författarna 
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ställer sig frågan till vilken grad finansiella företag bör hantera operativ risk. De menar att det 

här finns en konflikt mellan aktieägare, kunder och de som reglerar marknaden gällande hur 

mycket som ska göras. De menar även att det är lättare i ett vanligt företag att hitta den nivå 

till vilken risker bör hanteras eftersom det i dessa ofta är aktieägarnas inställning som är 

dominerande. I finansiella företag är det däremot inte nödvändigtvis aktieägarnas syn som 

dominerar eftersom regelsättare agerar för att skydda kundernas intressen. Eftersom syftet 

med Basel II–regelverket bland annat är att öka stabiliteten i det finansiella systemet (Basel 

Committee on Banking Supervision, 1998:2), betyder det att de ramar banker har att arbeta 

efter inte enbart handlar om att öka aktieägarvärdet. Snarare kan det anses handla om att 

minimera kostnaderna för risk och maximera värdet ur ett samhällsperspektiv.  

Generellt gäller att aktieägarvärdet minskar om företag använder sig av riskhantering som 

minskar den osystematiska risken. Hanteringen av osystematisk risk sänker inte 

avkastningskravet eftersom detta enbart tar hänsyn till den systematiska risken, men påverkar 

företagets kassaflöden negativt. Gäller de antaganden som tidigare diskuterats gällande 

exempelvis att alla har samma information och att det inte finns några transaktionskostnader 

eller skatter kan aktieägare därför själva hantera den osystematiska risken billigare genom att 

diversifiera bort den. Åtgärder som förlustkontroll och försäkringar, som vi sett är vanliga vid 

hanteringen av operativa risker, minskar vanligtvis enbart den osystematiska risken och 

därmed även aktieägarvärdet. Om riskhantering däremot minskar den systematiska risken 

minskar avkastningskravet. Om alla prissätter systematisk risk på samma sätt, vilket CAPM 

förutsätter, kommer dock denna effekt oftast tas ut av kostnaden (och därmed minskade 

kassaflöden) som riskhanteringen för med sig. (Harrington och Niehaus, 1999:194–195)  

Det ovan sagda leder till slutsatsen att om riskhantering ska öka aktieägarvärde måste 

åtgärderna leda till att det förväntade kassaflödet till aktieägarna ökar. Det kan ske genom 

åtgärder som ämnar minska variationerna i kassaflödena. Dessa åtgärder kan exempelvis vara 

försäkringar och förlustkontroll, om dessa används i rätt omfattning. I samtliga fall, oavsett 

om det är att köpa en försäkring eller ha olika typer av förlustkontroll, uppstår initialt en 

kostnad som minskar kassaflödena. Sedan kan dock kassaflödena stärkas om åtgärden 

exempelvis leder till att sannolikheten för att behöva ta in nytt kapital minskar. Det kan också 

leda till starkare kassaflöden genom att sannolikheten för att hamna i finansiella svårigheter 

minskar. Detta påverkar de förväntade konkurskostnaderna samt förbättrar företagets 

förhandlingsstyrka med exempelvis långivare, leverantörer och anställda. Känner dessa 
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aktörer att företaget är illa ute kan de begära mer betalt eller mer i lön för att vilja beblanda 

sig med företaget. Kassaflödena kan också stärkas genom att åtgärderna minskar de 

förväntade skattebetalningarna. Genom att riskhantera och minska variationerna i 

kassaflödena kan företaget ha möjligheten att finansiera verksamheten med mer lån än annars, 

vilket ökar de skatteavdrag som kan göras. Därmed kan alltså åtgärder som ämnar minska 

variationen i kassaflödena faktiskt leda till att kassaflödena stärks. (Harrington och Niehaus 

1999:195– 197)  
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6. Praktisk tillämpning av operativ risk  

 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer. Vi kommer att dela in 

kapitlet efter ämne och presentera åsikter från respondenterna från bankerna och från 

sakkunniga från Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen i respektive ämnespunkt. 

6.1 Respondenternas och deras arbetsuppgifter  

Nedan kommer en kort presentation av respondenterna att ges för att underlätta läsningen i 

övriga avsnitt. Vi kommer, som tidigare nämnts, att hålla bankerna och de vi intervjuat där 

anonyma. Alla intervjuer har genomförts med en respondent med undantag för Svenska 

Bankföreningen och Nischbank 2 där två respondenter medverkade vid intervjun. I tabellen 

nedan följer en sammanställning av respondenterna och deras arbetsuppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Respondenterna och deras arbetsuppgifter. 
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6.2 Målsättning med riskhantering 

Alla banker utom en anger i sina respektive årsredovisningar att målet med verksamhetens 

riskhantering är att skapa värde för aktieägarna. I den sista bankens årsredovisning anges inte 

målet med riskhanteringen närmare.  

6.3 Synen på operativ risk idag 

Sakkunniga  

Samtliga banker anser att fokus på och hanteringen av operativ risk har ökat de senaste åren. 

Agnieszka Arshamian från Finansinspektionen menar att detta beror på att det nu finns ett 

explicit kapitalkrav för operativ risk, vilket har lett till att bankerna har implementerat 

kontrollfunktioner. Detta menar hon inte fanns i samma utsträckning innan Basel II– 

regelverket infördes. Pär Karlsson från Svenska Bankföreningen håller delvis med och menar 

att bankerna har ett ökat fokus och lägger mer resurser på själva kvantifieringen av operativ 

risk. Han tvivlar dock på att det läggs mer resurser på den praktiska hanteringen i dagsläget 

jämfört med innan införandet av Basel II. Han får här medhåll av Anders Kragsterman, också 

han från Svenska Bankföreningen.  

”Bankerna hanterade risken redan innan, skillnaden är att i dagsläget har man satt ett namn 

på risken.” (Anders Kragsterman, 2011–03–08) 

Agnieszka Arshamian från Finansinspektionen menar även hon att operativa risker inte är 

något nytt, utan att det är en risk som alltid har funnits i verksamheterna. Hon menar dock att 

medvetenheten hos bankerna angående operativa risker har ökat i och med de regelverk som 

nu finns, vilka tvingar bankerna att mäta sina operativa risker. Agnieszka Arshamian anser att 

operativ risk är en viktig risk för bankerna. Detta menar hon beror dels på att en bank vars 

verksamhet inte fungerar kan ha en enorm påverkan på den finansiella infrastrukturen i 

Sverige, dels på att de flesta banker som har fallerat har gjort det på grund av dålig intern 

styrning, dålig intern kontroll samt internt bedrägeri, till exempel som i fallet med Barings 

Bank. I detta instämmer även Pär Karlsson från Svenska Bankföreningen och menar att det 

bara är att titta på de banker, som exempelvis nu senast HQ, där det inte fanns en bra 

internkontroll och där de rutiner som fanns inte följdes. 

Storbanker 

Respondent C påpekar att operativa risker inte är något nytt, utan att det är en risk som 

banken alltid har hanterat. Banken har exempelvis alltid använt sig av dualitetsprincipen. C 
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menar dock att utvecklingen av riskhanteringen fick en extra skjuts tack vare den senaste 

finanskrisen och att riskorganisationerna har vuxit mycket bara de två senaste åren. Även 

respondent B instämmer i detta och menar att området utvecklats kraftigt de senaste tio åren, 

från att de första kapitalkraven infördes till att de operativa riskerna nu ingår i dessa. Detta ser 

respondenten som något positivt eftersom alla nu är mer medvetna om operativa risker och 

hanterar dem i större utsträckning än tidigare.  

Respondent A ser dock inte att Basel II–regelverket innebar några omfattande förändringar 

gällande den praktiska hanteringen av operativ risk eftersom risker som förut hette legala–, 

administrativa– och säkerhetsrisker etcetera nu istället har fått ett samlingsnamn under 

operativa risker. Innan regelverket infördes arbetade varje avdelning med riskerna och hade 

bra koll på dessa, men det fanns ingen övergripande kontroll. Detta eftersom banken inte 

mätte riskerna centralt. Varje avdelning skötte sina egna risker utan att nödvändigtvis kunna 

sätta en siffra på risken. A menar att risker som i varje avdelning förut setts som ringa kan ha 

en större kostnadspåverkan på banken som helhet, vilket blir tydligt när de nu kvantifieras och 

konsolideras till central nivå. Införandet av Basel II–regelverket har således inneburit att 

banken nu har bättre koll på sina operativa risker rent kostnadsmässigt.  

Nischbanker  

Nischbankerna har i ännu större utsträckning bekräftat att fokus på operativa risker har ökat 

efter implementeringen av Basel II–regelverket. Exempelvis menar respondent F att 

införandet av Basel II har inneburit att banken har fört upp den operativa riskhanteringen på 

agendan. Operativa risker definieras på ett tydligare sätt idag och incidenter följs upp mer 

strukturerat.  

”Det finns med på dagordningen på ett helt annat sätt än vad det gjorde för ett antal år 

sedan.” (Respondent F, 2011– 03–07) 

6.4 Definitionen av operativ risk 

Sakkunniga 

Samtliga banker använder sig av Basel II:s definition gällande operativ risk. Eftersom de 

operativa risker bankerna exponeras mot skiljer sig bankerna emellan anser Agnieszka 

Arshamian från Finansinspektionen att det är bra att Basels definition enbart sätter 

minimikrav. Hon menar därför att dagens definition är tillräckligt bra, att den ger bankerna 

möjligheten att själva utöka definitionen efter den egna verksamheten. Trots detta tror hon att 
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definitionen kan fortsätta utvecklas och förmodligen bli mer specifik i framtiden. Vidare anser 

hon att det är rätt att ryktesrisk inte ingår i definitionen av operativ risk, eftersom ryktesrisken 

kan härstamma från alla typer av risker.  

Storbanker 

Samtliga storbanker uppger att de tycker att definitionen är bra och att de inte ser något större 

problem med att strategisk risk och ryktesrisk inte finns med i definitionen av operativ risk. 

Detta eftersom de ändå tar hänsyn till riskerna vid riskhanteringen. Respondent B menar 

exempelvis att problem uppstår endast om banken inte tar hänsyn till risken. B anser även att 

det är en bra definition, men att det kan bli problem när bankerna ska klassa vad som anses 

som en indirekt respektive en direkt förlust.  

Nischbank  

Nischbankernas syn på definitionen av operativ risk är något mer negativ än storbankernas. 

De tycker överlag att definitionen är för generell och otydlig. Respondent D menar att det är 

svårt att veta vad operativa risker egentligen är, svårt att veta att banken har koll på alla sina 

operativa risker samt att veta om hanteringen och kontrollen av operativa risker ligger på en 

bra nivå. D menar vidare att banken behöver förtydliga definitionen med egna definitioner 

och kategoriseringar för att den ska kunna användas i verksamheten, något som även 

respondent F och respondent E2 instämmer i. Respondent E1 tycker dock att definitionen är 

bra eftersom den täcker in stora delar av de operativa riskerna och därmed ger ett bra underlag 

för incidentrapportering. 

Angående huruvida ryktes– och strategisk risk ska ingå i definitionen av operativ risk tycker 

inte heller nischbankerna att det är nödvändigt. Även de menar att risken ändå hanteras. 

Respondent F menar exempelvis att det skulle kunna innebära problem att plocka med dessa i 

definitionen av operativ risk med tanke på den svårighet som finns att kvantifiera riskerna. 

Svårigheten att kvantifiera menar F beror på att de mestadels består av indirekta kostnader 

som skattas genom ett stort antal antaganden. F menar vidare att om ryktesrisk och strategisk 

risk ingick i definitionen skulle detta kunna leda till att bankerna lätt kan under– eller 

överskatta kostnaderna för operativ risk.  
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6.5 Organisationen och arbetsprocesser för hantering av operativ 

risk 

Gällande hanteringen av operativ risk menar Agnieszka Arshamian från Finansinspektionen 

att det finns skillnader i den operativa riskhanteringen mellan stor– och nischbanker. 

Skillnaderna beror främst på att små banker vanligtvis har mindre komplex verksamhet. 

Därför kan det vara tillräckligt för dem att använda mindre avancerade metoder, verktyg, 

systemstöd, etcetera för att hantera operativa risker, än vad som kan vara nödvändigt för stora 

banker med en komplex verksamhet. Agnieszka Arshamian menar att resurserna som läggs på 

riskhanteringen ska vara i proportion till de risker banken exponeras mot. Hon menar dock att 

det fortfarande finns utrymme för förbättringsåtgärder när det gäller analyser utifrån insamlad 

data.  

6.5.1 Organiseringen av riskhanteringen  

Enligt samtliga bankers årsredovisningar har styrelsen det övergripande ansvaret gällande 

riskhantering och fastställer policys för operativ riskhantering.  

Storbanker  

Samtliga storbanker använder sig av metoden ”Three lines of defence” där verksamheten 

utgör den första linjen, äger risken och har det övergripande ansvaret för identifiering och 

hantering av risken. Den andra försvarslinjen utgörs av en oberoende riskfunktion som i 

samtliga banker mottar och sammanställer incidenter från verksamheten, kontrollerar att 

processerna fungerar som de ska och tillhandahåller verktyg för hanteringen. Mellan dessa två 

finns det i samtliga storbanker en lokal eller decentraliserad funktion som rapporterar risker 

till andra försvarslinjen. Denna funktion ingår inte i själva verksamheten utan finns med som 

ett stöd vid exempelvis självutvärderingar samt kontrollerar att riskhanteringen sköts. 

Rapportering kan ske både via verksamhetsansvariga och genom den lokala eller 

decentraliserade kontrollfunktionen. Alla de tre storbankerna har en egen organisation för 

operativ risk, vilket innebär att de som arbetar i andra försvarslinjen enbart arbetar med 

operativa risker. 

En av storbankerna anser att den decentraliserade organisationsstrukturen banken har är viktig 

för riskhanteringen. Respondent A menar att tack vare den decentraliserade strukturen känner 

alla chefer att den risk den egna verksamheten utsätts för är deras ansvar att hantera. 
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Nischbanker  

I likhet med storbankerna använder samtliga nischbanker sig av metoden ”Three lines of 

defence” där verksamheten äger risken och det finns en oberoende riskfunktion som bland 

annat tillhandahåller metoder för identifiering och ansvarar för rapportering.  

I två av nischbankerna finns det ingen separat organisation för operativa risker, vilket då 

innebär att den andra försvarslinjen ansvarar för metoder för identifiering och ansvarar för 

rapportering av alla risker, inte enbart operativa. I en av nischbankerna finns det dock en egen 

organisation för operativa risker. Här finns det även riskkoordinatörer i verksamheten som 

utgör gränssnittet mellan verksamheten och den oberoende kontrollfunktionen.  

6.5.2 Identifiering 

Storbanker 

Alla tre storbankerna i studien använder sig av självutvärderingar som verktyg för 

identifiering. Självutvärderingar i storbankerna fungerar som en framåtblickande 

riskbedömning där ett antal personer sitter ner och funderar fritt kring vad som skulle kunna 

hända i verksamheten. Detta sker i två av storbankerna på årsbasis, medan det i den tredje 

sker mer löpande när det finns behov. I Storbank 1 ska deltagarna i dessa självutvärderingar 

ha bred erfarenhet och kunskap om den verksamheten där de ska identifiera risker. 

Respondent A menar att det hellre ska vara personer med bred erfarenhet än chefer som 

deltar. Deltagarna kan sedan bestämma om självutvärderingen ska delas upp på flera tillfällen 

eller om den ska ske längre ner i organisationen. I Storbank 2 menar respondent B att 

självutvärderingarna är en chefsrapport på hög nivå, men att insamlandet av information till 

dessa kan ske på en lägre nivå i organisationen. Respondent C menar att självutvärderingar i 

Storbank 3 sker på högre såväl som lägre nivåer i banken och att vanliga medarbetare såväl 

som höga chefer kan bli delaktiga. C menar vidare att självutvärderingar sker och är lika 

viktiga på verksamhetsnivå som på managementnivå. När självutvärderingarna sker på lokal 

nivå kan de enligt C även fungera som ett verktyg för att skapa riskmedvetenhet i 

organisationen. 

Utöver självutvärderingarna som oftast sker på årsbasis och omfattar hela verksamheten finns 

det i bankerna processer för att identifiera risker i nya produkter och vid förändringar i system 

och liknande. Dessa används när behov finns och är ofta inte lika standardiserade som 

självutvärderingarna. 



48 

 

För självutvärderingarna är inrapporterad data viktig eftersom den ofta ligger till grund för 

den identifiering som sker där. I samtliga storbanker kan alla medarbetare rapportera in 

incidenter. Eftersom verksamheterna är ansvariga för sina egna risker är det cheferna i 

affärslinjen som ansvarar för att incidentrapporteringen sker. Respondent B menar att ansvaret 

ligger på linjecheferna, men att den decentraliserade riskfunktionen finns med som ett stöd 

vid inrapporteringen. Respondent A menar att Storbank 1 arbetar mycket med att underlätta 

rapporteringen eftersom den är central för identifieringsarbetet. Det ska vara lätt att rapportera 

händelser, medarbetarna ska veta hur de ska göra det och alla ska kunna rapportera på sitt eget 

språk. Därför är länken på intranätet, där rapporteringen i Storbank 1 sker, översatt till alla 

språk på bankens hemmamarknader. A menar vidare att det är viktigt att alla inser att de 

rapporterar för att förbättra den egna verksamheten. 

” [...]när man rapporterar att man råkat ut för någonting, det inte är för att någon på 

huvudkontoren ska slå er i huvudet att ni gjort något fel, utan tänk på att det är rapportering 

för er egen skull [...].” (Respondent A, 2011–03–24) 

Respondent C uppger att även Storbank 3 arbetar mycket med incidentrapporteringen och att 

det är något som det är viktigt att arbeta med. C anser dock att det inte är helt lätt att arbeta 

med och att det kräver väl genomtänkta processer, bra systemstöd samt att de olika 

affärsområdena integreras med varandra och med koncernfunktioner för att processen ska 

fungera. 

Alla storbanker använder sig av externdata, dock på olika sätt. En av storbankerna är medlem 

i The Operational Riskdata eXchange Association, ORX
6
, och får därmed tillgång till deras 

stora internationella databas. Externdata används som ett led i att stämma av om banken har 

en rimlig nivå på incidentrapporteringen. Banken behöver i dagsläget inte göra detta, men gör 

det som ett led i förberedelserna för en eventuell implementering av en Intermätningsmetod.  

Nischbanker 

Även i nischbankerna är det vanligt att använda självutvärderingar som verktyg för att 

identifiera operativa risker. De sker även här en gång per år, men genomförs lite olika i de 

olika nischbankerna. I Nischbank 1 och 3 är självutvärderingarna mer fria. Det handlar här om 

att i workshopsammanhang sitta ner i grupper och relativt fritt efter insamlad incidentdata 

                                                 
6 ORX är en icke-vinstdrivande organisation som bland annat fungerar som ett forum för utbyte av operativ 

förlustdata. ORX ägs och kontrolleras av sina medlemmar, vilka är 57 ledande banker från 18 länder. Exempel 

på medlemmar är Deutsche Bank AG och Bank of America. (ORX Association, About ORX) 
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fundera kring vad som skulle kunna hända i framtiden. Här är det i Nischbank 3 främst 

personer från verksamheten som är med, medan det i Nischbank 1 kan vara allt från den 

högsta ledningen till olika chefer från verksamheten. I Nischbank 2 är självutvärderingarna 

mer styrda. Här är det den oberoende riskkontrollfunktionen som ställer frågor till främst 

gruppchefer, men även medarbetare kan bli utvärderade, om processer, förändringar inom 

enheter och vilka risker som finns inom enheten. Sedan genomförs årligen en friare workshop 

med cirka 20–30 personer, från såväl verksamheten som gruppchefer, där de 

självutvärderingar som genomförts och inträffade incidenter ligger till grund för att sätta upp 

stressade scenarier och se att banken klarar dessa. 

I alla nischbankers identifieringsarbete har insamlad incidentdata en central roll. Respondent 

F menar att: 

”Historiken är ju erfarenheten, så att det är jätteviktigt att ha med sig för att kunna göra en 

risk assessment eller en självutvärdering som är hyggligt verklighetsanknuten.” (Respondent 

F, 11–03–07) 

I Nischbank 3 kan och ska alla rapportera inträffade incidenter, medan det i de två andra finns 

vissa begränsningar gällande vilka som kan rapportera. I Nischbank 2 kan alla inom IT 

rapportera och rapporteringen sker där löpande. Inom den övriga operativa delen är det 

gruppchefer eller speciellt utsedda rapporteringsansvariga i verksamheten som rapporterar och 

det sker där månadsvis. I Nischbank 1 är det i dagsläget bara chefer som kan rapportera. 

Respondent D berättar dock att det inom Nischbank 1 diskuteras om alla ska kunna göra det. 

D menar vidare att det är viktigt att göra det så enkelt som möjligt att rapportera så att det inte 

blir ett oöverstigligt hinder att göra det. 

”Så det tror vi är en nyckel, att göra det jätteenkelt att rapportera, då är inte det 

oöverstigligt.” (Respondent D, 11–03–21) 

D menar vidare att det är vanligt att medarbetarna inledningsvis har en negativ inställning till 

incidentrapportering eftersom de känner att de inte vill skriva ner och rapportera in de fel som 

de har gjort. Här menar D att det är viktigt att tydligt kommunicera ut i organisationen att det 

inte är vilka fel en enskild individ begått som är intressant, utan vilken typ av fel och 

incidenter som inträffar i organisationen i stort som är av intresse. 
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Utöver interna databaser finns även en viss omvärldsbevakning där Nischbank 1 tittar på vad 

som hänt i andra länder och andra banker. 

6.5.3 Kvantifiering 

Samtliga banker använder sig av riskkort för att utvärdera de risker som identifierats i 

verksamheten. Riskerna bedöms vanligtvis på en skala mellan 1–4 eller 1–5 utifrån potentiell 

skadepåverkan och sannolikhet. Respondent B uppger att på en skala mellan 1–4 kan en risk 

med globala konsekvenser där banken exempelvis skulle kunna förlora bankoktrojen
7
 vara en 

fyra. B menar vidare att sannolikhet och påverkan bedöms av verksamhetsansvariga. Den 

decentraliserade riskfunktionen utmanar verksamhetens bedömning och stöttar verksamheten 

i denna process. Riskkort fylls sedan i av chefer på olika nivåer. En sammanställning görs 

därefter på hög nivå och riskerna prioriteras. De som anses vara nyckelrisker rapporteras till 

den centrala riskkontrollfunktionen där alla nyckelrisker sammanställs och rapporteras vidare 

till ledningsfunktionen.  

6.5.4 Metoder för hantering  

Storbanker 

Samtliga storbanker uppger att de genomför risk– och sårbarhetsanalyser vid implementering 

av nya produkter samt vid förändringar i organisationen. Dessa sköts av den decentraliserade 

funktionen, men stöds av de centrala kontrollfunktionerna. Storbankerna använder sig även av 

olika sorters kontrollsystem och behörighetskontroller, exempelvis är dualitetsprincipen en 

integrerad del av verksamheten och bankerna uppger även att de på central nivå arbetar med 

kontinuitetsplanering för att förebygga lågfrekventa risker. 

Storbankerna uppger även att de genomför utbildningar på olika nivåer i verksamheten och att 

kontrollfunktionen har ett utbildningsansvar. Respondent B uppger att det är viktigt att skapa 

en medvetenhet om riskerna, ha goda processer och att ha tekniska spärrar för att uppnå en bra 

riskhantering. Respondent A menar att banken har skapat en bra riskkultur genom att anställa 

personer direkt från skolan så att de kan formas efter bankens normer och värderingar. A 

menar att chefer i banken aldrig kommer utifrån utan har jobbat i affärsverksamheten innan, 

vilket innebär att de lever efter bankens företagsfilosofi och inser fördelarna med en bra 

riskhantering. A menar att antalet handläggningsfel därmed minskar. 

                                                 
7
 Tillstånd att bedriva bankverksamhet.  
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Storbankerna uppger även att de använder sig av olika backup system ifall de ordinarie 

systemen skulle krascha. Utöver backup system använder sig bankerna av försäkringar för att 

reducera en del av förlusterna. Respondent C uppger att varje enhet i banken kan återförsäkra 

specifika incidenter som kan uppstå på grund av operativa riskexponeringar. Respondent B 

menar att banken använder sig av så kallade ”katastrofförsäkringar”, vilka är tänkta att 

användas vid mycket enstaka fall. I dessa inkluderas ej förluster orsakade av terrorism, 

naturkatastrofer och lagstiftningsändringar.  

För att beräkna kapitalkravet använder sig samtliga storbanker av Schablonmetoden. Såväl 

Storbank 1 som 3 menar att det kapital som i dagsläget sätts av för operativ riskexponering är 

för stort mot de faktiska förlusterna.  

Nischbanker 

Även nischbankerna uppger att de använder sig av risk– och sårbarhetsanalyser vid 

utvärdering och godkännande av nya produkter och tjänster. Processen för dessa skiljer sig 

bankerna emellan. Respondent D uppger att ett kontrollråd kontrollerar och ger förslag, men 

att det inte får besluta om risken är värd att ta, utan att det beslutet hamnar hos cheferna i 

affärsverksamheten. D menar att en stor bank bör ha ett eget produktråd, men att de som liten 

bank får behandla detta under den centrala riskfunktionen.  

Behörighetsstrukturer och kontrollsystem är vanliga även hos nischbankerna. Respondent E1 

menar att det är viktigt att kontrollfunktionen är ute i verksamheten och kommunicerar ut 

riktlinjer, policys och instruktioner för att skapa riskmedvetenhet. Nischbankerna är eniga om 

att utbildning och information är viktigt. Respondent D uppger att banken genomför 

utbildningar om bankens produkter och tjänster. Respondent F menar vidare att det är viktigt 

att anställa rätt personer samt att genomföra riskutbildningar och informera om hur 

verksamheten ska bli bättre i sin riskhantering. 

”Det gör man inte en gång utan det är en ständig process, man måste ständigt återkomma, 

rapportera och vidareutbilda och ta hand om nya personalgrupper etcetera.” (Respondent F, 

11–03–07) 

De flesta av nischbankerna uppger att de använder sig av olika backup system ifall de 

ordinarie systemen skulle krascha. Respondent F uppger dock att banken skulle behöva 
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utveckla sina backup system för att kunna minimera de indirekta kostnader som uppstår om 

ett ordinarie system fallerar.  

Samtliga nischbanker uppger även att de använder försäkring för att så långt det går försäkra 

bort mer lågfrekventa risker med hög påverkan. 

Nischbankerna uppger dessutom att de outsourcar vissa enheter som ett sätt att minimera de 

operativa riskerna för den enheten. Nischbank D har exempelvis lagt ut IT–funktionen på en 

extern aktör, som vid ett systemuppehåll får stå för kostnaderna som uppstår i och med att 

funktionen ligger nere.  

För att beräkna kapitalkravet använder sig samtliga nischbanker av Basmetoden. Såväl 

respondent D som respondent E1 menar att det kapital som sätts av kraftigt överstiger de 

faktiska förlusterna. 

6.6 Resurser  

Sakkunniga 

Agnieszka Arshamian från Finansinspektionen menar att de kostnader som idag är 

förknippade med den enligt regelverket förespråkade hanteringen av operativa risker på sikt 

kommer att uppvägas av den nytta som erhålls.  

Storbanker  

Alla respondenterna från storbankerna är överens om att de resurser som krävs för den 

hantering av operativa risker som dagens regler kräver kan vägas upp av den nytta den för 

med sig. Däremot är de oense om det redan är så idag eller om det kommer krävas ännu en tid 

innan nyttan uppväger kostnaderna. Respondent C tror att nyttan i slutänden kommer att väga 

upp kostnaderna, men att det i dagsläget är svårt att se.  

”Idag gör man inte det, utan idag är det lite ett nödvändigt ont.” (Respondent C, 11–03–24) 

C tror att det är svårt att se nyttan, eftersom det i dagsläget inte går att se vilken påverkan 

riskhanteringen har på balans– och resultaträkningen. C menar vidare att om banker når dit att 

den operativa riskhanteringen är en naturlig del av verksamheten kommer nyttan med den 

kunna ses i banken, men att det i dagsläget förmodligen kostar mer än vad banken får ut. 

Respondent B håller till viss del med respondent C och menar att det är lättare att se nyttan av 

den operativa riskhanteringen inom de områden där den kommit långt och är en integrerad del 
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av verksamheten. B menar att det är ett långsiktigt satsande och drar en parallell till 

bokföring, som har funnits i ett par hundra år och där ingen idag ifrågasätter nyttan trots de 

resurser som läggs ner. Till skillnad från de ovan nämnda respondenterna menar respondent A 

att nyttan av den operativa riskhanteringen redan idag väger upp de resurser banken lagt på 

den.  

”Ja, det är en bra investering, man har koll på saker. Vi vet vad vi råkar ut för och kan göra 

en riskbedömning framåt i tiden.” (Respondent A, 11–03–11) 

Samtidigt tillägger respondent A att om det i framtiden skulle komma mer regler eller om 

storbankerna skulle tvingas att använda sig av Internmätningsmetoden känner A sig tveksam 

till om de kostnader som skulle vara förknippade med det är motiverade.  

Nischbanker 

Respondent F menar att de regler som finns idag är extremt resurskrävande och 

kostnadsdrivande för små institut. F anser vidare att kostnaderna i dagsläget är högre än den 

nytta som erhålls, men tillägger samtidigt att det nog egentligen är lite för nytt för att faktiskt 

kunna dra några slutsatser, att effekterna av de resurser som idag läggs på området 

förmodligen inte kommer ge någon avläsbar effekt förrän om fem eller tio år. F tror dock att 

det på sikt är till gagn för bankerna, såväl ur ett styrelse– och kundperspektiv som ur ett 

aktieägarperspektiv, att hantera operativa risker utifrån de regler som finns. I detta får F 

medhåll av respondent D som även menar att det på sikt kommer visa sig att nyttan med den 

typ av operativ riskhantering som förordas av Finansinspektionen och Basel II–regelverket 

kommer överstiga kostnaderna, även för små institut.  

6.7 Kritik mot dagens regelverk  

Sakkunniga  

Anders Kragsterman från Svenska Bankföreningen menar att tanken med Basel II–regelverket 

var att premiera de banker som har bra interna metoder för riskhantering, men att 

tillsynsmyndigheterna inte vågar släppa det helt och låta bankerna använda egna modeller. 

Han menar att bankerna inte kan använda de modeller som använts tidigare utan blir tvingade 

att använda regelverkets modeller som sedan ändras eller utökas. Han menar att det är väldigt 

komplext idag och för många regler, vilket gör att han gärna ser att reglerna blir färre, att 

inställningen borde vara mer back to basic.  
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Storbanker  

Alla storbanker tycker i grunden att dagens regelverk fungerar bra när gäller hanteringen av 

operativa risker. Respondent A menar att det i dag ligger på en bra nivå. Samtidigt tror A att 

det framöver förmodligen kommer att komma mer regleringar på området och till detta ställer 

A sig kritisk.  

”Jag tror att går man åt det hållet måste det vara på en rimlig, eller jordnära, nivå man kan 

ju inte kräva hur mycket som helst.” (Respondent A, 11–03–11) 

Även respondent C menar att de regler som finns idag är tillräckliga. C känner att det inte 

behövs en mer omfattande reglering, utan menar att det måste finnas en viss frihet för 

bankerna att utforma egna riktlinjer och processer för hanteringen av operativa risker. 

Samtidigt menar C att regelverket skulle kunna bli mer konkret och tydligare visa i vilken 

riktning bankerna ska arbeta.  

Respondent B menar att regelverket ger incitament att arbeta med den här typen av risk, men 

att det alltid finns förbättringspotential.  

Nischbanker 

Generellt tycker nischbankerna i grunden att dagens regelverk är bra eftersom det skapar 

incitament att arbeta med operativa risker, samtidigt riktar de kritik mot delar av dagens 

regelverk. Respondent F menar exempelvis att det är bra att operativ risk nu kommer i fokus. 

F menar att tack vare de regler som finns blir arbetssätten för hanteringen samt rapportering 

av incidenter mer strukturerade, men att det blir väldigt kostsamt för ett litet institut att 

implementera de processer som krävs för att hantera operativa risker rätt. 

Ett stort problem med dagens regelverk, som alla nischbankerna nämner, är att de nästintill är 

tvingade att använda sig av Basmetoden. Dels på grund av resurser, dels på grund av att 

nischbanker inte har samma möjligheter som stora att samla in incidenter.  

”Idag är i princip alla småbanker […] hänvisade till Basmetoden, det går ju inte att ta några 

andra metoder, det finns ju inte data. Så det är ju bara de stora som kan välja Schablon och 

sådant där modernt.” (Respondent D, 11–03–21) 

Eftersom ett användande av de mer avancerade metoderna leder till att mindre kapital krävs 

för att täcka de operativa riskerna, menar respondent D att regelverket inte kan anses vara 

konkurrensneutralt i dag. Detta eftersom nischbankerna inte ens har chansen att kunna 
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använda de mer avancerade metoderna. D går till och med så långt som att säga att 

nischbanker är väldigt hårt straffade dels på grund av hur Basmetoden är utformad, dels på 

grund av svårigheten att använda någon av de mer avancerade metoderna. Respondent D 

menar vidare att Basmetoden är märkligt utformad och ifrågasätter att den är baserad på 

intäkterna. D menar att det vore bättre om den var baserad på kostnaderna eftersom om en 

incident inträffar och den delen avvecklas försvinner intäkterna och kapitalkravet sänks, men 

att exponeringen mot den operativa risken ändå kan kvarstå och då inte räknas in. Även 

respondent E1 menar att Basmetoden har sina tillkortakommanden. E1 anser att regelverket i 

sig är trubbigt utformat och ifrågasätter vad en kapitalavsättning om 15 procent av intäkterna 

egentligen säger om bankens riskhantering.  

E1 menar att det istället borde vara mer styrt efter hur utvecklade processer och rutiner 

banken har för operativ risk. Därutöver menar respondent E1 att det borde finnas någon form 

av proportionalitetsprincip, att det borde vara lite mildare regler för små institut än för stora. I 

detta får E1 medhåll av respondent D som menar att regelverket borde vara lite mer anpassat 

till små banker. D tycker även att de som beslutar om reglerna gör det lite lätt för sig när de 

inför regler som rakt av ska gälla för alla banker.  
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7. Analys 

 

7.1 Riskhantering  

För att uppnå en god riskhantering är det inledningsvis viktigt att kunna definiera den risk 

som ska hanteras. Saknas en tydlig definition är det svårt eller omöjligt att identifiera 

riskexponeringar och incidenter. Därmed kan det finnas en rad riskexponeringar banken inte 

är medveten om och därför inte hanterar.  

7.1.1 Definition 

Alla banker, såväl storbanker som nischbanker, använder sig av Basel II–regelverkets 

definition av operativ risk. Enligt Lindblom et al. (2008:5) kan Basels definition anses vara 

för snäv eftersom den inte inkluderar strategisk– och ryktesrisk. I vår studie framgår att ingen 

av respondenterna tycker att definitionen är för snäv eller ser ett behov av att inkludera 

strategisk– och ryktesrisk. Agnieszka Arshamian från Finansinspektionen anser att 

definitionen är tillräckligt bra eftersom den ger bankerna möjlighet att utveckla definitionen 

efter den egna verksamheten. Vi ser dock att det finns skillnader gällande bankernas 

uppfattning om Basels definition samt att det finns vissa problem med den. Samtliga 

storbanker tycker att den rådande definitionen är bra, samtidigt som samtliga nischbanker i 

likhet med Lindblom et al. (2008:5) anser att definitionen är för generell och otydlig.  

Skillnaderna angående uppfattningen om definitionen kan bero på att de större bankerna, 

eftersom de är mer exponerade mot operativa risker, behöver lägga mer tid och personal på 

sin operativa riskhantering. Storbankerna har fler som dagligen arbetar med operativ risk, 

medan de som ansvarar för operativ risk i nischbankerna ofta är ansvariga för flera typer av 

risker. Därmed finns det i storbankerna mer tid att undersöka vilka operativa risker banken 

utsätts för och de har större möjligheter att anpassa definitionen efter bankens verksamhet.  

Att nischbanker inte har möjlighet att lägga lika mycket tid på att konkretisera vad 

definitionen innebär för den egna verksamheten, kan, som Pezier (2002:13) påpekar, leda till 

att incidenter identifieras under fel riskkategori. Banken kan därmed ha större 

riskexponeringar än vad de riskansvariga är medvetna om. Eftersom banken inte är medveten 
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om den fulla exponeringen blir hanteringen av operativa risker bristfällig och riskreducerande 

åtgärder vidtas inte. En tydligare definition är således önskvärd.  

7.1.2 Organisering av riskhanteringen  

Enligt Bessis (2010:41–42) är det vanligt att banker organiserar sin riskhantering utifrån 

modellen ”Three Lines of Defence”, en modell vi ser samtliga banker i studien använder sig 

av. De skillnader som ändå finns mellan stor– och nischbanker är att storbankerna har en 

decentraliserad kontrollfunktion som ett mellanled mellan verksamheten och den centrala 

kontrollfunktionen, vilket nischbankerna inte har. Detta kan förklaras av storbankernas 

storlek, att dessa inte skulle klara av att hantera insamlandet av incidentdata och kontrollen av 

riskexponeringar utan den centrala kontrollfunktionen. Detta innebär inte att nischbankerna, 

som saknar denna funktion, per automatik har en sämre riskhantering.  

Vidare ser vi att de mindre nischbankerna inte har en egen kontrollfunktion för operativa 

risker, utan att dessa hanteras under den gemensamma riskkontrollfunktionen. Mindre banker 

är i regel inte exponerade mot operativ risk i samma utsträckning som stora, internationella 

banker eftersom de mindre bankerna vanligtvis har en mindre komplex verksamhet. Trots 

detta kan en gemensam kontrollfunktion för alla risker leda till problem eftersom de 

riskansvariga förutom operativ risk också måste hantera andra typer av risker. I och med att 

mindre fokus läggs på operativ risk finns en fara att djupare analyser av lågfrekventa risker får 

stå tillbaka för de risker som mer påtagligt påverkar den dagliga verksamheten. Detta gör att 

nischbankerna i den aspekten kan bli mer sårbara för LFHS–incidenter.  

7.1.3 Identifiering  

I likhet med Hull (2010:367) kan vi konstatera att identifiering av risker är viktigt för att 

kunna hantera dessa. De verktyg bankerna i studien främst använder sig av vid identifiering 

av operativa risker är självutvärderingar och incidentdatabaser. Många av bankerna använder 

internt insamlad data tillsammans med externdata som grund för självutvärderingarna, varför 

databaser får en central roll i arbetet med identifieringen av operativa risker.  

7.1.3.1 Självutvärderingar 

Hull (2010: 376–377) menar att självutvärderingar är ett viktigt verktyg för banker att skapa 

bättre förståelse för sina operativa riskexponeringar, ett verktyg som samtliga banker 

använder sig av. Skillnader gällande hur de är utformade förekommer, men i de flesta 

bankerna sker de genom att en grupp sitter ner i en workshop och diskuterar de risker banken 
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exponeras mot, med data från incidentdatabaserna och medarbetarnas kunskap som underlag. 

Oftast genomförs självutvärderingarna med höga chefer i bankerna, men vissa banker 

involverar även medarbetare på lägre nivå. De banker som även involverar medarbetare på 

lägre nivå har en fördel i och med att dessa dagligen bedriver verksamheten och därför kan 

upptäcka verksamhetsspecifika risker som de högre upp i organisationen inte är medvetna om. 

Samtidigt är det viktigt att även högre chefer, med en mer övergripande bild över vilka risker 

banken i stort exponeras mot, är involverade i själutvärderingarna. Vi anser därmed att 

självutvärderingarna bör ske på olika nivåer i verksamheten för att ge en så komplett bild som 

möjligt.   

7.1.3.2 Incidentdatabaser  

Wahlström (2006:506) menar att i en bank där medarbetarna döljer incidenterna snarare än 

rapporterar dem, är ledningen inte medveten om de sanna riskexponeringarna och därmed 

finns en risk att felaktiga beslut tas. Detta visar vikten av god data, något såväl andra forskare 

(se exempelvis Chernobai et al., 2007:76) som respondenterna från bankerna menar är viktigt 

för att kunna göra adekvata analyser. För att uppnå god incidentdata krävs för det första att 

rapporteringen av incidenter uppmuntras och att ledningen kommunicerar vikten av att 

rapportera. Om medvetenhet saknas om varför rapportering ska göras är risken stor att 

incidentdatabasen blir bristfällig. Även för incidentrapporteringen kan en otydlig definition 

skapa problem eftersom det inte går att rapportera en operativ riskincident om den inte 

identifieras som en sådan.  

För att uppnå god incidentdata är det också viktigt att alla kan rapportera. Om så inte är fallet 

och allt ansvar läggs på chefer att rapportera kan det leda till att många incidenter inte 

rapporteras. Detta eftersom en enskild anställd kanske inte känner sig bekväm med att 

erkänna för sin chef att ett fel har uppstått. Det kan också vara så att chefen inte rapporterar ett 

fel eftersom det kan härledas till honom. Om alla kan rapportera ökar därmed sannolikheten 

att fler riskexponeringar synliggörs. Vi ser att alla banker utom Nischbank 1 och 2 uppger att 

alla kan rapportera in incidenter varför vi anser att även dessa två banker bör bygga ut sina 

rapporteringssystem så att de omfattar alla.  

Ytterligare en viktig aspekt är att det måste vara enkelt att rapportera. I dagsläget är det enbart 

en storbank och en nischbank som explicit uppger att de tycker att det är viktigt att det ska 

vara enkelt att rapportera. Samma storbank uppger dessutom att det är viktigt att alla kan 

rapportera på respektive hemmamarknads språk, något de andra bankerna bör dra lärdomar av 
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eftersom det kan öka sannolikheten att rapportering dels genomförs, dels blir mer rättvisande. 

Sannolikheten att rapportering av incidenter genomförs ökar tack vare att det kan vara 

smidigare och mindre tidskrävande att rapportera på det egna språket. Inrapporteringen bör 

även bli mer rättvisande eftersom det kan vara svårt att uttrycka sig med samma precision på 

exempelvis engelska jämfört med om rapporteringen görs på hemmamarknadens språk.  

För att inte missa relevanta incidenter anser vi det sammanfattningsvis vara viktigt att 

bankerna går ut och kommunicerar vikten av rapportering, att de gör det så lätt som möjligt att 

rapportera samt använder sig av system som tillåter alla att gå in och rapportera. Eftersom 

operativ risk är en risk som på allvar började uppmärksammas i mitten av 00–talet betyder det 

att operativ incidentrapporteringen inte funnits speciellt länge. Det faktum att det är så pass 

nytt innebär att det inte i alla banker finns intern incidentdata över incidenter som sker mer 

sällan. Att området operativ risk är så nytt kan också förklara varför det idag är så viktigt att 

kommunicera vikten av rapporteringen. När området mognat kommer det förmodligen inte 

vara lika viktigt eftersom operativ incidentapportering då kommer vara en självklar del av 

riskhanteringen.  

7.1.4 Kvantifiering  

Enligt Chernobai et al. (2007:67–69) finns det två typer av modeller för kvantifiering av 

operativ risk, bottom–up och top–down. I en top–down modell kvantifieras operativa risker 

utan att identifiera händelserna eller orsakerna till förluster, medan vid användning av en 

bottom–up modell sker kvantifieringen baserad på identifiering av interna händelser. 

Författarna menar att bottom–up är att föredra och är överlägsen top–down. Samtliga banker 

har anammat en bottom–up modell med riskkort för intern kvantifiering av bankens operativa 

riskexponeringar. Fördelarna med modellen är att bankerna kan förklara de bakomliggande 

mekanismerna till incidenter och riskexponeringar och därmed reducera dessa. Modellens 

effektivitet är dessutom lätt att kontrollera, eftersom banken kan jämföra de estimerade 

förlusterna från incidenter med de faktiska förlusterna, vilket vi ser är något som görs i stor 

utsträckning i bankerna.  

Vi ser därmed att samtliga banker internt använder bottom–up modeller för kvantifiering. För 

beräkningar av det lagstadgade kapitalkravet använder bankerna Bas– eller Schablonmetoden, 

vilka är top–down modeller. Eftersom top–down modeller är underlägsna bottom–up modeller 

och eftersom alla bankerna internt använder sig av bottom–up modeller kan det ifrågasättas 
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varför bankerna inte får använda sina interna modeller för kapitalkravsberäkningar. Kanske är 

det som Anders Kragsterman säger att tillsynsmyndigheten inte vågar låta bankerna använda 

egna modeller. En möjlig förklaring till att tillsynsmyndigheten inte vågar göra det kan vara 

att den anser att bankerna ännu inte har tilläckligt med intern incidentdata för att även kunna 

estimera sannolikheten och kostnaden för lågfrekventa riskincidenter.  

7.1.5 Metoder för hantering 

Enligt Allen och Bali (2006:1214) kan operativa riskincidenter delas in i högfrekventa 

incidenter med potentiellt små förluster, HFLS–incidenter, och i lågfrekventa incidenter med 

stora potentiella förluster, LFHS–incidenter. Vi kommer nedan diskutera vilka metoder 

bankerna använder för att hantera operativ risk och vilka som kan anses användas för att 

förebygga och reducera kostnader för LFHS–incidenter respektive HFLS– incidenter.  

Förlustkontroll 

Enligt Harrington och Niehaus (1999:10) finns det två ansatser till förlustkontroll; antingen 

kan företaget reducera antalet riskfyllda aktiviteter eller förebygga förluster i de aktiviteter de 

väljer att ägna sig åt. 

För att reducera eller i alla fall förhindra att nya riskfyllda aktiviteter eller produkter införs har 

samtliga banker processer för godkännande av nya produkter. Även ren eliminering av 

produkter och tjänster för att minska den operativa risken förekommer. Att helt ta bort alla 

aktiviteter som ökar den operativa risken är dock omöjligt eftersom det skulle betyda att alla 

aktiviteter måste avslutas. 

För att förbygga förluster i de aktiviteter bankerna ägnar sig åt använder sig samtliga banker 

av flera av de kontrollsystem som Merchant och Van der Stede (2007:76) listar.  

Alla bankerna använder sig av olika typer av handlingskontroll för att förhindra oönskade 

beteenden. Exempel på sådana som används i bankerna är behörighetsstrukturer, tillämpning 

av dualitetsprincipen och delegationsordningar.  

Vi ser även att de använder sig av vad Merchant och Van der Stede (2007:76) definierar som 

personalkontroll. Alla banker anser exempelvis att det är viktigt att utbilda personalen för att 

på så sätt öka medvetenheten om risker och möjliggöra för personalen att utföra ett så bra 

arbete som möjligt. Samtliga respondenter anser dessutom att det är viktigt att anställa rätt 

personer, vilket även det är en typ av personalkontroll. En av bankerna, Storbank 1, tar det ett 
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steg längre och anställer främst personer direkt från universiteten, vilket då innebär att 

cheferna i princip alltid rekryteras internt. Detta kan öka riskmedvetenheten eftersom den 

internt rekryterade chefen känner verksamheten och de potentiella risker banken vanligen 

exponeras mot. Sannolikheten är också större att personen identifierar sig med verksamheten 

och därför agerar för bankens bästa. Samtidigt finns risken att dessa personer blir för 

fokuserade på den egna verksamheten och därmed missar lärdomar från andra banker eller 

branscher, vilket en nyanställd utifrån kan föra med sig. Vi ser därför att det bästa 

förmodligen är att ha en mix av anställda som arbetat länge i banken och därmed har en bred 

kunskap om verksamheten och nyanställda som kan komma in med andra erfarenheter och se 

verksamheten med nya ögon.  

Samtliga banker är också överens om att företagskulturen starkt påverkar riskhanteringen i 

organisationen och att det därför är viktigt att ha och arbeta för en god riskkultur, något som 

beläggs av Reason (1998:193–196). I bankerna sker detta bland annat genom införandet av en 

”code of conduct”, som alla bör känna till, och genom kontinuerlig uppföljning för att öka 

riskmedvetenheten.  

De ovan presenterade systemen för förlustkontroll hanterar främst högfrekventa 

riskexponeringar som uppstår i den dagliga verksamheten. Förlustkontroll kan även vara ett 

sätt för banker att förebygga LFHS–incidenter. Detta eftersom kontinuerligt arbete med 

riskhantering ökar riskmedvetenheten i verksamheten och gör att en välfungerande 

kontrollfunktion byggs ut. Hade det exempelvis funnits en bättre handlingskontroll i Barings 

Bank hade förlusterna, och därmed bankens konkurs, förmodligen kunnat förebyggas.  

Förlustfinansiering 

Gällande förlustfinansiering av operativa risker använder sig alla banker av försäkringar samt 

håller kvar delar av riskerna, vilket medför att kapital måste avsättas för dessa risker. Vissa 

banker använder sig även av andra typer av transfereringar såsom att outsourca delar av 

verksamheten till ett annat bolag, vilket medför att riskerna inom dessa delar hanteras av det 

andra bolaget.  

Allen och Bali (2006:1214) förklarar att det i allmänhet inte går att försäkra sig mot LFHS–

incidenter på grund av problematiken med moral hazard. Banken kan inte heller lösa 

problemet genom interna försäkringar eftersom en enda LHFS–incident kan vara tillräcklig 
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för att sätta banken i konkurs. Detta tillsammans med att operativa risker inte går att hedga 

innebär att LHFS–incidenter hamnar i fokus när avsättning av kapital för bankerna sätts.  

Enligt Basel II–regelverket och FFFS 2007:1 finns det, som tidigare nämnts, tre metoder för 

att beräkna det kapital som enligt lag måste avsättas för exponering mot operativa risker. Alla 

de tre storbankerna i studien använder sig av Schablonmetoden, medan alla tre nischbankerna 

använder sig av Basmetoden. Att använda sig av Basmetoden leder, som tidigare diskuterats, 

till att mer kapital måste sättas av för riskexponeringen än om Schablonmetoden används. 

(Lindblom et al. 2008:13) Minst kapital måste sättas av om Internmätningsmetoden används 

eftersom denna metod är mest riskkänslig. (Basel Committee on Banking Supervision, 

2010a:3) Att de små bankerna som ingår i vår studie använder sig av en enklare metod än 

storbankerna stämmer väl överens med slutsatsen Bonsón et al. (2007:203–217) drar; att 

bankens storlek har störst inverkan på valet av metod. 

Samtliga banker i undersökningen uttrycker att de strävar efter att utveckla sin hantering av 

operativ risk, vilket i fallet med storbankerna skulle kunna leda till att de börjar använda sig 

av Internmätningsmetoden. Två av storbankerna bekräftar också att en framtida övergång till 

den mer avancerade metoden är möjlig. Om de börjar använda den metoden kommer 

kapitalkravet att minska. Nischbankerna menar att de inte har något annat val än att använda 

sig av den mycket riskokänsliga Basmetoden, vilket de menar beror dels på brist på 

incidentdata, dels på för stora kostnader för implementering av en mer avancerad metod.  

Intern riskreduktion 

Harrington och Niehaus (1999:13) menar att intern riskreduktion genom antingen 

diversifiering eller genom att investera i information är möjlig. Diversifiering av operativa 

risker skulle kunna innebära att ha backup system för IT–delar, exempelvis ha två datasystem 

eller alternativa energikällor. Ett sätt att undersöka behovet av diversifiering genom backup 

system i verksamheten kan vara att utreda hur verksamheten fungerar under mycket pressade 

situationer, när de vanliga processerna inte kan användas. Detta genomförs i bankerna i form 

av kontinuitetsplanering där backup lösningar arbetas fram. Vi anser att intern riskreduktion 

genom diversifiering med backup lösningar är något väsentligt för alla banker, små såväl som 

stora. Detta eftersom bankerna genom att ha backup lösningar och system på ett bättre sätt 

kan hantera LFHS–incidenter. Med backup system kan verksamheten sättas igång snabbare 

och därmed minimeras indirekta förluster. Att utveckla detta är ett område vissa av bankerna 
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skulle behöva arbeta vidare med. Exempelvis uppger en av nischbankerna att det är ett 

problem och att banken inte riktigt vet vilka indirekta kostnader de faktiskt får när ett system 

står still, men att de kan vara stora.  

Ett annat sätt för banker att hantera LFHS–incidenter kan vara att investera i information. 

Detta kan ske genom att köpa in externdata för att kunna göra mer känsliga modeller och 

analyser. Händelser som händer ofta finns i bankernas interna databas, men incidenter som 

händer sällan är svåra för banken att fånga upp med den egna datan. Externdata fungerar som 

ett komplement för att ändå kunna ta hänsyn till dessa. Vi har sett att det främst är 

storbankerna som använder sig av externa internationella databaser och en av bankerna har 

uppgett att de använder sig av ORX för insamling av externdata. Det tål att påpekas att ingen 

av bankerna enligt Basel II–regelverket behöver använda sig av externdata eftersom de inte 

använder sig av Internmätningsmetoden. Den externa datainsamlingen sker främst för 

bankernas egen räkning för att kunna förutspå potentiella risker bättre samt för att förbereda 

banken inför en potentiell övergång till Internmätningsmetoden där externdata krävs. 

Externdata anser vi är ett viktigt verktyg för att få vetskap om och kunna ta hänsyn till LFHS-

incidenter. Dessa är ofta så pass sällsynta att de nästintill aldrig ingår i den egna 

incidentdatan, men på grund av de kostnader de kan åsamka banken är det ändå viktigt att ta 

dem i beaktande.  

7.2 Riskhantering ur ett aktieägarperspektiv  

Alla bankerna i studien utom en fastslår i sina respektive årsredovisningar att målet med 

riskhanteringen är att maximera värdet för aktieägarna. Samtidigt infördes de regler bankerna 

har att följa för att stärka stabiliteten i systemet. Perspektivet är alltså snarare samhällets och 

kundernas än aktieägarnas. Som följd av detta kan det ifrågasättas huruvida den riskhantering 

bankerna ägnar sig åt verkligen tillför värde för aktieägarna och om den överhuvudtaget kan 

göra det med de regler som finns idag. 

7.2.1 Generellt om operativ riskhantering och aktieägarvärde  

Enligt finansiell teori gäller generellt att riskhantering som minskar den osystematiska risken 

minskar aktieägarvärdet. Detta eftersom åtgärder för att minska den osystematiska risken 

håller avkastningskravet konstant samtidigt som åtgärderna för med sig en kostnad. 

Avkastningskravet blir konstant eftersom CAPM enbart omfattar systematisk risk. Därav 

följer att det enda sättet som riskhantering av osystematisk risk kan öka aktieägarvärdet är om 
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riskhanteringen leder till ökade kassaflöden och dessa väger upp de kostnader riskhanteringen 

för med sig. Starkare kassaflöden kan komma som en följd av att variationerna i kassaflödena 

minskar. (Harrington och Niehaus, 1999:195) 

Operativa risker definierade efter Basels kategorier är i högsta grad osystematiska. Vore det 

helt kostnadsfritt med total eliminering av operativ risk vore detta ur ett aktieägarperspektiv 

önskvärt eftersom ett ökat operativt risktagande inte ökar den förväntade avkastningen. 

Eftersom det dock är betydande kostnader förknippade med att hantera operativa risker måste 

alltså, som ovan nämnts, dessa åtgärder för att öka aktieägarvärdet leda till att företagets 

kassaflöden ökar mer än vad åtgärderna kostar att genomföra. Detta förutsatt att företaget 

faktiskt delar ut mer när kassaflödena ökar. Om så är fallet kommer aktieägarvärdet att öka 

när utdelningen ökar enligt modellen nedan. 

 

 

Enligt resonemanget ovan framgår att det kan vara bra även ur ett aktieägarperspektiv att 

hantera operativa risker. Frågan är dock om den grad av riskhantering som sker i banker idag 

är bra. Flera av våra respondenter lyfter fram att regelverket initialt har lett till mycket höga 

kostnader. Exempelvis menar respondent F att kostnaden är högre än nyttan idag, men tror att 

effekten av de åtgärder som idag vidtagits för att hantera operativ risk först kan utläsas om 5–

10 år och att dessa då kommer visa sig vara till gagn ur såväl styrelse–, ägar– som 

kundperspektivet. En försvårande aspekt som respondent C lyfter fram gällande detta är att 

det är svårt att idag se åtgärdernas påverkan på resultaträkningen. Därför kan det idag vara 

svårt att se om åtgärderna verkligen bidrar till ökade kassaflöden eller om dessa enbart 

minskar aktieägarvärdet. Det kan dock slås fast att åtgärderna för hantering av operativ risk, 

använda på rätt sätt och i rätt mängd, skulle kunna öka aktieägarvärdet. Viktigt är i vilket fall 

att, om målet med riskhanteringen ska vara att maximera aktieägarvärdet, noga tänka igenom 

vilka effekter olika åtgärder får på detta.  

7.2.2 Kapitalkrav och operativ risk 

I diskussionen nedan kommer en distinktion göras mellan hur kapitalkravet för operativ risk 

påverkar aktieägarvärdet på kort och lång sikt. Vi definierar här kort sikt som högst några år, 

medan lång sikt snarare är ett par decennier.  
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Ett problem med operativ riskhantering ur aktieägarsynpunkt är att det med dagens metoder är 

osäkert huruvida det kapital som sätts av för operativ riskhantering verkligen motsvarar de 

faktiska operativa förlusterna. Damodaran (2002:601) menar att om kapitalet som sätts av 

överstiger de faktiska förlusterna påverkar det bolagets kassaflöden negativt och därmed 

aktieägarvärdet negativt. Om däremot för lite kapital sätts av överskattas bolagets kassaflöden 

och aktieägarvärdet blir för en tid för högt. Skulle avsättningarna däremot motsvara de 

faktiska förlusterna kan de ses som åtgärder för att jämna ut kassaflöden. Enligt Harrington 

och Niehaus (1999:195) leder utjämningar av kassaflöden exempelvis till starkare 

förhandlingsstyrka mot leverantörer och anställda, vilket kan leda till bättre priser och lägre 

löner och därmed starkare kassaflöden. Leder avsättningarna för operativ risk till detta kan de 

ur ett aktieägarperspektiv anses motiverade. Därmed kan slutsatsen dras att kapitalkrav i 

grunden är något som skulle kunna skapa värde för aktieägarna.  

7.2.2.1 Effekten av kapitalkrav på kort sikt 

Bonzón et al. (2007:215) menar i sin studie, där de undersökte spanska banker under 2001-

2005, att 15 procent i kapitalavsättningar för exponeringar mot operativ risk, vilket gäller för 

Basmetoden, är för mycket. Att 15 procent av rörelseintäkterna är för mycket att sätta av för 

operativa förluster på kort sikt menar även två av de tre nischbanker som ingått i vår studie
8
. 

Att nischbankerna på kort sikt sätter av för mycket kapital leder till att vinsten idag 

undervärderas, vilket ger lägre avkastning på aktien och därmed i nuläget ett lägre 

aktieägarvärde. På kort sikt skulle därför en lägre procentsats, som bättre motsvarar de 

faktiska förlusterna, vara motiverad och leda till ett ökat aktieägarvärde. 

Enligt studien genomförd av Bonzón et al. (2007:203–217) där de undersökte spanska banker 

framgår även att de banker som använder sig av Schablonmetoden på kort sikt sätter av för 

mycket kapital, även om kapitalavsättningen blir lägre än med Basmetoden. Detta borde även 

gälla för de svenska banker vi innefattar i vår studie, något som bekräftas av respondent A 

som menar att de ackumulerade förlusterna orsakade av exponering mot operativ risk är 

mycket små i förhållande till det kapital som sätts av. Därmed anser vi att även storbankernas 

aktieägarvärde på kort sikt är lägre än vad det borde vara på grund av att för mycket kapital 

sätts av. 

                                                 
8
 Respondenten från den tredje nischbanken har ej uppgett hur stora förlusterna är i förhållande till 

kapitalavsättningarna.  
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7.2.2.2 Effekten av kapitalkrav på lång sikt 

På lång sikt är det inte lika självklart att de kapitalavsättningar som görs idag verkligen är för 

stora. Sett över längre tid är det möjligt att en lågfrekvent incident kommer att ha inträffat 

som banken måste ha satt av kapital för att klara. 

Bonsón et al. (2007:203–17) anser att såväl Basmetoden som Schablonmetoden kvantifierar 

operativ risk blint eftersom ingen av metoderna undersöker orsakerna till riskexponeringarna. 

Med detta sagt är det högst troligt att det idag antingen sätts av för mycket eller för lite kapital 

för exponering mot operativa förluster på lång sikt, vilket påverkar aktieägarvärdet. Det skulle 

dock vara möjligt att rätt mängd kapital sätts av, något som snarare måste ses som ren tur än 

att de befintliga metoderna är goda verktyg för kapitalkravsberäkningar. 

Vid kvantifiering av operativ risk är enligt Chernobai (2007:68) en bottom–up modell att 

föredra. En sådan modell tar hänsyn till de bakomliggande orsakerna till riskexponeringar till 

skillnad från top–down modeller. Bas– och Schablonmetoden är, som tidigare nämnts, typer 

av top–down modeller medan Internmätningsmetoden är en bottom–up modell. För att 

beräkna kapitalavsättningar som bättre motsvarar de faktiska förlusterna på såväl kort som 

lång sikt är det därför bättre att använda sig av en Internmätningsmetod.   

För att kunna använda sig av en sådan krävs tillräcklig och tillförlitlig incidentdata. Såväl i 

våra intervjuer med bankerna som i vetenskaplig litteratur framgår det att det idag är svårt att 

få tillgång till data över framförallt LFHS-incidenter. På grund av att insamling av 

incidentdata skett under en så pass kort tidsperiod finns det förmodligen en mängd potentiella 

lågfrekventa incidenter som ännu inte inträffat. Därmed finns dessa inte med i externa 

databaser och definitivt inte i de interna. Detta gör det i dagsläget svårt att veta vilka 

incidenter som skulle kunna uppstå och därmed ännu svårare att sätta av rätt mängd kapital 

för dessa.  

Ur ett aktieägarperspektiv vore det bra om bankerna använder sig av mer riskkänsliga metoder 

som tar hänsyn till fler LFHS-incidenter och därmed bättre kan motsvara de förluster som kan 

uppstå på lång sikt. Vi ser dock att det i dagsläget inte finns tillräckligt mycket incidentdata 

för att kunna beräkna kapitalkrav som motsvarar de förluster banken skulle kunna råka ut för 

på lång sikt. Därför är det förmodligen bra att bankerna idag använder sig av metoder som gör 

att de sätter av mer kapital än de ackumulerade förlusterna som uppstått under de år 

incidentdata samlats. Detta med tanke på att de faktiska förlusterna under dessa år 
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förmodligen är lägre än vad de kan komma att vara under en längre tidsperiod när 

sannolikheten för att en LFHS-incident har inträffat är större.  

På sikt är det alltså troligt att en mer lågfrekvent risk kommer att inträffa. Eftersom den 

rationelle investeraren är medveten om detta är det förtroendeskapande att bankerna håller 

mer kapital än de på kort sikt kan anses behöva. Detta skulle kunna påverka kassaflödena idag 

positivt eftersom det kan leda till att fler vågar investera i de banker som håller mer kapital än 

vad som på kort sikt är nödvändigt. Därmed skulle värdet för befintliga aktieägare kunna öka. 

Förtroende skapas även hos övriga intressenter till banken. Om banken håller mer kapital än 

nödvändigt på kort sikt ökar sannolikheten att den klarar att täcka upp förluster orsakade av en 

LFHS-incident. Övriga intressenter kräver därför inte ökad ersättning för att beblanda sig med 

banken. Bankens kassaflöden skulle därmed även idag kunna stärkas och därmed ökar 

aktieägarvärdet. 

Av det ovan diskuterade framgår att det på kort sikt sätts av för mycket kapital i såväl 

storbanker som nischbanker, att nischbankerna sätter av mer kapital än storbankerna och att 

deras aktieägarvärde därmed påverkas mer än storbankernas. På lång sikt är det däremot inte 

lika självklart att för mycket kapital sätts av vare sig i storbankerna eller i nischbankerna. 

Däremot kan vi slå fast att chansen att rätt mängd kapital sätts av är mycket liten, vilket får en 

påverkan på aktieägarvärdet. Sätts för mycket kapital av sänker det aktieägarvärdet och sätts 

för lite kapital av blir aktieägarvärdet för stunden för högt; när en smäll sedan kommer är 

risken stor att en bank med för lite kapitalavsättningar får stora problem. Därmed vore det 

önskvärt för såväl storbanker som nischbanker att utveckla mer riskkänsliga metoder som tar 

hänsyn till så många LFHS-incidenter som möjligt.  

7.2.2.3 Förutsättningar för val av kapitalberäkningsmetod 

En stor skillnad mellan storbankerna och nischbankerna är att storbankerna, tack vare de 

resurser de kan lägga på riskhantering och deras möjlighet att samla in tillräckligt med 

incidentdata från den egna verksamheten, har möjligheten att gå över till den mer riskkänsliga 

Internmätningsmetoden. Nischbankerna i studien anser att de kostnader som är förknippade 

med de krav som måste uppfyllas för att övergå till Internmätningsmetoden inte uppvägs av 

det lägre kapitalkrav denna metod skulle föra med sig. Samtidigt anser de att de inte har 

tillräckligt med incidentdata för att kunna gå över till Internmätningsmetoden. Även om de 

resursmässigt hade haft möjligheten att köpa in extern incidentdata från exempelvis ORX är 

det för nischbankerna inte intressant. Detta eftersom det enligt Allen och Bali (2007:1210–
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1215) är viktigt att de banker som ingår i databasen är lika stora och har en liknande affärsmix 

som den egna banken. Detta är knappast fallet om nischbanker i Sverige jämförs med de 

banker som ingår i ORX–samarbetet eftersom de som ingår där är stora, internationella 

banker. För att öka aktieägarvärdet för dem som investerat i nischbankerna vore det dock 

önskvärt att det även för nischbankerna fanns en mer riskkänslig kapitalberäkningsmetod 

eftersom det skulle leda till att kapitalavsättningarna bättre skulle stämma överrens med de 

faktiska förlusterna.  

Två av storbankerna i studien uppger att de arbetar för att så småningom gå över till en 

Internmätningsmetod. Genom att göra det kommer deras kapitalavsättningar förmodligen, om 

ingen oförutsedd och ej i kapitalkravet medräknad LFHS-incident inträffar, bättre motsvara de 

faktiska förlusterna, vilket på kort sikt kommer att leda till ett ökat aktieägarvärde.  

Genom att ha möjligheten att gå över till Internmätningsmetoden har storbankerna även en 

fördel i och med att de, när utvecklingen av incidentdatabaser kommit längre och omfattar fler 

LFHS-incidenter, även på lång sikt kunna estimera mer rättvisande kapitalavsättningar. Detta 

kommer att leda till mer rättvisande kassaflöden och därmed till ett aktievärde som är mindre 

under– eller övervärderat.  

7.2.2.4 Kapitalberäkningsmetodernas påverkan på bankernas konkurrenskraft 

Ytterligare ett problem som uppstår när för mycket kapital sätts av är, som Bonsón et al. 

(2007:217) påpekar, att bankens konkurrenskraft försämras. Här har storbankerna en fördel 

eftersom de idag använder sig av en mer riskkänslig metod och därmed sätter av mindre 

kapital än vad nischbankerna gör. Det kan anses att storbankerna redan innan Basel II infördes 

hade konkurrensfördelar gentemot nischbankerna tack vare sin ställning på marknaden och 

sitt stora produkt- och tjänsteutbud. Ett av syftena med regelverket var att skapa en mer 

konkurrensneutral marknad, något som dagens metoder för kapitalkravsberäkning delvis 

motverkar. På kort sikt kan vi konstatera att samtliga banker sätter av för mycket kapital, men 

att nischbankerna sätter av mer kapital i relation till sina faktiska förluster än vad 

storbankerna gör. Detta leder till att nischbankernas konkurrenskraft försvagas ytterligare.  

Även på lång sikt kan det anses att nischbankernas konkurrenskraft gentemot storbankerna 

försvagas. Detta eftersom storbankerna har möjlighet att gå över till den mer riskkänsliga 

Internmätningsmetoden, vilket nischbankerna inte har.  
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Om nischbankernas konkurrenskraft gentemot storbankerna minskar kan detta leda till att 

exempelvis färre kunder söker sig till nischbankerna, vilket kommer att påverka 

nischbankernas kassaflöden negativt. Påverkas kassaflödena negativt kommer utdelningen till 

aktieägarna minska och därmed minskar aktieägarvärdet. Vi ser alltså att det faktum att 

nischbankerna sätter av mer kapital för operativ riskexponering i förhållande till de faktiska 

förlusterna än vad storbankerna gör, leder till minskad konkurrenskraft, minskade kassaflöden 

och ett minskat aktieägarvärde. Om mer riskkänsliga metoder för alla banker skulle utvecklas, 

skulle framförallt nischbankernas konkurrenskraft stärkas, deras aktieägarvärde skulle öka 

och marknaden skulle bli mer homogen.  

7.3 Synen på dagens regelverk  

Vissa av de svårigheter Wahlström (2006:511) pekar på i sin studie från 2001 är fortfarande 

idag, 10 år senare, aktuella. I Wahlströms studie ansågs det svårt att definiera och därmed 

mäta operativ risk. Detta är en svårighet som kvarstår framförallt i nischbankerna. Vi ser 

också att en av de banker vi studerat framhåller att det inledningsvis kan vara svårt att få 

personalen att rapportera samt att samtliga banker arbetar för att uppmuntra rapporteringen. 

Stödet för regelverket som helhet är dock fortfarande starkt eftersom det ger incitament att 

arbeta med operativa risker. Dock anser samtliga banker att området fortfarande är omoget 

och att tid därför behövs för att införa och arbeta med de regler som finns idag innan 

ytterligare regleringar implementeras. Vi ser också att den finanskris vi just gått igenom inte 

påverkade bankernas syn på regelverket för operativ risk, vilket går emot vad Wahlström 

förutspådde.  

Trots att bankerna i stort är nöjda med regelverket kan en paradox mellan regelverkets syfte 

och metoderna för kapitalberäkning skönjas. Regelsättarna utformade Basmetoden till en 

metod där mycket kapital måste sättas av för att uppmuntra banker att utveckla sina processer 

och byta till en mer riskkänslig metod samt för att göra marknaden mer konkurrensneutral. 

För små banker är det steget dock stort och de har svårt att inom sina ramar för resurser och 

incidentdata utveckla de processer som krävs för att använda en mer avancerad och 

riskkänslig metod. På sikt kan detta leda till att nischbankerna i högre grad än storbankerna, 

som har större möjligheter att utveckla en Internmätningsmetod, tappar förtroendet för 

regelverket och ser det som ett sätt att sätta krokben för verksamheten. I likhet med vad 

Bonsón et al. (2008:303-304) säger, kan det konstateras att regelverket istället för att göra 

marknaden mer konkurrensneutral, och därmed mer homogen, leder till att små bankers 
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konkurrenskraft minskar och därmed ökar skillnaderna mellan små och stora banker 

ytterligare.  

Efter det ovan diskuterade kan det slås fast att regelverket i alla hänseenden inte kan anses 

passa alla. Det borde därför, i likhet med vad en av respondenterna i studien anser, finnas 

någon form av proportionalitetsprincip. Viktigt att ha i åtanke här är också att regelverket som 

det såg ut enligt Baselkommitténs förslag inte var tänkt att omfatta små banker, utan är 

utformat för stora, internationella banker. Regelverket behöver därför bli mer anpassat till 

mindre banker, framförallt vad det gäller utvecklandet av mer riskkänsliga metoder för 

kapitalkravsberäkningar. I övrigt bör regelverket få tid att mogna så att bankerna har chansen 

att implementera och utveckla de relativt nya processerna för operativ riskhantering innan 

ytterligare förändringar görs.   
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8. Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur operativ risk hanteras i stor– 

respektive nischbanker verksamma på den svenska marknaden och hur denna hantering 

påverkar aktieägarvärdet. Vidare kommer vi att undersöka hur bankerna ser på dagens 

regelverk och om det passar alla banker.  

8.1 Hantering av operativ risk 

För att kunna hantera och identifiera operativ risk krävs att bankerna kan definiera vad 

operativ risk är.  

Samtliga banker i studien använder sig av Basels definition av operativ risk. Till skillnad från 

storbankerna anser nischbankerna att definitionen är för generell och otydlig, vilket kan 

förklaras av att nischbankerna inte har lika mycket resurser som storbankerna för att arbeta 

med definitionen och hur den ska anpassas till den egna verksamheten. Detta kan leda till att 

incidenter hanteras och kategoriseras under fel riskkategori. En tydligare definition är därför 

önskvärd. 

Samtliga banker organiserar sin riskhantering efter modellen ”Three Lines of Defence”. Vissa 

skillnader förekommer dock i och med att storbankerna har en extra kontrollfunktion på 

decentraliserad nivå. Detta beror främst på storbankernas storlek och inte per automatik på en 

sämre riskhantering i nischbankerna. En annan skillnad är att två av de tre nischbankerna inte 

har egen kontrollfunktion för operativa risker, vilket även det kan bero på att nischbankerna 

har mindre resurser att tillgå vid riskhantering. Faran med att inte ha en egen 

riskkontrollfunktion för operativ risk är att nischbankerna kan bli mer sårbara för LFHS-

incidenter eftersom analyser av mer lågfrekventa risker får stå tillbaka för analyser och 

hantering av mer frekventa och i den dagliga verksamheten mer påtagliga riskexponeringar.   

Vid riskhantering finns det en rad viktiga steg. Vi har valt att i denna uppsats fokusera på tre 

av dem; identifiering, kvantifiering och metoder. Det tredje steget kan delas in i 

förlustkontroll, förlustfinansiering och intern riskreduktion.  

Alla banker använder sig av självutvärderingar och incidentdatabaser vid identifiering av 

operativa risker. De mest betydande skillnaderna vi ser bankerna emellan, är att vissa banker 
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involverar medarbetare i självutvärderingarna. Gällande incidentrapportering är det viktigt att 

bankerna går ut och kommunicerar vikten av en bra rapportering och varför de anställda ska 

incidentrapportera. Detta är nödvändigt för att täcka in relevanta riskexponeringar på alla 

nivåer i organisationen. Gällande incidentrapportering är det enbart två av bankerna som 

explicit uttrycker att det är viktigt att göra det lätt att internt rapportera och endast en bank, en 

storbank, uppger att det är viktigt att inrapporteringen sker på hemmamarknadens språk. Detta 

är viktigt för att öka sannolikheten för incidentrapportering. Här ser vi att det finns utrymme 

för övriga banker att dra lärdomar av den ovan nämnda banken. Dessutom uppger två 

nischbanker att alla anställda inte kan rapportera in operativa risker, vilket är av största vikt 

för att samla in relevanta incidenter att bygga analyser på.  

Vid intern kvantifieringen ser vi att samtliga banker använder sig av riskkort, vilken är en 

bottom–up modell. Modeller av denna typ är att föredra eftersom dessa gör det möjligt att 

lokalisera riskernas härkomst och därefter vidta nödvändiga åtgärder. För att beräkna det 

kapital som enligt regelverket måste sättas av använder samtliga storbanker Schablonmetoden 

och samtliga nischbanker använder Basmetoden. Bägge dessa metoder är av typen top-down. 

En möjlig förklaring till varför de interna bottom-up modellerna inte får användas för 

beräkning av kapitalkravet är bristen på lågfrekvent data. 

 Alla banker använder sig av kontrollsystem som exempelvis behörighetsstrukturer eller 

dualitetsprincipen. De olika kontrollsystemen används främst för att hantera HFLS–

incidenter, men kan också verka förebyggande på LFHS-incidenter. Vid förlustfinansiering, 

för att klara kostnader som uppkommer vid LFHS–incidenter, använder sig bankerna av 

kapitalavsättningar. Vissa av nischbankerna outsourcar även delar av verksamheten. För att 

förebygga LFHS-incidenter använder bankerna intern riskreduktion i form av backup system 

eller genom att köpa externdata. Det är främst de stora bankerna som använder sig av externa 

databaser. 

8.2 Operativ riskhantering ur ett aktieägarperspektiv 

Eftersom alla banker utom en anger att målet med riskhanteringen är att maximera 

aktieägarvärdet kan frågan ställas huruvida den riskhantering av operativa risker som idag 

sker i svenska banker gör det. Om riskhantering ska kunna skapa värde för aktieägarna måste 

den leda till att kassaflödena ökar och denna ökning måste överstiga kostnaden för 

riskhanteringsåtgärderna.  
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Eftersom operativ riskhantering är ett relativt omoget område är det mycket resurskrävande 

att bygga upp och implementera processer och metoder. Eventuellt skulle de åtgärder som 

genomförs idag på sikt kunna leda till ökade kassaflöden och ett ökat aktieägarvärde, men i 

dagsläget är det för tidigt att säga något om det.  

Vad som dock kan sägas idag är att det kapital som sätts av för att täcka operativa förluster i 

flera av bankerna som ingått i studien på kort sikt är för stort, oavsett om Basmetoden eller 

Schablonmetoden används. Detta leder till att kassaflödena minskar och aktieägarvärdet blir 

lägre än vad det borde vara. Skulle kapitalavsättningarna motsvara de verkliga förlusterna 

skulle detta leda till utjämnade kassaflöden och ett ökat aktieägarvärdet, men så är alltså inte 

fallet på kort sikt idag.  

På lång sikt är det inte lika självklart att de kapitalavsättningar som görs i såväl stor– som i 

nischbanker är för stora. Under en längre tidsperiod ökar sannolikheten för att en LFHS-

incident uppstår som bankerna då måste ha kapital för. Även om kapitalet som sätts av är för 

stort mot de ackumulerade förlusterna under de år incidentdata samlats in, kan 

kapitalavsättningarna vara nödvändiga på sikt. Det kan även anses att de höga 

kapitalavsättningarna skapar förtroende hos investerarna, eftersom dessa vet att banken har 

bättre chanser att klara en allvarlig incident.  

Banker som sätter av för mycket kapital i förhållande till sina operativa förluster får en 

försämrad konkurrenskraft gentemot banker som sätter av rätt mängd kapital. Även om för 

mycket kapital på kort sikt sätts av oavsett vilken metod som används, sätts mest kapital av 

vid användandet av Basmetoden. Därmed minskar nischbankernas konkurrenskraft ytterligare 

gentemot storbankernas, vilket även det påverkar aktieägarvärdet för nischbankerna negativt. 

Storbankerna har på sikt möjlighet att gå över till den mer riskkänsliga 

Internmätningsmetoden, vilket nischbankerna har svårt att göra på grund av mindre resurser 

och brist på incidentdata. Detta skapar ytterligare konkurrensfördelar för storbankerna 

gentemot nischbankerna och leder till att regelverket istället för, som tänkt, verka för en mer 

homogen marknad ytterligare ökar klyftan mellan små och stora banker. Därmed motverkas 

Baselkommitténs syfte med regelverket av de metoder som enligt detta åläggs bankerna att 

använda. 

För att komma tillrätta med de problem som finns med kapitalavsättningarna skulle mer 

riskkänsliga metoder behöva utvecklas så att det kapital som sätts av motsvarar bankens 
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faktiska operativa förluster. Mer utvecklade metoder skulle leda till ett ökat aktieägarvärde i 

samtliga banker vi undersökt, även om det skulle öka mest för nischbankerna som idag 

använder sig av den mest riskokänsliga metoden. Det skulle också leda till en mer homogen 

marknad.  

8.3 Bankerna och regelverket  

Alla banker som ingått i studien är i stort nöjda med dagens regelverk eftersom det ger 

incitament att arbeta med operativa risker. Det riktas dock viss kritik mot delar av det, främst 

från nischbankerna. Kritiken från dessa rör dels definitionen som de anser vara för otydlig och 

generell, dels Basmetoden. Eftersom en bank som använder Basmetoden inte kan minska 

kapitalavsättningarna genom att utveckla sin hantering, kan nischbankerna i längden bli allt 

mer avogt inställda till regelverket. Detta kan leda till att de blir allt mindre motiverade att 

hantera sina operativa risker. Vi ser här en paradox. Regelsättarna utformade Basmetoden till 

en metod där mycket kapital måste sättas av för att uppmuntra banker att utveckla sina 

processer och byta till en mer riskkänslig metod. För nischbankerna är det steget dock stort 

och hur mycket de än inom sina ramar gällande resurser och incidentdata utvecklar 

processerna kommer de ha svårt att gå över till att använda en mer komplex och riskkänslig 

metod. Eftersom nischbankerna i princip inte kan använda mer riskkänsliga modeller blir 

deras aktieägarvärde i alla fall på kort sikt och deras konkurrenskraft gentemot storbankerna 

på såväl kort som lång sikt lägre än vad det hade kunnat vara.   

Därmed passar regelverket inte alla typer av banker och det bör anpassas mer till 

nischbankerna, framförallt gällande metoder för kapitalavsättningar. Även definitionen bör 

ses över. I övrigt måste dock regelverket få tid att mogna i fred utan att nya regleringar 

tillkommer. Det är relativt nytt och bankerna måste få tid att implementera processer och 

system innan vi kan se vilka effekter dagens regelverk verkligen innebär för såväl aktieägare 

som kunder och samhället i stort.  
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9. Utvärdering av metod samt förslag till vidare studier  

 

9.1 Utvärdering av metod 

Området operativ risk är relativt nytt och outforskat. Därmed finns det få sekundära källor att 

tillgå. För att ändå kunna genomföra studien och för att få djupgående information valde vi 

den enda metod vi ansåg lämpad för att kunna besvara studiens syfte; att göra intervjuer med 

representanter från olika banker. Metoden har i stort fungerat bra och lett till att syftet har 

kunnat besvaras, det finns dock några saker som hade kunnat göras annorlunda.  

Trots att vi genomfört så många intervjuer vi ansett vara rimliga med tanke på den tids– och 

resursram som fanns för studien, hade fler intervjuer, med såväl fler banker som med fler 

personer på respektive bank, kunnat ge en mer nyanserad bild av bankernas hantering av och 

syn på operativ risk. Hade fler banker varit representerade i studien hade dessutom studiens 

generaliserbarhet stärkts. Vi anser dock att möjligheten att dra generella slutsatser för den 

svenska marknaden som helhet är relativt god eftersom tre av fyra storbanker ingår.  

Vidare var operativ risk ett ämne som var relativt nytt för oss när studien inleddes. Detta ledde 

till att det intervjuunderlag som sammanställdes inte tog upp vissa aspekter. Vi har i efterhand 

kompenserat för detta genom att skicka mejl till våra respondenter med kompletterande 

frågor. På detta sätt har vi ändå fått tillgång till nödvändig information, dock hade svaren 

förmodligen varit mer nyanserade om frågorna ställts i samband med intervjun. Problemet 

motverkades till viss del genom att empiridelen skickades ut för godkännande efter det att 

mejlfrågorna inkluderats eftersom respondenterna då ytterligare kunde utveckla och förtydliga 

aspekter de ansåg vara oklara. Detta ledde till att flera av mejlsvaren förtydligades och 

fördjupades, varför vi anser att det faktum att frågorna ställdes via mejl inte i speciellt hög 

grad har påverkat studiens resultat negativt.  

9.2 Förslag till vidare forskning  

Som nämnts tidigare var det för oss, på grund av de tids– och resursramar som fanns för 

denna uppsats, inte möjligt att intervjua fler personer. Ett förslag på en vidare studie är därför 

att intervjua fler personer per bank för att på så sätt få fler perspektiv på hur operativ risk och 
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Basel II–regelverket uppfattas samt för att se om de processer som finns leder till det utfall 

som önskas.  

Vi har också sett att en av de banker vi har med i vår studie har en uttalat decentraliserad 

organisationsstruktur. Intressant hade därför varit att undersöka hur organisationsformen 

påverkar riskhanteringen och implementeringen av nya processer.  

Denna studie genomfördes under våren 2011, drygt fyra år efter att Basel II–regelverket 

implementerades i Sverige. Vi kan se att regelverket redan har haft stor påverkan på hur 

banker hanterar operativ risk, men att alla effekter av regelverkets införande ännu ej går att 

utläsa. Därför vore det intressant att göra en liknande studie om fem–tio år för att kunna fånga 

upp alla aspekter. Eftersom nischbanker i USA inte omfattas av Basel II–regelverket vore det 

även intressant att göra en komparativ studie mellan nischbanker i Sverige och USA och se 

om hanteringen av och synen på operativ risk skiljer sig åt.  
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BILAGA 1 – Intervjuunderlag banker 

 
 

Syftet med studien är att undersöka hur identifiering, hantering och kontroll av operativa 

risker ser ut i stora svenska banker respektive små svenska banker i dagsläget. Därtill har vi 

för avsikt att undersöka huruvida detta har förändrats sedan Basel II– regelverkets införande.  

 

Detta intervjuunderlag utgör basen för intervjun, utrymme kommer dock att lämnas för 

följdfrågor under diskussionens gång.  

Beräknad tidsåtgång: cirka en timme.  

 

 Vilken roll har du mer konkret när det gäller bankens riskhantering? 

 Vilken erfarenhet och bakgrund har du? 

 

Allmän riskhantering (Beräknad tidsåtgång: 15 minuter) 

 Syfte och målsättning med bankens riskhantering 

 Vilket område fokuserar ni mest på vid riskhantering? 

 Tillvägagångssätt och processer  

 Resurser för riskhantering 

 Hantering av risker lokalt och centralt 

 

Operativ riskhantering (Beräknad tidsåtgång: 30 minuter) 

 Definition (konkret exempel) 

 Fokus och prioritering på operativ risk 

 Identifiering av operativ risk  

 Arbetsprocesser för hantering av operativ risk  

 Vem jobbar med/ansvarar för operativ risk hantering (Har varje risk en 

handlingsplan och någon som ser över denna)  

 Skillnad i hantering av lågfrekventa risker med potentiellt stora förluster 

respektive högfrekventa risker med potentiellt små förluster  

 Kvantifiering av operativa risker 

 Operativa risker med störst påverkan på verksamheten 

 Kostnader för hantering av operativ risk  

 Kontroll av processer (riskkultur)  

 Erfarenheter från tidigare incidenter i andra banker och branscher  

 Incidentdatabaser  

 Kostnad kontra nytta  

 

Hantering av operativa risker efter Basel II (Beräknad tidsåtgång: 10 minuter) 

 Skillnader i identifiering, hantering samt kontroll av operativ risk efter 

implementering av Basel II 

 Användning av Bas–, Schablon– eller Internmätningsmetoden  

 Hantering av operativa risker ej definierade i Basel II, exempelvis ryktesrisk  

 Hur ser ni på dagens regelverk? 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 – Intervjuunderlag Finansinspektionen och Svenska 

Bankföreningen 

 
Syftet med studien är att undersöka hur identifiering, hantering och kontroll av operativa 

risker ser ut i stora svenska banker respektive små svenska banker i dagsläget. Därtill har vi 

för avsikt att undersöka huruvida detta har förändrats sedan Basel II– regelverkets införande.  

 

Detta intervjuunderlag utgör basen för intervjun, utrymme kommer dock att lämnas för 

följdfrågor under diskussionens gång.  

Beräknad tidsåtgång: cirka en timme.  

 

 Vilka är dina arbetsuppgifter och vilken roll har du på Finansinspektionen? 

 Vilken erfarenhet och bakgrund har du? 

 

Operativ riskhantering i banker 

 

 Betydelsen av operativ risk för bankers fortsatta existens och operativ riskhantering 

idag 

 Största faran med en stor exponering mot operativa risker  

 Hantering av operativ risk i allmänhet i svenska banker idag 

 Vad är bankerna bra på/mindre bra på? 

 Resurser 

 Nytta kontra kostnad för riskhantering? 

 Bankernas operativa riskhantering utifrån ett samhällsperspektiv, görs tillräckligt för 

att säkerställa ett välfungerande finansiellt system?  

 Skillnader mellan stora och små banker 

 Bankers möjlighet att själv definiera operativ risk utöver Basels definition 

 Erfarenheter och lärdomar från tidigare incidenter i banksektorn och i andra branscher  

 Inställning till incidentdatabaser 

 

Dagens regelverk  

 Brister i dagens regelverk?  

 Tillförlitlighet hos mätmodellerna (Bas–, Schablon– eller Internmätningsmetoden)  

 Effekter av användandet av olika mätningsmodeller (Bas–, Schablon– eller 

Internmätningsmetoden)  

 Svårigheter i mätningen av låg– respektive högfrekventa operativa risker 

 

Efter Basel II–regelverkets implementering 

 Ökad medvetenhet efter Basel II? 

 Definitionen av operativ risk enligt Basel II 

 Vad anser ni att det beror på att operativ risk kom i fokus först i och med Basel II? 

 Svenska krav/rekommendationer utöver Basel II 

Tack för din medverkan! 


