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Abstract 

The trend towards increased reliance on technology and a globalized world has left banks 

more exposed to operational risks than ever before. Operational risk is the prospect of loss 

resulting from inadequate or failed procedures, systems or policies. It also includes personnel 

errors, systems failures, fraud or the criminal activity and any event that disrupts business 

processes. Digital development has changed operational risks and subsequently changed how 

banks handle these risks. The literature review shows that the definition of operational risk 

can occur unclear which complicates the management, but that digitalization streamlines the 

processes. Therefore, in this paper we examine the relationship between operational risks and 

digitalization in the Swedish banking sector. The study has been conducted with a method 

combination as an approach to address several aspects within the organisations. Four Swedish 

banks has been interviewed regarding their management of operational risks. We examine 

whether it is possible to apply a self-made model to their operations, how they choose to 

define operational risks and what benefits the digitalization can implicate. A survey was also 

conducted to investigate the level of knowledge among employees regarding operational 

risks. The conclusion is that the four Swedish banks have distinct strategies and control 

functions to manage their operational risks and according to them, digitalization has changed 

the nature of operational risks. We also came to the conclusion that there is a gap of 

knowledge among the employees about what operational risk is.  

 

Keywords: Operational risk, digitalisation, risk management, knowledge, banking sector, 

banks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Trenden mot ett ökat beroende av teknik och en globaliserad värld har lämnat bankerna mer 

utsatta för operativa risker än någonsin tidigare. De operativa riskerna definieras som förluster 

till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga misstag, 

felaktiga system och externa händelser. Den digitala utvecklingen förändrar operativa risker 

och hur banker hanterar dessa risker. Tidigare forskning visar på att definitionen för operativ 

risk kan framstå som oklar och försvårar hanteringen, men att digitaliseringen effektiviserar 

processer. Därför undersöker vi i denna uppsats sambandet mellan de operativa riskerna och 

digitalisering inom den svenska banksektorn. Undersökningen har genomförts med en 

metodkombination som tillvägagångssätt för att kunna beröra flera aspekter inom 

organisationerna vilket har utförts genom intervjuer med fyra svenska banker angående deras 

hantering av operativa risker. Vi undersöker även om det går att applicera en egenutvecklad 

modell på deras verksamhet, hur de väljer att definiera operativa risker samt vilka fördelar 

digitaliseringen har medfört. Det utfördes även en enkätundersökning för att undersöka 

kunskapsnivån bland de anställda kring operativa risker. Resultatet visar att de fyra svenska 

bankerna har tydliga strategier och kontrollfunktioner för att hantera operativa risker och att 

digitaliseringen ändrar de operativa riskernas karaktär samt att det finns en kunskapslucka bland 

anställda kring vad en operativ risk är.    

 

Nyckelord: Operativ risk, digitalisering, riskhantering, kunskap, banksektorn, banker 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden kring det valda ämnesområdet. Bakgrunden följs av en 

problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och syfte.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Sambandet mellan ekonomi och teknik har en lång historia då den finansiella och tekniska 

utvecklingen under en längre tid har blivit sammanflätade och skapat ett starkt band mellan 

varandra. Sedan mitten av 1800-talet fram tills idag kan man se hur finanssektorn har gått från 

en analog verksamhet till en globaliserad och digital verksamhet. Det första tecknet av 

finansiell globalisering skedde i slutet av 1800-talet. Genom teknologiska lösningar som 

telegrafen, järnvägen, kanaler och ångbåtar möjliggjordes ekonomiska sammankopplingar 

över gränserna, såsom överföring av finansiell information, transaktioner och betalningar. 

Finansiella sektorn var bra på att tillhandahålla nödvändiga resurser för att ligga i framkant 

med den tekniska utvecklingen (Arner et al., 2015).  

 

Under 1950-talet introducerades de första kreditkortet på den amerikanska marknaden och i 

samband med att informationsteknologin utvecklades lanserades faxmaskinen år 1966 som 

möjliggjorde elektronisk bildöverföring mellan olika företag. Året efter år 1967 kom två nya 

innovationer som kom att påverka finanssektorn med stor effekt. Innovationerna var 

räknemaskinen och den första Automatic Teller Machine, även kallat bankomat på svenska 

(Arner et al., 2015).  

 

Lanseringen av den handhållna kalkylatorn och bankomaten var början på den moderna 

periodens utveckling av den finansiella verksamheten och globaliseringen. Fler och fler 

banker gick från en analog industri till en digital verksamhet. Utvecklingen av 

sammankopplade system tog fart, så som clearingnummer, CHIPS (amerikanskt betalsystem) 

Fedwire och SWIFT (kooperativ organisation inom bankväsendet). I samband med nya 

sammankopplade elektroniska system utvecklades också NASDAQ30 i USA år 1971 och 

handeln med värdepapper gick från att vara fysisk till att bli elektronisk (Arner et al., 2015). 

Svenska börsen OMX30 öppnade år 1986 i Stockholm. I samband med det ökade 
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finansinstituten sin användning av IT i deras interna transaktioner, vilket gradvis ersatte de 

flesta former av pappersbaserade processer.   

 

Internetbanken introducerades för första gången i Sverige år 1996. Uppkomsten av internet 

möjliggjorde att bankernas interna processer, interaktioner med utomstående och med 

privatkunder blev helt digitaliserade. Dock identifierades det att internetbanken skapade nya 

kreditrisker. Genom att avlägsna den fysiska kopplingen mellan konsumenten och banken var 

det förväntat att konkurrensen skulle öka. Låntagare fick exempelvis tillgång till ett större 

nätverk av långivare i och med borttagningen av de geografiska gränserna. Digitaliseringen 

har med andra ord lett till att riskhanterings-tekniker utvecklats för att hantera interna och 

externa risker inom banker (Arner et al., 2015).  

  

Enligt Riksgälden (2017) står svenska banker inför olika typer av risker i sin verksamhet. 

Hanteringen av risker är ett systematiskt arbete som bör ske löpande och vara en central 

uppgift eftersom kostnaderna kan bli förödande om det inte följer upp och risker åtgärdas. 

Riksgälden har identifierat två huvudgrupper av risktyper som bankerna står inför. Den första 

risktypen är finansiella risker som är kopplade till statsskuldsförvaltningen, statens 

betalningssystem samt statliga garantier och lån. I de finansiella riskerna inkluderas även 

marknadsrisk och kreditrisk. Den andra risktypen är operativa risker som definieras som 

risker i följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, 

felaktiga system eller externa händelser (Riksgälden, 2017).   

 

1.2 Problemdiskussion  

Ser man till de operativa riskerna som inkluderar processfel i system, datahaveri och 

mänskliga fel kan man konstatera att trenden mot ett ökat beroende av teknik har lämnat 

banker mer utsatta för operativa risker än någonsin tidigare. Buchelt och Unteregger (2004) 

argumenterar för att risken för bedrägerier och externa händelser (såsom naturkatastrofer) 

alltid har varit ett hot för banker så länge som banker har funnits men att det är den tekniska 

utvecklingen och dess processer som har höjt den potentiella risken för operativa risker och 

operativa förluster. Likväl argumenterar Halperin (2001) för samma sak samt att operativa 

risker har traditionellt setts som ett ingenmansland under marknadsrisk och kreditrisk och inte 

fått samma uppmärksamhet. Ong (2002) väljer att beskriva operativ risk som en bekväm 

benämning som fungerar som en soptipp för alla möjliga risker som inte klassas som 
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marknadsrisk eller kreditrisk.  

 

Det finns anledningar till att de operativa riskerna har ökat inom banksektorn och även ökat 

dess betydelse, säger Moosa (2007). Nyckelfaktorer till varför operativa risker och operativa 

förluster har ökat inkluderar tillväxten av e-handel, konsolidering och sammanslagningar, 

användningen av automatiserad teknik, den växande användningen av outsourcing och den 

ökade komplexiteten av finansiella tjänster (Moosa, 2007).  

 

För inte så länge sedan ansågs risk inom informationstekniska system (IT-system) som en 

liten del av de operativa riskerna (Savic, 2008). Idag har prioriteringarna förändrats och en 

finansiell institutions framgång kan avgöras på dess förmåga att hantera digitalisering och IT.  

IT-risker är en potentiell skada på organisationens värde och kan vara till följd av otillräcklig 

hantering av processer och teknik. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för företag 

att öka automatiseringen och effektiviseringen av sin informationshantering, vilket i sin tur 

har inneburit att företagens IT-system blivit mer komplexa. En störning i ett 

verksamhetskritiskt IT-system kan få omedelbara och betydande konsekvenser och banker är 

ständigt drabbade av exempelvis dataintrång och överbelastningsattacker 

(Finansinspektionen, 2013).  

 

Orsakerna till operativa förluster kan vara många och diversifierande, men majoriteten beror 

dock på olika slags fel eller störningar i affärsverksamheten. Jiang (2017) beskriver att 

nyheter om dessa operativa förluster tenderar att få hög uppmärksamhet, trots att den direkta 

finansiella förlusten inte behöver vara hög. Det kan i sin tur ge upphov till ryktesrisk, som 

inom banksektorn kan bli kritiskt då dess rykte är essentiellt för att undvika finansiellt kaos.  

Croy och Laux (2008) presenterar forskning som visar på att närmare 40 % av företag som 

drabbas av större graden operationella förluster läggs ner inom 3–5 år. De operativa 

förlusterna kan även påverka företags resultat samt volatiliteten på aktiekursen enligt 

Cummings, Lewis och Wei (2006).  

 

Enligt Moosa (2007) kan de skadliga konsekvenserna av exponering för operativa risker inte 

överdrivas. Blunden (2003) hävdar att operativa risker sannolikt kan leda till kollaps för ett 

företag om riskerna inte hanteras eller förvaltas, men han menar också på att hanteringen inte 

alltid är fullt förstådd och inte heller alltid utnyttjad på bästa sätt. Det är vanligt inom 

banksektorn att marknadsrisk får mer uppmärksamhet trots att operativ risk blir allt mer 
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allvarlig för bankerna och kanske till och med är mer skadlig än både marknadsrisk och 

kreditrisk (Moosa, 2007).    

 

Năstase och Unchiaşu (2013) beskriver hur ett nytt spektrum av IT-risker har framkommit 

genom den nuvarande digitaliserade ekonomin. Risker kopplade till det informationstekniska 

som exempelvis konfidentiell data som läcks, bedrägeri och IT-haveri. Författarna lyfter fram 

hur dessa risker tenderar att bli förbisedda gentemot diverse andra operativa risker, samtidigt 

som det är en risktyp som blir allt mer betydande. Ibrahimovic och Franke (2017) skriver om 

hur otillgänglighet i informationssystem skapar enorma konsekvenser för banker och dess 

kunder, vilket även kan leda till betydande finansiella förluster för bankerna. Ibrahimovic och 

Franke (2017) påpekar även bristen gällande uppmärksammandet av IT-risker.  

 

Năstase och Unchiaşu (2013) lyfter även fram den höga graden av automatisering som sker 

inom finansiella tjänsteorganisationer medan de mänskliga interaktionerna minskar.  

Bankerna förlitar sig på informationsteknologin, den digitala infrastrukturen samt applikationer 

och datan som banker tillhandahåller genereras vanligen helt genom IT.   

Därav är konfidentialiteten, tillgängligheten och pålitligheten central. Riskerna som tillkommer 

vid användandet av informationssystem spelar en signifikant roll vid operativa risker inom 

bankerna, understryker Năstase och Unchiaşu (2013).   

 

Digitaliseringen medför både för- och nackdelar vid realisering visar tidigare forskning 

(Lombardi, Bloch och Vasarhelyi, 2014; Bhimani och Willcocks, 2014). 

Det är väsentligt att väga fördelar och nackdelar vid implementering av nya system och 

hantering av processer för att undvika ökad riskexponering. Olika företag hanterar risker på 

olika sätt, såväl finansiella institut i form av banker. Därför ämnar denna uppsats att 

undersöka sambandet mellan digitaliseringen av bankers verksamhet och deras operativa 

risker samt hur olika banker i Sverige väljer att hantera dessa risker.   

 

1.3 Problemformulering 

Digitaliseringen har förändrat de operativa riskernas karaktär såväl som hanteringen av dessa, 

vilket kan ha lett till ett potentiellt gap mellan vikten av dessa risker och kunskapen som 

medarbetarna besitter.  
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1.4 Undersökningsfrågor 

1. Hur hanteras operativa risker inom bankerna i Sverige?  

2. Hur påverkar digitaliseringen operativa risker och kan man se något samband mellan 

dem?  

3. Hur ser kunskapen ut bland de anställda gällande operativa risker inom bankerna?  

 

1.5 Syfte  

Syftet är att undersöka sambandet mellan operativa risker och digitalisering inom banksektorn.    

 

1.6 Avgränsning 

För att säkerställa genomförbarheten valde forskarna att göra en del avgränsningar. Det hade 

varit önskvärt att undersöka samtliga banker i Sverige men på grund av tidsramen och resurser 

för studien har detta inte varit möjligt. Fem respondenter från fyra svenska banker har 

intervjuats samt att medarbetare från dessa banker har besvarat en enkät för kompletterande 

kvantitativ data. Banker berörs av bland annat finansiella risker och operativa risker. Denna 

studie berör endast operativ risk då ämnet annars tenderar att bli för brett. Även inom ämnet 

operativa risker begränsas undersökningen till fokus på mänskliga handhavande samt IT-risker 

då det är områden som i hög omfattning påverkats av digitaliseringen. 
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2. Teori 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning kring definitionen av operativa risker, 

riskhantering, digitalisering samt utbildning och kunskap. Dessa forskningar ämnar till att ge 

förståelse för empiri och analys och avsnittet avslutas med en teoridiskussion.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Definition av operativ risk 

Moosa (2007) säger att det råder viss förvirring och meningsskiljaktigheter kring definitionen 

av operativ risk. Han påstår att det råder konsensus bland såväl akademiker som praktiker att 

operativ risk är mångfacetterad och svår att mäta. Allen och Bali (2004) säger att definiera 

operativ risk är lättare sagt än gjort. Likaså menar Crouchy (2001) som anser att operativ risk 

är ett oklart koncept därför att det är svårt att göra en tydlig skillnad mellan operativ risk och 

den allmänna osäkerheten som organisationer står inför i sitt dagliga arbete.  

 

Moosa (2007) beskriver att de tidigare definitionerna av operativ risk på 1990-talet gjordes av 

The Group of Thirty (1993) som valde att definiera det som “osäkerhet relaterad till förluster 

till följd av otillräckliga system eller kontroll, mänskligt fel och hantering”. Commonwealth 

Bank of Australia (1999) kom fram till en bredare definition att; operativ risk är all risk som 

inte är marknadsrisk eller kreditrisk, som kan orsaka volatilitet på intäkter, kostnader eller 

marknadsvärde. Det finns flera tidigare definitioner på operativ risk och de alla indikerar på 

en brist på överenskommelse om vad operativ risk faktiskt är. Detta menar Moosa (2007) 

skapar en missförståelse kring konceptet och försvårar hanteringen kring det. Detta har i sin 

tur enligt Moosa (2007) lett till några andra mer vaga och knappast användbara definitioner. 

Han tar upp som exempel Tripes (2000) definition som lades fram som att “operativ risk är 

risken av operativ förlust” vilket Moosa (2007) kritiserar då han menar på att det är som att 

förklara vatten som vatten.  

 

En vanlig definition av operativ risk uppkom av Robert Morris Associates et al. (1999), som 

definierar det som “den direkta eller indirekta förlusten som härrör från otillräckliga eller 

misslyckade interna processer, människor och system, eller från externa händelser.” Detta är 

även den definition som Baselkommittén valde att anta när de införde det övergripande EU-

direktivet Basel II som riktade sig till riskhantering inom operativa risker för banker i Europa. 

Enligt Basel II–regelverket definieras operativ risk som: “Risken för förlust till följd av 

otillräckliga eller misslyckade interna processer, människor och system eller från externa 
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händelser”. Definitionen omfattar legala risker, men utesluter strategisk risk, likviditetsrisk 

och ryktesrisk (Moosa, 2007).  

2.2 Hantering av operativa risker  

Finansinspektionen (2006) belyser två analysmetoder för identifiering av operativa risker. 

Självutvärdering samt processbaserad riskanalys. Självutvärderingen sker oftast genom årliga 

workshops med befattningshavare som besitter kunskap om organisationen och processerna 

som ska analyseras. I självutvärderingen värderas riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Den processbaserade riskanalysen består av att man steg för steg går igenom de olika processer 

som finns inom organisationen och liksom självutvärderingen värderar utifrån sannolikhet och 

konsekvens. Den processbaserade riskanalysen är mer resurs- och tidskrävande än den 

självutvärderande då det fordras en kunskap om alla steg i samtliga processer för att kunna 

identifiera alla riskfaktorer. Finansinspektionen lyfter även fram vikten av processbaserade 

riskanalyser då man redan vid identifiering kan reducera somliga risker, exempelvis 

personrelaterade risker då det endast kan krävas upplysning om dessa.  

Det är essentiellt att även ha ett system för spårning, lagring, analys och rapportering av 

incident- och förlustdata för att ha ett genomgående stöd för riskhanteringen.   

Finansinspektionen (2006) lyfter fram en modell för hur processhantering av operativa risker 

kan se ut: 

Figur 1. Processhantering av operativa risker 

 

Källa: Finansinspektionen, 2006 
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Jie et al (2002) belyser en operativ risk-managementmodell (ORM-modell) för hur processen 

kring denna riskhantering kan se ut. Modellen är skapad av AS/NZS (Joint Standards 

Australia/New Zealand Commitee) som är en gemensam standardiseringsinstitution mellan de 

båda länderna. Forskarna lyfter fram hur organisationer bör använda sig av minst fem steg i 

processen för operativ riskhantering, för att kunna minska och hantera de operativa riskerna. 

De fem stegen bör innebära identifiering, utvärdering, analys, hantering samt kommunikation.  

Figur 2. ORM-modell 

 

Källa: Jie et al, 2002 

 

På nästa sida redovisas forskarnas egna bearbetning av de två tidigare modeller som 

presenterats. Denna bearbetning och kombination av modellerna har genomförts då forskarna 

inte fann Finansinspektionens modell lika omfattande som önskat för tillämpning i 

forskningsarbetet. Modellen som Jie et al. (2002) presenterar är däremot mer omfattande än 

önskat och går djupare in på de omkringliggande processdelarna. Den egna omarbetade 

modellen anser forskarna tar med de viktigaste stegen i riskhanteringsprocessen och i ett 

överskådligt samt lämpligt djup i förhållande till forskningsarbetet.  
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Figur 3.Egen modell 

 

Källa: Jie et al. (2002) samt Finansinspektionen (2006) 

2.3 Digitalisering   

Digitalisering har fått ett ökat intresse bland forskare och utövare sedan internets uppkomst 

omkring år 2000. I form av ny digital teknik har konceptet visat sig ha en stor effekt på företag, 

konsumenter, anställda och samhället i allmänhet (Hagberg et al., 2016).  

För företag kan digitalisering medföra nya möjligheter i form av nya marknader, tjänster och 

applikationer (Zott & Amit, 2017). Parviainen (2017) identifierar digitaliseringen som en enorm 

trend som förändrar samhället och företagande. Han menar på att den digitala påverkan kan 

jämföras med den industriella revolutionen. Han fortsätter med att beskriva den digitala 

potentialen som hög och syftar till att kostnader kan reduceras med 90 procent för den som 

utnyttjar den på bästa sätt. Parviainen (2017) understryker dock att företag som digitaliserar sin 

verksamhet ofta kämpar med att förstå dess fulla potential och digitaliseringens fördelar.  

 

2.3.1 Fördelar med digitalisering  

I jämförelse med den traditionella processen och den digitala processen ger digitaliseringen 

möjligheten att kunna granska analyser och tolka resultat på ett mer effektivt sätt (Lombardi, 

Bloch & Vasarhelyi, 2014; Bhimani & Willcocks, 2014). Orman (2013) säger att 

utvecklingen av digitaliseringen skapar förändringar och möjligheter på ett mer effektivt sätt 

som hjälper verksamheter att möta människors behov och efterfråga.  

 



 

Sida 10 av 69 
 

Krstić (2016) beskriver i sin studie “Digital disruption of the banking industry - threat or 

opportunity?” att digitaliseringen medfört komfort för bankerna då det är motsatsen till köer 

och besvärlig byråkrati. Han säger att parallellt med den tekniska utvecklingen så har 

bankkunders förväntningar ökat gällande bankernas tillgänglighet, användarupplevelse och 

omedelbar tillfredsställning - dock till en lägre kostnad.  

 

Automatisering är en stor del av digitaliseringens effekter och fördelar. Det handlar om att 

arbetsuppgifterna ersätts helt av tekniken, dock är världen inte där riktigt ännu utan det är en 

kombination av människa och teknik. (Kairos Future & FAR, 2016) Kairos Future och FAR 

(2013) belyser att de ser en trend där dagens datorer vinner över människor både i omdöme 

och kunskap. De argumenterar även för att i framtiden kommer troligtvis datorer att ersätta 

allt fler människors arbetsuppgifter.  

 

2.3.2 Nackdelar med digitalisering 

Harvey (2016) argumenterar för att det aldrig tidigare har varit svårare att vara en 

framgångsrik bank. Han menar på att befintliga banker tampas med den nya tekniken som 

gjort det lättare och billigare att starta upp nya banker eller FinTech-bolag. Det tvingar dagens 

banker att hänga med i den tekniska utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga och möta 

kunders krav.  

 

Digitaliseringen är starkt kopplad till risk (Orman, 2013; Ali, Khan & Vasilakos, 2015). Det 

handlar framförallt om att det är svårt att förutse långsiktiga resultat med ny teknik och när 

incidenter väl händer kan de vara omöjliga att lindra (Orman, 2013). Digitaliseringen kan 

medföra en rad nackdelar i form av rädslan för arbetslöshet, installationskostnader, utbildning, 

uppehåll i det pågående arbetet och att tid går förlorad, risken att system slutar att fungera och 

att virus kan skada systemet (Yadav, 2016).  

 

Sjöberg (2002) anser att risk är det som gör att människor kan ta avstånd från den 

teknologiska och digitala utvecklingen och att det finns vissa likheter mellan att förstå 

teknologi och politik. Han beskriver likheterna i form av att det kan uppstå oväntade 

situationer och problem som måste lösas innan de inträffar. Utveckling av digitalisering och 

enorm dataexplosion har skapat betydelsefulla förändringar och det har gett företag 

möjligheter, men likaså även svårigheter (Bhimani & Willcocks, 2014). 
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2.4 Utbildning och kunskap 

Arsovski (2016) lyfter fram hur organisationskunskap adresserar behovet av att detaljera och 

behålla kunskapen som organisationen förvärvar. Organisationer bör ta hänsyn till hur 

granskning och hantering sker av befintlig och ny kunskap, samt att möta det kunskapsbehov 

som verksamheten står inför. Fundamentet för effektiv förbättring och lärande är möjligheten 

för personer att dra slutsatser från dataanalyser och tillämpa det man lärt sig (ISO, 2009). 

Lärande och kunskap blir särskilt viktigt vid ett processbaserat tillvägagångssätt, där roller 

som “processägare” och “riskägare” förekommer, enligt Luburic (2016). Organisationer som 

applicerar en sådan strategi antyder att dessa på ett reglerat sätt identifierar och hanterar 

risker. 

 

Luburic (2016) lyfter fram att en medarbetare utan kunskap kan bli den svaga länken, i en 

annars stark försvarskedja gällande risker. Mer moderna finansinstitutioner har i större 

utsträckning insett vikten av utbildning samt förvärv av kunskap, och allokerar omfattande 

resurser för utbildning och träning av medarbetarna. Yang et al. (2017) lyfter fram värdet av, 

och processen med riskkännedom, som något som de finansiella instituten bör lägga större 

vikt vid. Eftersom operativa risker är relativt nytt för anställda inom finanssektorn är det 

essentiellt att skapa strategier för att se till att medarbetarna får kunskap inom området. 

Vidare konstaterar Yang et al. (2017) att allmän kunskap om operativa risker inom 

organisationen krävs för att kunna hantera riskerna på ett effektivt sätt.  

 

2.5 Teoridiskussion  

För att skapa en bild av operativa risker och dess anseende ansåg forskarna att det initialt 

krävdes en teori gällande definitionen, för att både påvisa oklarheterna såväl som att klargöra 

hur bankerna själva väljer att definiera det. Hur bankerna väljer att definiera operativa risker 

ligger sedan till grund för hur de väljer att hantera och arbeta med dem. Det kan finnas en 

osäkerhet beträffande forskarnas objektivitet i och med att teorierna går till viss del hand i hand 

med forskarnas antaganden i inledningen av arbetet.  

 

Modellen som är avsedd att beskriva hur hanteringsprocessen ser ut för operativa risker 

skapades inte för att vara revolutionerande, utan är en kombination av de två tidigare 

modellerna som presenteras. Den är skapad för att respondenterna på ett enkelt sätt ska kunna 

se vad som samstämmer och vad som skiljer sig åt, gentemot deras egna hanteringsprocess. Att 
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för- och nackdelar med digitalisering är ett teoriavsnitt som inte grundar sig i en etablerad teori, 

utan är en sammansättning, kan minska trovärdigheten då de inte är utformade för att passa i 

denna studie. Likaså gäller det kapitlet beträffande utbildning och kunskap, dock anser 

forskarna att det återspeglar de rådande omständigheterna gällande kunskapen efter genomförd 

bakgrundsundersökning. Forskarna har valt att disponera teorin på så sätt för att kunna besvara 

syftet och genomföra undersökningen. 
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3. Metod 

I metodavsnittet redovisas de metodval som forskarna gjort och hur insamling av data har 

genomförts. Vidare förs en förklaring av det upplägg som referensramen har och 

avslutningsvis reflekterar forskarna över studiens trovärdighet.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsdesign  

Alvehus (2013, 20–21) beskriver hur kvalitativ metod intresserar sig för samband och 

innebörder och lämpar sig vid syften att öka förståelsen och tolka korrelationer, vilket är syftet 

med denna studie. Ahrne och Svensson (2015,15) beskriver hur kvalitativa metoder ger en 

större möjlighet för flexibilitet, vilket forskarna önskade erhålla. Denscombe (2016, 416–417) 

belyser hur kvalitativ forskning tillgodogör möjligheten att utvinna mer detaljerad och 

djupgående empiri samt alternativa förklaringar till komplexa situationer. Samtidigt minskar 

potentialen för generalisering i och med att kvalitativa studier tenderar att undersöka färre 

enheter med ett större djup, vilket även innefattar denna undersökning. En kvantitativ analys 

förefaller mer objektiv än kvalitativ, vilket kan öka det vetenskapliga anseendet enligt 

Denscombe (2016, 379). Samtidigt som den medför en mer exakt mätning av data samt ökad 

trovärdighet då statistiska tester utförs för att kontrollera signifikansen.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder har fördelar såväl som nackdelar. Att kombinera de 

båda kan ge en större förståelse för problemställningen än vid användning av det ena eller andra 

åtskilt. (Creswell & Creswell, 2018. 213) Studien har genomförts med en metodtriangulering, 

vilket innebär att man har både ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. Den nyttjar de 

bestämda metoderna, såsom datainsamling samt analys, av både kvalitativ och kvantitativ data. 

(Creswell & Creswell, 2018. 215) 

 

Metodtriangulering är fördelaktig då det går att jämföra olika perspektiv från både den 

kvalitativa, samt kvantitativa datan, vilket skapar en djupare förståelse. Metodkombinationen 

är idealisk såvida den är genomförbar, och minskar de begränsningar som finns hos de båda 

metoderna vid fristående användning. (Creswell & Creswell, 2018. 216) Denna studie har 

genomförts med en konvergent metodtriangulering som innebär att både kvalitativ och 
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kvantitativ data samlats in, analyserats separat och resultaten har därefter jämförts för att se om 

de konfirmerar eller dementerar varandra. (Creswell & Creswell, 2018. 217) 

 

Denna studie är av induktiv, deskriptiv karaktär med metodtriangulering som tillvägagångssätt. 

Valet grundades i att forskarna kom till insikt om att intervjuer med ämneskunniga var 

grundläggande samt att kompletterande frågeformulär var att föredra för att kunna uppnå syftet 

med studien, vilket fordrar en metodkombination. Vid induktivt synsätt utgår forskarna från 

empirin till teorin (Bryman & Bell, 2005. 297), i motsats till det deduktiva som utgår från teori 

till empiri (ibid, 85). En deskriptiv metod är lämpad vid insamling av data som avser visa på 

relationer och beskriva situationer eller sammanhang, vilket denna studie syftar till (Ahrne och 

Svensson, 2015.19).  

 

För att kunna besvara syftet genom forskningsfrågorna har studien genomförts i form av 

semistrukturerade intervjuer, intervjuer via mail samt webbaserade surveyundersökningar med 

frågeformulär. Intervjuerna har varit grundläggande för att kunna behandla de två första 

forskningsfrågorna medan de webbaserade frågeformulären har större fokus på de två 

sistnämnda frågorna.  

1. Hur hanteras operativa risker inom bankerna i Sverige? 

2. Hur påverkar digitaliseringen operativa risker och kan man se något samband mellan 

dem? 

3. Hur ser kunskapen ut bland de anställda gällande operativa risker inom bankerna? 

 

Den information som lämnas i årsredovisningarna för de undersökta banker ansåg forskarna 

inte vara tillräcklig detaljerad och berörde inte operativa risker i den mån som krävs för studien. 

Den externa informationen i årsredovisningar kunde användas i syfte att förbereda 

intervjufrågor och skapa en övergripande förståelse.  

3.1.1 Insamling av data 

Vid val av datainsamlingsmetod är det essentiellt att se till dess genomförbarhet gällande 

kontaktmöjligheter samt kostnader (Denscombe, 2016. 264). Studiens empiri består 

övervägande av fyra intervjuer med respondenter från svenska banker som har operativa risker 

som arbetsområde, samt statistisk data från webbaserade frågeformulär utdelade till 

medarbetare på dessa fyra banker. Valet av insamlingsmetod begrundades på möjligheterna att 

få kontakt med relevanta respondenter med den insikt och kunskap om ämnet som krävs för att 
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kunna besvara frågeställningen. Datan har insamlats och bearbetats för att sedan analyseras i 

kapitel 5. Analys.  

Denscombe (2016, 265) lyfter fram att intervjuer är mest lämpade gällande att få fram åsikter, 

uppfattningar och erfarenheter. Vid de semistrukturerade intervjuerna har en intervjuguide 

använts, se bilaga 2, som innehåller teman och frågor som intervjuerna ska kretsa kring. 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det finns en flexibilitet gällande frågornas 

ordningsföljd, en möjlighet för respondenten att utveckla svaren och för intervjuaren att fånga 

upp nya intressanta aspekter. Forskarnas ambition var att genomföra personliga intervjuer för 

att utvinna djupare svar och större möjlighet till följdfrågor. Personliga intervjuer ger chans till 

intervjuaren att läsa av kroppsspråk, pauser och fånga upp antydningar som kan locka fram 

intressant information.  

Fyra intervjuer genomfördes, varav en mailintervju på grund av respondentens knappa tid och 

tre personliga intervjuer. Intervjun via mail inleddes med att intervjuguiden skickades med 

frågor som besvarades, och vidare följde en mailkonversation för uppföljande frågor. De 

personliga intervjuerna initierades med att intervjuguiden skickades för att förbereda 

respondenterna på ämnet som behandlades. Intervjuerna dokumenterades sedan med 

anteckningar samt inspelning. Efter avslutad intervju diskuterade forskarna vad som erhållits 

från intervjun. Intervjuerna transkriberades utifrån inspelningarna genom att skriva ned vad 

som sagts ord för ord, för att sedan plocka ut det mest intressanta och väsentliga för studien. 

Därefter plockades nyckelord ut från samtliga intervjuer, vilket är ett sätt att identifiera mönster 

mellan samtliga intervjuer. (Trost. 2005, 125)  

Den webbaserade undersökningen i form av frågeformulär skapades via webbtjänsten 

Surveymonkey (Surveymonkey, 2018) som tillhandahåller verktyg för att skapa och dela 

enkäter online. Fördelar med frågeformulär är bland annat att de är ekonomiska, lätta att 

arrangera samt underlättar möjligheten att nå fler respondenter för statistiska resultat 

(Denscombe. 2016, 259). Forskarna utformade tio frågor med olika svarsalternativ och 

möjlighet för kommentarer. För att optimera svarsfrekvensen hölls formuläret så kort och 

tydligt som möjligt. Frågeformulären skickades ut till medarbetare på de banker där 

respondenterna som medverkat i de personliga intervjuerna är verksamma. Datan från 

enkäterna analyserades sedan med hjälp av kontingenstabeller, även benämnt som 

korstabeller. Variablerna som utvinns från enkäterna är ordinalvariabler, nominalvariabler 

samt dikotoma variabler. Bryman & Bell (2005, 256) beskriver dock att dikotoma variabler i 



 

Sida 16 av 69 
 

de flesta situationer fördelaktigt behandlas som nominalvariabler, vilket appliceras i denna 

studie. Vidare beskrivs analys och beräkning av enkätsvaren i 3.3 Statistiska metoder. 

 

3.1.2 Sekundärdata 

De sekundärkällor som används i studien är årsredovisningar från de undersökta bankerna, 

Finansinspektionens författningar, Basel II-regelverket, vetenskapliga artiklar, elektroniska 

källor samt tryckta böcker. Åtkomsten till de vetenskapliga artiklarna samt de elektroniska 

källorna, fick forskarna genom högskolans resurser SöderScholar samt Google Scholar. 

Artiklarna som nyttjats i studien är vetenskapligt granskade.  

 

3.2 Urval 

Urvalet för studien genomfördes med ett icke-sannolikhetsurval i form av en kombination av 

snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Denscombe (2016, 76) beskriver att ett snöbollsurval 

innebär att kontaktpersoner kan hänvisa vidare till personer som är mer relevanta och uppfyller 

kriterierna för studiens respondenter, medan bekvämlighetsurval är en form av urval där man 

väljer de första som finns till hands, vilket är effektivt vid begränsad tids-och kostnadsram (ibid, 

78). Brickman-Bhutta (2012, 57) skriver att “Sociala medier och webbaserade frågeformulär 

gör det möjligt att genomföra surveyundersökningar snabbare, billigare och med mindre 

assistans än någonsin tidigare. Metoderna är särskilt lämpliga för snöbollsurval av 

svårfångade underpopulationer”. 

Två av respondenterna valdes genom kontakt med bekanta som arbetar inom bank, som i sin 

tur förmedlade kontaktuppgifter till personer som arbetar med operativa risker inom de 

undersökta bankerna. De andra respondenterna kom forskarna i kontakt med genom att skriva 

till bankernas kundtjänst på sociala medier, och på så sätt få kontaktuppgifter till relevanta 

personer. Även urvalet till enkäterna skedde genom ett snöbollsurval då respondenterna på 

bankerna förmedlade enkäten till sina medarbetare. Varför just banker undersöks är då dem är 

signifikant känsliga för operativa risker, samt ryktesrisker till följd av detta (Năstase och 

Unchiaşu, 2013). En av forskarna arbetar på en av de undersökta bankerna vilket gör att viss 

partiskhet kan ha förekommit från respondenternas sida.  
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3.2.1 Respondenter 

Tabell 1. Presentation av respondenterna 
Benämning Namn Position Erfarenhet 

(Operativ Risk) 

Metod 

Nr 1, Bank A Respondent 1 Riskanalytiker 

Operativ Risk 

1 år Mailintervju 

4/5 

Nr 2, Bank B Respondent 2 Chef för 

koncernens 

Operativa Risker 

12 år Personlig 

intervju 7/5 

Nr 3, Bank C Respondent 3 Operational Risk 

Analyst 

4 år  

 

Personlig 

intervju 10/5 

Nr 4, Bank C Respondent 4 

 

Operational Risk 

Analyst - 

Cyberrisk & IT-

risk 

1 år (+ 3 år på 

annan bank) 

 

Personlig 

intervju 10/5 

Nr 5, Bank D Respondent 5 Chef för 

operativa risker 

3 år 

(Riskhantering 

sedan 1997) 

Personlig 

intervju 14/5 

Källa: Intervjuer med respondenter (2018) 

3.3 Statistisk metod 

För analys av datan som utvunnits från frågeformulären har korstabeller använts. 

Signifikanstester har genomförts men då urvalet ej är representativt bör det tas i beaktning i 

fråga om studiens möjlighet för generalisering. Denna statistiska metod har nyttjats för att 

belysa samband genom bivariat analys vilket innebär att två variabler analyseras för att påvisa 

hur de är relaterade till varandra. Metoden har använts för att med en större enkelhet kunna 

analysera och tolka datan från frågeformulären genom att se trender och samband gällande 

medarbetarna på de undersökta bankerna. Kontingenstabeller kan liknas vid frekvensmodeller 

men den möjliggör analys på två variabler samtidigt så att relationen mellan variablerna kan 

studeras. Tabellen används för att hitta sambandsmönster. (Bryman & Bell, 2005. 262) För 

statistisk signifikans har Pearsons Chi-två test (X2) och Cramérs V nyttjats. Chi-två är en teknik 

som tillämpas på kontingenstabeller för en ytterligare försäkran om det faktiskt finns ett 

samband. (Bryman & Bell, 2004. 270) 

Cramérs V är en statistisk teknik som används i samband med nominalvariabler. Tekniken kan 

endast anta positiva värden och genererar därför enbart styrkan på sambandet och inte 

riktningen. (Bryman & Bell, 2004. 265) Analysen genomfördes med hjälp av programmet SPSS 

som finns på högskolans datorer.  
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3.4 Metodkritik 

En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att det inte går att validera sanningshalten i 

uttalanden på samma sätt som vid exempelvis observation där datan baseras på vad som händer, 

snarare än vad som sägs (Denscombe, 2016. 289). Vidare lyfter Denscombe även fram att det 

är tidskrävande att hantera datan från semistrukturerade intervjuer, den ska transkriberas och 

analyseras, där tidsåtgången är i hög grad större än vid förslagsvis frågeformulär. De 

semistrukturerade intervjuerna genererade en viss mängd oväsentlig data som hade kunnat 

pareras genom bättre styrning av forskarna samt mer preciserade frågor. Holme & Solvang 

(1997) lyfter fram att kvalitativa intervjuer minskar potentialen för generaliserbarhet då 

insamlingen av data inte är systematiserad. Vissa detaljer i datan från primärkällorna minskar 

generaliserbarheten då det är specifikt för vederbörande bank.  

Vid kvalitativ metod finns det en risk att man låter datan tala för sig själv och ägnar inte samma 

tid åt analys som exempelvis vid kvantitativa metoder (Denscombe, 2016. 59). Vidare beskriver 

Denscombe (2016, 60) att snedvridning i enkätundersökningen kan uppstå vid låg 

svarsfrekvens och när det är ett slumpmässigt urval utan möjlighet för personlig kontakt med 

deltagarna kan det uppstå svårigheter med att se om det är respondenter med avgörande 

egenskaper som inte medverkar. Det finns alltid en möjlighet att frågorna och de förkodade 

svaren kan driva in respondenten i ett visst tankesätt vid enkätfrågor. (Denscombe, 2016. 260) 

Anledningen till att forskarna valde att även genomföra frågeformulär var för att nå en högre 

kvantitet i svaren för att kunna se mönster, snarare än att gå mer djupgående gällande 

medarbetarnas kunskaper. Den statistiska signifikansen kan inte korrekt avgöras då det inte är 

ett representativt urval, men forskarna valde att genomföra den kvantitativa delen för att 

komplettera intervjuerna och se mönster mellan högre uppsatta respondenter och medarbetarna. 

Denscombe (2016, 260) belyser även att det saknas möjlighet att kontrollera svarens autencitet. 

Därför var det av hög vikt att forskarna tog hänsyn till att snedvridning kan förekomma vid 

anonyma frågeformulär, vilket även påverkar trovärdigheten samt pålitligheten.  

Vid mailintervjuer förloras spontaniteten och möjligheten att avläsa ansiktsuttryck och 

tystnader som kan uppstå, som kan ge chans till tolkningar (Bowers & Hamilton, 2006). Det 

blir även svårare att verifiera information som respondenten ger, samtidigt som risken för 

intervjuareffekt minskar. Forskarna upplevde att insamlad data inte blev lika djupgående vid 

intervjun via en mailkonversation.  Då urvalsmetoden är ett icke-sannolikhetsurval kan det ej 

klassificeras som representativt för populationen. För ökad trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet hade forskarna kunnat undersöka fler storbanker samt även nischbanker för att få 
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ett mer representativt urval samt gå djupare i studierna. På grund av brist på tid och resurser 

valde forskarna ett urval som var genomförbart men som samtidigt kan generaliseras till en viss 

grad.  

Metodtriangulering är tidskrävande, kräver mycket datainhämtning, och en kunskap om båda 

metoder (Creswell & Creswell, 2018. 216–217), vilket forskarna hade kunnat förbereda sig mer 

för. Valet att kombinera både kvalitativ och kvantitativ metod gynnade studiens resultat, men 

hade kunnat optimeras vid tidigare beslut om detta.  

3.5 Trovärdighet 

Nedan förs en diskussion om studiens trovärdighet. Viktiga krav för att en studie ska 

upprätthålla kvalité är trovärdighet och relevans.  

3.5.1 Trovärdighet 

Trovärdighet som är ett validitetsmått, handlar om huruvida resultatet är sannolikt eller 

tillförlitligt (Lincoln & Guba, 1985). Respondenterna i denna studie har varit ämneskunniga 

och arbetar nära operativa risker dagligen. Det finns alltid en risk att respondenterna är partiska 

i sina svar och väljer att inte uttala sig om saker som inte står till bankens fördel. För att minska 

den risken har datan från intervjuerna efter analys skickats tillbaka till respondenterna för 

validering av uppfattning och tolkning. (Denscombe, 2016. 411) 

 

De sekundärkällor som nyttjats har varit bland annat vetenskapligt granskade artiklar, samt 

bankernas årsredovisningar som forskarna väljer att anse som trovärdiga. Artiklarna har haft en 

tydlig koppling till det behandlade ämnet och teorierna som används är centrala till syftet. Dock 

bör man ha i beaktning att sekundärkällor inte utformats för att användas i denna studie, vilket 

möjliggör syftes-och tolkningsfel. Genom att kombinera både primärdata samt sekundärdata 

höjs trovärdigheten, jämfört med om endast sekundärdata skulle nyttjas. Tillförlitligheten har 

förhöjts då båda forskarna deltagit i samtliga intervjuer för en helhetsbild och förbättrad 

tolkning av empirin. Tillförlitligheten kan därför anses som hög i denna studie med ovanstående 

som grund.  

 

3.5.2 Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om i vilken grad resultatet blir samma vid en reproduktion av 

undersökningen vid annat tillfälle eller av olika forskare (Denscombe, 2016. 411). Chansen att 
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resultatet blir samma vid en upprepad undersökning av ämnet är relativt låg då digitaliseringen 

utvecklas ständigt och bankerna står inför stora förändringar och automatiseringar. Eftersom 

digitaliseringen och operativa risker är tämligen nya begrepp så är en utveckling med inverkan 

på hantering av detta något som forskarna förväntar sig.  

 

3.5.3 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om hur studien kan appliceras på andra situationer, banker,  

platser et cetera. och huruvida den är överförbar samt generaliserbar (Denscombe, 2016. 412). 

Lincoln och Guba (1985) beskriver detta som en föreställningsprocess där man snarare tänker: 

“I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” snarare än:” I vilken 

utsträckning är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall?”. Appliceras Lincon och Gubas 

(1985) beskrivning så är sannolikheten hög att studiens fynd kan överföras till andra banker. 

De banker som undersökts i studien är stora banker i Sverige och trots diverse olikheter arbetar 

de på liknande sätt och behöver alla jobba efter Basel II regelverket, som då fordrar ett visst 

sätt att hantera operativa risker på. Det finns även potential till att studiens fynd kan överföras 

till ytterligare organisationer än endast finansiella. Operativa risker är något som återfinns i alla 

organisationer. Däremot bör det tas i beaktning att Basel-regelverket, som är en grundpelare i 

hur bankerna hanterar sina operativa risker, är ett regelverk just för banker och har inte samma 

inverkan på övriga organisationer.  

 

3.5.4 Objektivitet 

Objektivitet handlar om huruvida forskarna har agerat i god tro och inte låtit sig påverkas av 

egna värderingar (Denscombe, 2016. 213). Forskarna anser sig ha haft ett objektiv synsätt men 

förbehåller sig för att det alltid finns en risk att tolkningar görs med de egna värderingarna i 

bakhuvudet. Att analysen av samtliga intervjuer skickats tillbaka till respondenterna för 

validering ökar emellertid objektiviteten då det innebär en extra kontroll att tolkning 

genomförts korrekt.  

 

3.6 Bortfall 

Beträffande svarsfrekvensen på enkäterna har forskarna inte tillgång till statistik på hur många 

som faktiskt genomförde enkäten gentemot hur många som fick tillgång till den, av den 

anledningen att respondenterna vid de kvalitativa intervjuerna skickade ut enkäterna till sina 
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medarbetare. Beträffande svarsfrekvensen på enkäterna har forskarna inte tillgång till statistik 

på hur många som fick tillgång till enkäten men inte genomför den. Anledningen till det är att 

det var respondenterna från de kvalitativa intervjuerna som skickade ut enkäterna till sina 

medarbetare och har inga siffror på hur många som det nådde ut till. Med hänsyn till det, och 

det antal respondenter enkäten fick, förmodar forskarna att bortfallet är högt gällande 

frågeformuläret.  

3.6.1 Internt bortfall 

Alla 101 respondenter som öppnade enkäten fullföljde även den, enligt data från 

Surveymonkey (Surveymonkey, 2018). Vidare var det två frågor, fråga 7 och 8, som saknar 

svar från en respondent, det vill säga endast har 100 svar. Fråga nr 6 i enkäten var kopplad till 

frågan tidigare och skulle endast besvaras från de som svarat ja på den tidigare frågan. Dock 

erhölls svar från 78 respondenter trots att det endast var 44 stycken som svarat ja. Forskarna 

tror att detta beror på otydlighet vid utformning av frågeformuläret, alternativt att 

respondenterna inte läst igenom frågorna ordentligt. Det interna bortfallet påverkar 

trovärdigheten såväl som pålitligheten i en negativ aspekt.  

 

3.7 Källkritik 

I en studie är det essentiellt att vara kritisk till samtliga källor som samlas in för att producera 

ett trovärdigt resultat. Respondenter på bankerna kan vara jäviga och svara så som det låter bäst 

ur bankernas perspektiv. För extra granskning har informationen på bankernas hemsidor 

undersökts för att kontrollera om något som respondenterna uttryckt skiljer sig från vad 

bankerna själva dokumenterat. Sekundärkällor är inte utformade för att användas till denna 

studie vilket forskarna behövt ha i åtanke vid granskning och tolkning av data. Eventuell 

feltolkning av källor bör tas i beaktande och forskarna bör ha ett kritiskt samt granskande 

förhållningssätt till alla tryckta källor samt vetenskapliga artiklar.  

 

För att gardera sig mot förfalskning av källor har forskarna i största mån försökt kontrollera 

äktheten genom att styrka påståenden med flertal källor (Thurén, 2013. 17–26). Med hjälp av 

inspelning av intervjuer minskade forskarna risken för glömska och förvrängning av datan då 

allt transkriberades utifrån inspelning. Påverkan på respondenterna kan ske genom ledande 

frågor, vilket forskarna försökt undvika. Dock med förbehåll att påverkan kan vara svårt att 

undvika, vilket även påverkar trovärdigheten samt pålitligheten. (Thurén, 2013. 27–44) Det 
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finns alltid risker med att respondenterna som intervjuas är partiska och tenderar att manipulera 

sanningen till sin fördel. Då ämnet som studeras inte kräver alltför utlämnande och avgörande 

fakta bedömer forskarna att primärkällorna är trovärdiga med förbehåll för en viss försköning 

av sanningen. (Thurén, 2013. 63–67) 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redogörs resultatet från intervjuerna som genomfördes med fyra svenska banker 

samt en presentation av resultatet från enkätundersökningen med bankanställda. Det bör 

noteras att företagens åsikter är utvunna från personlig kommunikation med enskilda 

respondenter. Detta innebär att dessa respondenter inte representerar hela sina företags 

åsikter.  

___________________________________________________________________ 

4.1 Bank A 

En intervju med Bank A genomfördes den 4 maj 2018. Den genomfördes via mail med 

respondent 1 som arbetar som Riskanalytiker inom operativ risk.  

 

Respondent 1 på Bank A väljer att definiera operativ risk som risken för “förluster 

förorsakade av människor; ej ändamålsenliga eller fallande processer och system samt externa 

händelser”. Definitionen inbegriper legal risk vilket omfattar, men inte begränsas till, risken 

för böter, andra påföljder eller förelägganden till följd av såväl myndighetsutövningar som 

annan förlikning”, säger respondenten. När det kommer till hantering av operativa risker så 

använder sig Bank A av en handlingsplan, ”The Three Lines Of Defence”. Vidare förklarar 

respondenten att per definition är risker kopplade till mål; “Osäkerhetens effekt på målet”. 

Risk medför att riskhantering sker i alla delar där företaget sätter mål, såsom affärsplanering, 

avdelningar, processer, produkter, försäljning etc. För att beräkna operativa risker identifieras, 

värderas, analyseras, tillsätts ägare, tillsätts hanteringsplan, rapporteras av och återkopplas 

efter givna instruktioner och anvisningar. När en operativ risk identifierats värderas den 

utifrån sannolikhet och konsekvens. På Bank A genomförs utbildningar om operativa risker 

för de anställda. 

 

När frågan ställdes kring om digitaliseringen medfört för- eller nackdelar för de operativa 

riskerna samt hanteringen av dessa risker, svarade respondenten att många klassiska operativa 

risker i form av manuell hantering har byggts bort med hjälp av digitalisering och riskbilden 

har mitigerats. Vidare berättar respondenten att digitaliseringen kräver ett ökat fokus på intern 

styrning och kontroll av IKT-system (Informations- och kommunikationstekniska system) 

med beaktning på bland annat tillgänglighet, kontinuitet, säkerhet, ändringar, dataintegritet 

och utlagd verksamhet. Dessa områden beskriver respondenten ofta kräver specifik 

kompetens och att just den sektorn kommer att växa oändligt framöver. Respondenten anser 
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att fördelarna med digitaliseringen överväger nackdelarna gällande hanteringen av operativ 

risk.  

 

Avslutningsvis besvarar respondenten hur framtidens operativa risker möjligtvis kommer att 

se ut och lyfter fram följande fyra kategorier som enligt respondenten kommer att ligga i 

fokus:  

 

I. Externa regelverk kommer att fortsätta öka i omfattning vilket medför 

compliance/regelefterlevnadsrisker.  

II.    Digitaliseringen ökar vilket medför nya risker.  

III.   Bedrägerier kommer alltid att behöva beaktas, såväl externa som interna.  

IV.    Risker inom bemanning och kompetens kommer alltid att vara en aktuell operativ risk.    

 

När respondent 1 granskar forskningens omgjorda och egna modell (se Figur 3) för att se om 

den är applicerbar i deras verksamhet anser respondenten att den är verklighetstrogen med hur 

deras egna hanteringsmodell ser ut. Respondenten svarar dock att dessa faktorer kan tilläggas; 

incidenthantering, förändringsstyrning, granskning och modelleringar bland kategorierna på 

höger sida i modellen.  

 

4.2 Bank B  

En intervju med respondent 2 genomfördes den 7 maj 2018 och respondenteten arbetar som 

chef för koncernens operativa. Intervjun genomfördes via ett personligt möte på Bank B:s 

huvudkontor.  

 

Respondent 2 har lång erfarenhet inom riskhantering och är idag ansvarig för hur Bank B 

arbetar med operativa risker inom koncernen och förklarar att deras definition av operativ risk 

är; riskfyllda händelser som påverkar deras tillgänglighet, skapar operativa förluster, påverkar 

deras rykte negativt samt risktyper som klassificeras som bedrägerier. Respondenten 

utvecklar definitionen genom att berätta att i stora drag är operativa risker finansiella förluster 

på grund av operativa händelser, avbrott i arbetsprocesser, dataförluster och dataintrång. På 

frågan angående hur Bank B hanterar operativa risker svarar respondenten att det finns en 

problematik kring operativ risk. Operativ risk blir lätt alla risker eftersom det är 

svårdefinierat. En av utmaningarna med att hantera operativa risker är att det inte går att 
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komma ner till noll operativa förluster. Enligt respondenten är det de tråkiga med operativa 

risker eftersom det inte finns en positiv sida som det gör med exempelvis kreditrisk. 

Kreditrisk har en positiv sida i form av att det kan tas risk för chansen till avkastning men den 

chansen existerar inte på samma sätt inom operativ risk, säger respondenten. Hanteringen av 

operativa risker fungerar på det sättet att Bank B arbetar fram en strategi som har en låg 

riskprofil. Den framtagna strategin ska granskas av styrelsen för att se om det är rimligt vad 

de har i form av operativa förluster. Det är sedan enligt respondenten deras jobb att arbeta 

utifrån att hålla den förlustnivån som tagits fram och det spiller över på deras kapitaltäckning. 

Det görs scenarioplanering över potentiella operativa risker och bedömer vilket kapital som 

ska avsättas samt vilka styrmedel som krävs för att hålla nivån. Respondenten säger att allt 

från kortverksamhet, förändringsprocesser och outsourcing är saker som påverkar deras 

operativa riskprofil. Alla som jobbar på Bank B ska veta vad det är som gäller angående 

operativa förluster för att det ska vara under kontroll. Däremot kommer banken alltid att råka 

ut för incidenter, bedrägerier och mänskliga misstag som inte går att förhindra, säger 

respondenten. Bank B genomför många utbildningar för de anställda angående operativa 

risker. Framförallt utbildas de som jobbar som risk managers i verksamheten.  

 

“Det är viktigt att banken har en katalog med definitioner över risktyper och en katalog med 

instruktioner som alla följer.” (Respondent 2, 2018-05-07) 

 

Enligt respondent 2 är det även viktigt att det ständigt utbildas medarbetare och det genomförs 

både formella och informella utbildningskrav internt i banken. Utbildningarna kan vara allt 

från nätverksträffar, skolbänksutbildningar och workshops för anställda inom banken.     

 

Den handlingsplan som Bank B använder sig av vid hantering av risk är “The Three Lines of 

Defence” vilket är en vanlig modell bland svenska storbanker, säger respondenten. Av de 

risker som banken står inför anser respondent 2 att de operativa riskerna är den riskprofilen 

som förändras snabbast och kommer att göra inom de närmaste åren. Respondenten menar på 

att digitaliseringens påverkan på de operativa riskerna är en anledning till den snabba 

förändringen och det medför komplexitet. När komplexiteten ökar, ökar också sannolikheten 

att någonting inträffar. Det är digitalisering i kombination med näringslivet och en 

globaliserad värld som leder till att operativa risker idag är mer komplext, säger respondenten. 

Digitaliseringen medför också helt nya risker i form av exempelvis säkerhetsrisk, 

informationsrisk och nya relationer med externa parter. Mänskliga fel som är en operativ risk 
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sker fortfarande och har stor påverkan på verksamheten. Resondent 2 tror att den typen av 

operativ risk kommer att minska tack vare digitaliseringens utveckling men att manuella 

risker kommer istället ersättas med teknologiska risker. Samtidigt så är det tack vare den 

digitala utvecklingen som det tillkommit nya verktyg som möjliggjort att risker kan identifiera 

på ett nytt sätt, säger respondenten. 

 

Digitaliseringen ändrar karaktär på en del av de operativa riskerna enligt respondenten men 

att nomenklaturen och definitionen inte har ändrats. Operativa risker är fortfarande externa 

risker i form av exempelvis bedrägerier. Istället för att bedragaren utför ett bankrån på ett 

kontor så är det hackerattacker av olika slag från datorer, säger respondenten. I grunden anser 

respondenten att det är fortfarande samma typ av extern risk och deras jobb är att anpassa sig. 

Digitaliseringen i sig ger både för- och nackdelar men respondenten är tydlig med att 

utvecklingen inte går att stoppa och banken har inget annat val än att anpassa sig. 

Utvecklingen inom det digitala ställer högre krav på bankernas riskhantering och det medför 

nya regelverk som de måste följa. Det är bara så det är och därför är det viktigt att ha en tydlig 

målbild över vad de arbetar mot, säger respondenten.  

 

När respondent 2 får granska forskningens egna modell anser hen att den ger en ganska bra 

bild över hur självutvärderingen ser ut vid riskhantering. Inom Bank B kallar de sin modell 

för Risk Control Self Assessment. Det som respondenten anser saknas på forskningens egna 

modell är “kontroll” då respondenten beskriver att det är en nyckelfaktor till att identifiera 

risker i ett tidigt stadie. Respondenten lägger även till att det som händer i vardagen i 

verksamheten inte framkommer i modellen. Det händer enligt respondenten saker hela tiden 

som måste kunna identifieras, värderas och rapporteras i ett system. Beroende på hur stor och 

allvarlig en incident är så måste dom arbeta med den genom att fråga sig själva vad det var 

som hände, vad kan vi lära oss, behöver vi förändra någonting eller förbereda oss för att 

minska effekten, säger respondenten. Så de två bitarna saknas i den egna modellen men 

annars anser respondenten att det är en tydlig bild av hur självutvärdering går till och vad det 

syftar till.  
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4.3 Bank C  

En intervju med Bank C genomfördes den 11 maj 2018. Den genomfördes via ett personligt 

möte med Respondent 3 och Respondent 4 på Bank C:s huvudkontor. Båda respondenterna 

arbetar som Operational Risk Analyst men Respondent 4 arbetar mer inriktat på cyberrisker 

och IT-risker.  

 

Respondent 3 arbetar med operativa risker på Bank C och väljer att definiera operativ risk 

som allt som kan leda till en incident som påverkar banken finansiellt eller påverkar bankens 

rykte. Bank C delar in de påverkande faktorerna i fyra kategorier; människor, processer, 

system och externa händelser. Respondent 3 förklarar hur det är deras ansvar att kommunicera 

ut instruktioner till alla i banken angående hur hanteringen av operativa risker ska gå till. 

Respondent 3 beskriver hur de har olika verktyg som möjliggör hanteringen av risker och att 

en del av hennes jobb är att utveckla dessa verktyg. Det är viktigt att hela organisationen lär 

sig att arbeta med de framtagna verktygen i sitt dagliga arbete för att förbli ständigt medvetna 

om de operativa riskerna, säger respondent 3. Respondent 4 som också arbetar med operativa 

risker på Bank C väljer att definiera operativ risk som “allt annat än kredit- och 

marknadsrisk”. Enligt respondent 4 innefattar operativ risk så pass mycket olika risker att det 

är svårt att omfatta. De beskriver det som att det inte finns någon riktig klarhet vilket gör 

operativ risk ganska luddigt men att banken har tagit fram tydliga modeller för att underlätta 

hanteringen.    

 

Bank C har en tydlig handlingsplan för hur de hanterar operativa risker. Modellen de 

använder sig av kallas för “The Three Lines of Defence”. Modellen är uppdelad i tre 

försvarslinjer varav första försvarslinjen står för affärsverksamheten. Det innebär att varje 

affärsenhet ansvarar för de risker som de står inför. Långsiktiga kundrelationer och en sund 

riskkultur ger en solid grund för Bank C:s riskbeslut. Exempelvis säkerställer affärsenheten 

att transaktionerna är rätt prissatta och att de antagna riskerna hanteras under hela 

transaktionens livslängd. Verksamhetsenheter ansvarar för att de arbetar i enlighet med 

tillämpliga instruktioner och stöds av en beslutsfattande hierarki. Riskfunktionen utgör den 

andra försvarslinjen. Riskfunktionen ansvarar för identifiering, mätning, övervakning och 

rapportering av risker. Riskerna mäts både på detaljerade och aggregerade nivåer. Interna 

mätmodeller har utvecklats för operativa risker och är godkända av Finansinspektionen för 

beräkning av kapitalkrav.  Det fungerar proaktivt för att säkerställa kvaliteten och fokuserar 

på frågor som kundskydd, beteende på finansmarknaden, förebyggande av penningtvätt och 
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finansiering av terrorism samt regleringssystem och kontroller. Internrevision tillhör den 

tredje försvarslinjen. Bank C: s riskhantering granskas regelbundet och utvärderas av 

internrevision för att säkerställa att det är tillräckligt effektivt. Baserat på utvärderingarna av 

tredje försvarslinjen är processerna i första och andra linjen kontinuerligt förstärkta. Bank C:s 

strategi med att ha en sund riskkultur och en sund affärsvärld utgör hörnstenarna i en effektiv 

riskhantering. Respondenterna från Bank C berättar att utbildning i operativa risker ständigt är 

aktuellt och genomförs regelbundet inom organisationen. De menar på att kunskapen om 

riskerna har ökat och vissa utbildningar inom risk och incidenthantering är obligatoriska för 

alla medarbetare. Vissa avdelningar som exempelvis Business Support som inriktar sig på IT 

har egna utbildningar för deras organisation gällande operativ risk.  

 

Respondent 3 beskriver att det finns en tydlig struktur i Bank C för hur risker hanteras. 

Respondenten beskriver också att de upplever det som att operativ risk är känt inom banken 

och att verksamheten tar sitt ansvar att följa upp sina operativa risker. Respondent 3 upplever 

att kostnaderna för operativa risker har minskat inom banken. En av anledningarna till det är 

för att risker hanteras på ett bättre sätt och att medvetenheten om operativ risk har ökat. 

Hanteringen av operativa risker blir allt viktigare och Bank C jobbar med att hela 

organisationen tar ansvar kring att hantera sina risker. Respondent 4 påpekar att de blivit 

duktigare på att motverka risk i form av tekniska lösningar och processer. Respondenten 

menar på att tekniken utnyttjas genom att läsa av data och på så sätt upptäcker nya hot och 

operativa risker. Det största hotet är dock enligt respondent 4, människan.  

 

“Man arbetar mer i processer och mot människor för att man inser att människan är den som      

egentligen utför det största hotet.”  

        (Respondent 4, 2018-05-14) 

 

Respondent 4 berättar att operativ risk kommer att få mer uppmärksamhet inom en snar 

framtid eftersom de just nu arbetar med nya policys och regelverk som kommer att leda till ett 

större fokus på informationssäkerhet och cyberrisker. Tempot mot en digitaliserad verksamhet 

har ökat och respondenten beskriver att kravet från marknaden och kunderna på en digital 

bank kan leda till slarv i utvecklingen och det tyder på att det går lite för fort och för att rädda 

situationen har de tidigare tagit extern hjälp på befintliga lösningar. Enligt respondent 4 fanns 

det förut mer tid på sig att utveckla en process eller produkt och resultatet blev mer 

genomarbetat. Idag gör Bank C mycket själv inom utveckling istället för att ta extern hjälp i 
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form av outsourcing, vilket enligt respondent 4 fungerar bättre. Respondent 3 säger att de ser 

att den digitala utvecklingen leder till en moderniserad affär samt också en ökad konkurrens. 

Det inte går heller att stoppa utvecklingen. De måste hänga med och finna lösningar som leder 

till en effektiv affär, både för kunderna och för medarbetare. Respondent 3 menar på att 

digitaliseringens fördel är att det underlättar deras arbetsprocesser, samtidigt som det innebär 

en utmaning med att förstå vilka risker de kan medföra. De bär ett tungt ansvar på ett relativt 

oprövat område som inte går att bromsa in. Respondent 4 säger också att fördelarna med 

digitaliseringen är att det underlättar den dagliga processen både tidsmässigt och 

precisionmässigt. De tillägger också att risken ökar när digital process tas fram som ska 

effektivisera och automatisera deras arbete. 

  “Om risken minskar på ett ställe så ökar den på ett annat ställe.”  

    (Respondent 4, 2018-05-11) 

 

Respondent 4 beskriver att digitaliseringens påverkan på operativ risk kan ses i fokuset på 

cyberisk och cybersäkerhet. Respondenten säger att ämnet har fått stor uppmärksamhet och 

att det skrivs mycket om det i dagens media. Exempelvis nämns händelsen i Ukraina år 2017 

som ledde till att cyberrisk fick ett ökat intresse inom finansbranschen. Ekonomisystemet som 

alla banker, myndigheter, flygplatser med flera, använde sig av i Ukraina blev attackerat i 

form av en cyberattack orsakat av dataviruset Petya Malware hos leverantören. 

Konsekvenserna blev förödande i form av att hela landets IT-system stod still mellan den 27–

28 juni 2017 och de operativa förlusterna blev väldigt höga. Enligt respondent 4 har det bara 

bytts namn på informationsteknik till cyber eftersom enligt honom är det egentligen samma 

sak. Man kan se samband mellan operativ risk inom bedrägeri och digitalisering. Tidigare 

utfördes dataintrång för att förstöra data medans idag används skadlig kod för att tjäna pengar. 

Det är stora organisationer och nationer som försöker att hacka industrier för användbara data 

och även banker är utsatta för den typen av risker, säger respondent. Respondent 4 upplever 

att riskerna skiftat form men att deras jobb fortfarande förblir inriktat på att hantera problem 

och risker, oavsett form.  

 

Även respondenterna på Bank C fick granska forskningens egna modell och deras uppfattning 

var att den påminde väldigt mycket om deras egna modell. Enligt respondent 3 är modellerna 

i stort sätt identiska eftersom de övergripande kategorierna är samma. Respondent 4 tillägger 

att gärna en pil, som hänvisade processen tillbaka till steg ett när riskhanteringen är 

genomförd, skulle finnas med. En “uppföljnings-pil” som visar på att det alltid börjar om igen 
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när processen är färdig med en risk men som också behandlar de risker som inte går att 

hantera. 

 

4.4 Bank D   

Intervju genomfördes med Bank D den 14 maj 2018. Den genomfördes via ett möte med 

Respondent 5 som arbetar som chef för operativa risker för centrala riskkontrollen på Bank 

D:s huvudkontor.   

 

Respondent 5 har länge jobbat med riskhantering på Bank D och väljer att definiera operativ 

risk som risken för någonting som kan gå fel i en process, i en rutin eller händelse som inte blev 

som det var tänkt. Respondenten understryker att operativ risk är ett brett koncept och att det är 

många olika risker som går under samma “paraply”. Respondenten berättar att operativa risker 

finns överallt i banken då det är mycket som kan gå fel i en så pass stor verksamhet. Inom Bank 

D är brister i handläggningen den vanligaste risken som går under namnet operativ risk och att 

ansvaret för hantering av risker i banken ligger hos varje chef oavsett avdelning, då Bank D är 

en decentraliserad bank. Det är upp till varje enhets riskkoordinator att se till att medarbetarna 

på avdelningen får den information som krävs om de operativa risker som är betydande för just 

dem. Vidare beskriver respondenten att det i instruktionssamlingen, som samtliga anställda har 

tillgång till, finns en informationssida om operativa risker. 

 

Respondentens avdelning kontrollerar operativa risker centralt och följer upp när åtgärder 

krävs. De använder sig av ett antal metoder som tillämpas. Det görs ständig 

incidentrapportering och i Bank D finns det ett krav på att en risk måste rapportera som lett till 

en förlust på över 25 000 kr. När incidenten är rapporterad är det viktigt att förstå vad som har 

hänt, vad som orsakade händelsen samt åtgärda risken. Respondenten berättar att minst en gång 

per år görs en självutvärdering på varje avdelning inom banken. I den utvärderingen går banken 

igenom ansvarsområden och identifierar ingående risker och risker som kräver åtgärder. För att 

bedöma en operativ risk sätts konsekvens och sannolikhet mot varandra för att komma fram till 

en passande strategi över hur risken ska hanteras. Hanteringen ska ske löpande i verksamheten 

vilket enligt respondenten ställer krav på att banken arbetar proaktivt.  

 

På frågan kring digitaliseringens påverkan på bankens operativa risker säger respondent 5 att 

digitaliseringen har lett till att riskerna ändrat karaktär. Vissa risker inom mänskligt 
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handhavande har minskat på grund av den digitala utvecklingen och automatisering av system 

men att digitaliseringen även medfört nya risker. Oavsett karaktär på riskerna så hanteras de 

med samma metodik och på samma sätt, säger respondenten. Respondenten förklarar att 

digitaliseringens fördelar överväger dess nackdelar och att banken måste utvecklas för att 

förbli effektiv. För att kunna vara effektiva i en snabbt förändrad värld säger respondenten att 

de måste ha beredskap kring den digitala utvecklingen. Risker inom IT och cyber måste idag 

kunna hanteras och det ställer nya krav på banken. Digital utveckling medför även nya 

regelverk och respondent 5 nämner GDPR (General Data Protection Regulation) som ett 

exempel på nytt regelverk från EU som uppkommit under 2018 och syftar till dataskydd vida 

hantering av personuppgifter.  

 

Även Bank D använder sig av modellen “The Three Lines of Defence”.  

Respondent 5 tillhör den andra försvarslinjen som utgörs av en oberoende riskfunktion som 

kontrollerar och sammanställer incidenter från verksamheten. Deras jobb är att utmana första 

linjen och tillhandahålla användbara verktyg och metoder till affärsverksamheten men att det 

är upp till varje chef att ha koll och hantera sina operativa risker inom ansvarsområdet. 

 

Respondent 5 fick granska forskningens egna modell och bedömningen var att den påminde 

om den modellen som Bank D arbetar efter. Respondenten beskriver att första ledet bygger på 

att identifiera riskerna som finns och sedan bedöms sannolikheten. Nästa steg blir att en 

konsekvensbedömning görs över hur stor risken är och utifrån det planeras orsak till risk och 

åtgärd. Även respondent 5 skulle föredra en pil som visade tillbaka till första ledet då 

uppföljning är en stor process för att kontrollera att åtgärderna var rätt till den specifika 

risken.  

 

4.5 Frågeformulär 

Nedan redogör forskarna för den insamlade datan från enkätundersökningen.  

Se bilaga 1 för fullständig överblick av frågeformulären och dess data. Inledningsvis 

presenteras diagram med utdrag från frågeformulären samt statistiskt data. Vidare presenteras 

korstabeller för sambandsanalys. För ökad tydlighet har procenttalen avrundats till närmaste 

heltal.  
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Figur 4.Fråga 9 i frågeformuläret 

 

Källa: Frågeformulär 

 

Undersökningen med 101 respondenter gav en könsfördelning på 53% män, 46% kvinnor samt 

1% som valde att identifiera sig som annat. Respondenterna i åldersgruppen 20–25 år blev en 

majoritet med 38% och den lägsta andelen 2% var de respondenter under 20 år. Resterande 

ålderskategorier visade en relativt jämn spridning bland respondenterna. Hur länge 

respondenterna varit anställda hos sin arbetsgivare gav en förhållandevis jämn spridning mellan 

de som jobbat 1 år och de som jobbat 31 år och över, där andelarna varierade mellan cirka 5% 

och 17%. De som angav att de varit anställda i mindre än ett år var en övervägande del med 

22%.  

 

Vidare visade datan att enbart 76 % av de tillfrågade uppgav att de nyttjade ett system för att 

anmäla incidenter som uppstår. Vid frågan huruvida respondenterna anser att digitaliseringen 

av system påverkat hur de hanterar de typer av problem som nämns i frågan innan, så anger 

43% att digitaliseringen påverkat, medan 25% respektive 32% angav att digitaliseringen inte 

påverkat eller att de inte vet. Av de 78 som besvarade frågan om digitaliseringen medfört 

fördelar och/eller nackdelar svarade 73% att det var till en fördel medan resterande 27% svarade 

att det medfört både för- och nackdelar. Ingen av respondenterna angav att det enbart medfört 

nackdelar. 76% av respondenterna svarade att de upplevde att saker automatiserats i banken.  

 

På fråga 8 i enkäten som handlade om utbildning uppgav hälften av respondenterna att de ansåg 

att de fick tillräckligt med utbildning. 41% svarade nej, att de får inte tillräckligt med utbildning 

och 9% uppgav att de inte vet. På frågan “Vet du vad en operativ risk är?” svarade bara 42% 
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ja på, 26% svarar nej och 32% kryssade i svarsalternativet “Inte helt 100 men tror jag vet”. På 

den sista frågan förklaras det först vad en operativ risk är och fortsätter sedan med frågan 

huruvida respondenterna anser att de har sådana riskfaktorer på arbetsplatsen. 86% angav att 

de har såna riskfaktorer, 6% svarade att de inte har det, och 8% uppgav att de inte vet.  

 

Tabell 2. Korstabell över sambandet mellan “vet du vad en operativ risk är” och “Anser du att ni får 

tillräckligt med kunskap…” 

Vet du vad en operativ risk är? 

   Inte helt 

100 men 

tror jag vet 

Ja Nej Total 

Anser du att ni 

får tillräckligt 

med kunskap 

genom utbildning 

etc. om de fel som 

kan uppstå i 

system, 

mänskliga 

misstag eller 

andra misstag 

som uppstår och 

som är 

kostsamma för 

banken? 

Bortfall Count 1 0 0 1 

% inom Vet 

du vad en 

operativ risk 

är? 

3,1% 0,0% 0,0% 1,0% 

Ja Count 16 27 7 50 

% inom Vet 

du vad en 

operativ risk 

är? 

50,0% 62,8% 26,9% 49,5% 

Nej Count 11 15 15 41 

% inom Vet 

du vad en 

operativ risk 

är? 

34,4% 34,9% 57,7% 40,6% 

Vet 

inte 

Count 4 1 4 9 

% inom Vet 

du vad en 

operativ risk 

är? 

12,5% 2,3% 15,4% 8,9% 

Total Count 32 43 26 101 

% inom Vet 

du vad en 

operativ risk 

är? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Källa: Data från frågeformulär 

I tabell 2 mäts sambandet mellan kunskapen om operativ risk samt huruvida respondenterna 

anser att de får tillräcklig med utbildning om risker på jobbet. Modellen visar på att 67% av de 

som svarat att de vet vad en operativ risk är även anser att de får tillräckligt med utbildning. 

Samtidigt visar korstabellen att 58% av de som svarat att de inte vet vad en operativ risk är, 

heller inte anser att de får tillräckligt med utbildning. Värdet av Chi-två är ,049 vilket visar på 

att det inte är säkert att det finns ett samband, och Cramérs V ligger på ,250 vilket tyder att 

sambandet är relativt svagt då 0 står för inget samband och 1 står för perfekt samband. 
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Tabell 3. Korstabell över sambandet mellan “vet du vad en operativ risk är” och “skulle du anse att 

ni har såna riskfaktorer på arbetsplatsen?” 

Vet du vad en operativ risk är? 

   Inte helt 100 

men tror jag 

vet 

Ja Nej Total 

"Risken för förlust till 

följd av icke 

ändamålsenliga eller 

otillräckliga processer 

eller rutiner, mänskliga 

fel, felaktiga system eller 

externa händelser" är vad 

operativa risker är. Så 

med den informationen, 

skulle du anse att ni har 

såna riskfaktorer på 

arbetsplatsen? 

 

Ja Count 28 40 19 87 

% inom ”Vet du 

vad en operativ 

risk är?” 

87,5% 93,0% 73,1% 86,1% 

Nej Count 2 3 1 6 

% inom ”Vet du 

vad en operativ 

risk är?” 

6,3% 7,0% 3,8% 5,9% 

Vet 

inte 

Count 2 0 6 8 

% inom ”Vet du 

vad en operativ 

risk är?” 

6,3% 0,0% 23,1% 7,9% 

Total Count 32 43 26 101 

% inom ”Vet du 

vad en operativ 

risk är?” 

100% 100% 100% 100% 

Källa: Data från frågeformulär 

 

Tabell 3 visar på att 7% av de som angivit att de vet vad en operativ risk är, anser att det inte 

finns några operativa riskfaktorer på sin arbetsplats. Tabellen tyder även på ett samband mellan 

kunskapen om operativa risker och bedömning av arbetsplatsens riskfaktorer. Här visade Chi-

två ett värde på ,017 och Cramérs V ,245 vilket tyder på att det finns en risk att tabellen visar 

på samband som egentligen inte finns, och att det är relativt svagt.  
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Tabell 4. Korstabell över sambandet mellan “Vet du vad en operativ risk är” och “Använder du något 

system för logga fel som förekommer”. 

Vet du vad en operativ risk är? 

   Inte helt 

100 men 

tror jag vet 

Ja Nej Total 

Använder du 

något system för 

att anmäla/logga 

ett fel som 

uppkommit i 

verksamheten, 

tex. Problem med 

ett affärssystem, 

driftstörningar, 

tekniska problem 

eller ett mänskligt 

misstag som 

förekommit? 

Ja Count 25 39 13 77 

% inom Vet du 

vad en operativ 

risk är? 

78,1% 90,7% 50,0% 76,2% 

Nej Count 5 1 7 13 

% inom Vet du 

vad en operativ 

risk är? 

15,6% 2,3% 26,9% 12,9% 

Vet 

inte 

Count 2 3 6 11 

% inom Vet du 

vad en operativ 

risk är? 

6,3% 7,0% 23,1% 10,9% 

Total Count 32 43 26 101 

% inom Vet du 

vad en operativ 

risk är? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Källa: Data från frågeformulär 

Tabell 4 visar på att ju mer respondenterna vet om operativ risk, desto mer har de även vetskap 

om systemen som används för att logga felaktigheter och incidenter.  

Chi-tvåanalysen visade ett värde på ,003 och Cramérs V låg på ,283, vilket tyder på att risken 

för att se samband om det inte fanns något är liten och att styrkan på sambandet är någorlunda 

svag.  

 

4.6 Sammanfattning 

Samtliga banker definierar operativ risk på olika sätt. Bank A definierar det som förluster 

förorsakade av människor; ej ändamålsenliga eller fallande processer och system samt externa 

händelser. Bank B definierar det som riskfyllda händelser som påverkar deras tillgänglighet, 

skapar operativa förluster, påverkar deras rykte negativt samt risktyper som klassificeras som 

bedrägerier samt finansiella förluster på grund av operativa händelser, avbrott i 

arbetsprocesser, dataförluster och dataintrång. Bank C definierade operativ risk som allt som 

kan leda till en incident som påverkar banken finansiellt eller påverkar bankens rykte och 

Bank D definierade det som någonting som kan gå fel i en process, i en rutin eller händelse.  
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Alla banker använder modellen ”Three Lines of Defence” vid riskhantering och riskhantering 

sker i alla delar där bankerna sätter mål. Hantering av operativa risker blir allt viktigare och 

bankerna har blivit bättre på att hantera risk med hjälp av tekniska lösningar och processer. 

Riskhantering ska ske löpande i verksamheten och bankerna måste förbli proaktiva. 

Digitaliseringen påverkar operativa riskers karaktär men riskhanteringen sker med samma 

metodik oavsett digitaliseringens påverkan.  

 

Forskarnas egna modell ansågs som verklighetstrogen, övergripande och som en bra bild över 

hur självutvärdering ser ut. Digitaliseringen påverkar bankernas arbetsprocesser då den 

underlättar det dagliga arbetet och effektiviserar verksamheten. Manuell hantering av 

processer har bytts ut mot automatiserade processer vilket mitigrerar riskbilden för mänskliga 

fel. Däremot tror respondenterna att manuella risker kommer att ersättas av tekniska risker. 

Det ställer högre krav på bankerna då snabba förändringar medför komplexitet.  

 

Alla bankerna utbildar sina medarbetare om operativa risker och samtliga ansåg att utbildning 

var viktigt. Trots det var det 58% som inte visste säkert vad en operativ risk var och 41% 

ansåg att de inte fick tillräckligt med utbildning.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras insamlad empiri kopplat till undersökningens teoretiska 

referensram. Analysdelen har delats in efter teorins olika delar; definition av operativ risk, 

hantering av operativ risk, för- och nackdelar med digitalisering samt analys kring utbildning 

och kunskap.  

___________________________________________________________________________ 

5.1 Definition av operativ risk  

Alla respondenter (även respondenter från samma bank) definierade operativ risk på olika 

sätt. Ett flertal artiklar (Allen & Bali, 2004; Crouchy, 2001; Moosa, 2007) styrker att operativ 

risk är svårdefinierat och att det råder viss förvirring kring konceptet vilket är i enlighet med 

vad respondenterna i denna undersökning uppgav. I undersökningen framgick det att varje 

bank har sin egna definition av operativ risk och att samtliga respondenter syftade på att det är 

ett brett område som innehåller många olika risker. Det går hand i hand med Allen och Bali 

(2004) som i sin artikel säger; att definiera operativ risk är lättare sagt än gjort. Crouchy 

(2001) kallade operativ risk för ett oklart koncept vilket bekräftades av respondent 4 på Bank 

C som kallade operativ risk för “ganska luddigt” och att det skulle kunna klassas som alla 

risker som inte är kreditrisk eller marknadsrisk. Även respondent 2 på Bank B ansåg att 

operativ risk lätt blir alla risker och det är problematiskt att försöka definiera det. Dessa 

påståenden är i likhet med Crouchy (2001) som konstaterade att det kan vara svårt att tyda på 

skillnaden mellan operativ risk och alla risker som inte är kreditrisk eller marknadsrisk 

medans Commonwealth Bank of Australia (1999) benämnde operativ risk som alla risker som 

inte är kreditrisk och marknadsrisk. Även om definitionerna mellan bankerna skiljer sig åt kan 

vissa likheter ses. Att operativ risk är kopplad till operativ förlust kan anas i alla bankernas 

definitioner vilket även var Tripes (2000) sätt att beskriva operativ risk. Det var ingen 

definition från bankerna som uppgavs exakt som Basel II-regelverkets definition 

(Baselkommittén), som i teorikapitlet framstod som den mest omfattande definitionen, utan 

alla banker hade sin egna version.    

 

Bank B och Bank C sa att negativ ryktesspridning var en operativ risk i deras uttalade 

definition. Den definitionen är intressant eftersom att enligt Moosa (2007) valde 

Baselkommittén att ta bort ryktesspridning i deras definition av operativ risk då det inte var 

lika relevant. Alla bankerna var eniga om att operativ risk innefattar på ett eller annat sätt 

risken för fel eller avbrott i en process eller i ett system. Meningsskiljaktigheter kring 
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definitionen blir tydlig och det går inte fullt ut att definiera operativ risk, så att alla risker som 

berörs inkluderas i en mening. Det är ett för brett område som innefattar många olika risker.  

 

Crouchy (2001) konstaterade, som tidigare nämnt, att det kan vara svårt att tyda på skillnaden 

mellan operativ risk och alla risker som inte är kreditrisk eller marknadsrisk. Moosa (2007) 

belyser även hur det försvårar hanteringen av riskerna. Det kan i sin tur kopplas ihop till att 

32% av medarbetarna som besvarade enkäten angav att de inte riktigt vet vad en operativ risk 

är samt att 26% uppgav att de inte alls vet. Med andra ord var det 57% av medarbetarna som 

inte med säkerhet kunde svara på vad en operativ risk är.  

 

5.2 Hantering av operativ risk  

Bankernas beskrivning över hanteringen av operativ risk visar på att det är ett komplext och 

brett område. I likhet med Moosa (2007) kan det konstateras att operativ risk är svårdefinierat 

och att bristen på förståelse kring operativ risk även försvårar dess riskhantering. Det har visat 

sig i undersökningen att samtliga banker använder sig av modellen “Three Lines of Defence” 

för att organisera sin riskhantering. Modellen är uppdelad i tre försvarslinjer. Den första är 

chefer och anställda i verksamheten som utför kontroller inom sina verksamhetsområden. Den 

andra försvarslinjen består av en funktion för riskkontroll och en funktion för 

regelefterlevnad. Det är i andra försvarslinjen som samtliga respondenter i undersökningen 

arbetar inom. Den tredje försvarslinjen är internrevision och berörs inte i denna 

undersökningen. Forskarna hade inte tidigare kommit i kontakt med modellen och heller inte 

funnit någon teori kring modellen. The Three Lines of Defence beskrivs som en betydelsefull 

och central modell för riskhantering bland de banker som använder sig av den. Modellen är 

övergripande och samtliga banker använder sig även av andra modeller för att kontrollera de 

operativa riskerna i verksamheten.  

 

En del av undersökningen var att se om den egna modellen som baseras på ORM-modellen 

från Jie et al. (2002) och Finansinspektionens (2006) modell för processhantering av operativa 

risker. Forskarna upplevde under intervjuerna med respondenterna att den egna modellen 

passade bra in på samtliga bankers riskhantering. Däremot hade alla synpunkter på att den 

kunde kompletteras med andra faktorer. Respondent 1 på Bank A ansåg att det saknades fyra 

variabler i modellen; incidenthantering, förändringar, granskningar och modelleringar. 

Respondent 2 på Bank B tyckte att modellen speglade en bra bild över hur deras 
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självutvärdering ser ut, men att det saknades en kategori för kontroll av risker på forskarnas 

egna modell. Respondent 3 och respondent 4 på Bank C ansåg att forskarnas egna modell 

påminde mycket om deras modell på Bank C. Det som saknades var dock en pil som visade 

att processen alltid börjar om på nytt, något som forskarna ansåg var underförstått men hade 

kunnat förtydligats. Respondent 5 på Bank D upplevde också att den egna modellen påminde 

om den som Bank D arbetar med. Respondent 5 skulle också ha föredragit en pil vars syfte 

skulle vara att visa på uppföljning då uppföljning är en stor del i deras riskhanteringsprocess 

vilket resulterar i att bankerna alltid måste kontrollera de åtgärder som tillämpats för att 

minimera en operativ risk.        

 

5.3 Digitalisering 

Att digitaliseringen har lett till ändrad karaktär på många operativa risker är alla 

respondenterna eniga om. Överlag har respondenterna i denna undersökning haft kännedom 

om digitaliseringens framfart, men det anses svårt att kunna förstå hur dess utveckling 

kommer att ta form i framtiden. Det resulterar i att bankerna ständigt måste vara 

uppmärksamma på möjligheterna inom det digitala, samtidigt som de måste kunna vara 

förberedda för hoten som medförs. Effekten av digitalisering är enligt respondenterna att 

riskerna förändras vilket Hagberg et al. (2016) säger inte bara påverkat banker utan även 

samhället i allmänhet. Respondenterna upplever att digitala risker i form av IT-risk och 

cyberrisk har fått ett större fokus under de senaste åren, vilket känns naturligt då IT-

utvecklingen växer. Digitaliseringen skapar förändringar men ger nya möjligheter (Orman, 

2013; Zott & Amit, 2017) bekräftade respondenterna med ett antal exempel under 

intervjuerna. Respondent 1 och respondent 5 ansåg att riskbilden inom manuell hantering har 

migrerats tack vare att den digitala utvecklingen har automatiserat processer, men respondent 

1 menar på att det ställer högre krav på ökad kompetens, intern styrning och kontroll över 

säkerhet och dataintrång. Detta höll även Respondent 2 med om när hen beskrev att 

komplexiteten bland operativ risk ökat på grund av den digitala utvecklingen och Harveys 

(2016) påstående om att det idag är svårt att vara en framgångsrik bank i en digital värld 

stämmer bra in på hur bankerna upplever sin tillvaro. Respondent 2 och respondent 5 syftade 

på att digitaliseringen medför nya risker i form av säkerhetsrisk och informationsrisk som 

kräver beredskap. 

 

Enligt respondent 2 har digitaliseringen lett till minskad operativ risk inom mänskliga fel, 
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men att hen tror att dessa kommer att ersättas med nya teknologiska risker. Orman (2013) och 

(Ali, Khan & Vasilakos, 2015) bekräftar respondent 2 teori eftersom de anser att 

digitaliseringen är stark kopplad till risk. Respondent 2 säger dock att det inte går att stoppa 

utvecklingen och det är deras uppgift att hänga med och hela tiden anpassa sig. Sjöbergs 

(2002) påstående om att risk inom digitalisering kan leda till att människor tar avstånd till 

teknologi skulle inte fungera i en verksamhet som är beroende av digitala verktyg och står 

inför en operativ riskhantering om man ser till denna undersökningen. Respondenterna från 

Bank C konstaterade att digitaliseringen påverkat effektiviteten i deras arbetsprocesser och att 

det underlättar deras dagliga arbete vilket styrks av Krstić (2016) som säger att digitalisering 

medfört komfort för bankerna. Krstić (2016) påstår även att den digitala utvecklingen har ökat 

kundernas förväntningar på bankernas tillgänglighet vilket alla respondenter också höll med 

om.       

 

Samtliga respondenter var eniga kring att manuellt handhavande har minskat på grund av 

digitaliseringen då nya system och automatiserade processer tagit över. Att arbetsuppgifter 

ersätts av teknik är en del av digitaliseringens effekter och fördelar eftersom dagens datorer är 

smartare och mer effektiva än människor (Kairos Future & FAR, 2016; 2013). 

 

Respondenterna har varit eniga om att digitaliseringens påverkan har varit till fördel för deras 

arbetsprocesser och deras hantering av operativ risk samt att fördelarna med digitaliseringen 

överväger nackdelarna. Samtidigt så beskriver alla respondenterna den digitala utvecklingen 

som svår och komplicerad eftersom den medför så mycket mer effektivisering. Parviainens 

(2017) påstående om att företag kämpar med att förstå digitaliseringens fulla potential och 

fördelar går hand i hand med att samtliga respondenter anser att digitaliseringen är svår att 

greppa. Harvey (2016), Bhimani & Willcocks (2014) och Yadav (2016) konstaterade att 

digitaliseringen medför nackdelar och svårigheter i form av ökad konkurrens och högre krav 

från kunderna, vilket denna undersökningen visar på. Bankerna i denna undersökningen har 

tydligt upplevt att den digitala utvecklingen medfört högre förväntningar och krav från deras 

bankkunder. De förväntas vara tillgängliga dygnet runt och erbjuda digitala tjänster och 

applikationer som är effektiva och användarvänliga.  
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5.4 Utbildning och kunskap 

Luburic (2016) beskriver hur de mer moderna finansinstituten i större utsträckning insett 

vikten av utbildning samt förvärv av kunskap, och allokerar omfattande resurser för 

utbildning och träning av medarbetarna, vilket samtliga banker uppger att de gör i olika stora 

omfattningar. Luburic (2016) framför även vikten av kunskap och lärande vid 

processbaserade arbetssätt där bland annat riskägare förekommer, vilket styrks av Bank B där 

de genomför många utbildningar för anställda men framförallt för deras risk managers. Även 

Bank C påpekar hur varje affärsenhet ansvarar för sina risker och att det ständigt genomförs 

utbildningar inom banken. Vidare beskriver Luburic att de organisationer som tillämpar 

sådana strategier också antyder att de genom regleringar hanterar och identifierar sina risker, 

vilket går hand i hand med bankernas förklaringar av deras hantering av risker.  

Bank C belyser hur kunskapen om de operativa riskerna har ökat och att vissa utbildningar 

inom risk- och incidenthantering är obligatoriska vilket är i enlighet med både Yang et al. 

(2017) samt Arsovski (2016). De påpekar att organisationer måste möta kunskapsbehoven de 

står inför, genom att skapa strategier så att medarbetarna får en allmän kunskap om området. 

Likaså betonar Bank 2 vikten av ständiga utbildningar, med formella såväl som informella 

krav vid utbildningarna. 

 

Bank 2 beskriver även hur deras utbildningar kan variera från nätverksträffar, till 

skolbänksutbildningar och workshops vilket kan associeras med ISO (2009) samt Arsovski 

(2016) som betonar vikten av att kunna tillämpa utbildningen och behålla kunskapen som 

organisationen förvärvar. Dessutom kunna hantera och granska både befintliga samt nya 

kunskaper inom organisationen. Respondent 3 på Bank C förklarar hur det är deras avdelnings 

ansvar att kommunicera ut instruktioner i hur hantering av operativa risker ska ske samt att 

det är centralt att alla i organisationen lär sig att arbeta med de verktyg som är framtagna för 

att förbli medvetna om de operativa riskerna. Det överensstämmer med Yang et al. (2017) 

som belyser riskkännedom som något som finansiella institut bör lägga större vikt på. Således 

går det även i enlighet med vad ISO (2009) framför som grunden för en effektiv förbättring 

och inlärning; möjligheten att kunna tillämpa det som lärts ut. Respondenterna från Bank C 

påpekar även att en del avdelningar på banken genomför egna specifika utbildningar inom 

operativ risk, vilket samstämmer med Arsovski (2016) som lyfter fram behovet av att 

detaljera kunskapen.  
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Att endast 76 % av enkätrespondenterna angav att de nyttjar ett system för att logga 

incidenter, med hänsyn till att samtliga banker angivit att de har system för att logga 

incidenter, kan hänföras till Luburic (2016) som beskriver hur en medarbetare utan kunskap 

kan bli den svaga länken i en annars stark försvarskedja mot operativa risker. Det korrelerar 

likaså med det positiva samband som visas i Tabell 4, mellan kunskapen om operativa risker 

och bedömningen av arbetsplatsens riskfaktorer. Dessutom visar datan från frågeformulären 

att hälften av alla respondenter anser att de får tillräcklig utbildning, strax över en fjärdedel 

anger att de inte vet vad en operativ risk är och det var bara 86 % som ansåg att de hade 

operativa riskfaktorer på sin arbetsplats. Datan bekräftar att finansiella institut bör lägga större 

vikt på riskännedom vilket Yang et al. (2017) belyser.  
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6. Diskussion 

Detta avsnitt behandlar en avslutande diskussion som baseras på den insamlade empirin samt 

analysen av denna. Återkopplingar till upptäckter i undersökningen samt forskarnas egna 

kommentarer och tolkningar presenteras. 

 

Digitaliseringen har förändrat operativa riskers karaktär enligt flera anställda som arbetar med 

operativa risker. Digitaliseringen är en bidragande orsak till att arbetsprocesser och 

riskhantering har effektiviserats, men även en orsak till att nya risker tillkommit. Om frågan 

ställs till medarbetarna på bankerna, så anser ingen av de tillfrågade att digitaliseringen enbart 

medfört nackdelar, vilket tyder på en positiv inställning till digitaliseringen som fenomen.  

 

Respondent 5 beskrev operativ risk som ett paraply som omsluter en mängd olika risker under 

ett namn. Det betyder att det finns många betydande risker som går under namnet operativ 

risk. Ändå beskriver respondent 2 att operativ risk kan beskrivas som det minst älskade barnet 

inom riskhantering då det inte finns någon positiv sida kring det. Detta anser forskarna som en 

missgynnande syn från resten av verksamheten på operativ risk, då forskarna är övertygade 

om att operativ risk förtjänar mer uppmärksamhet samt att det bör tas på större allvar. 

Framförallt eftersom cyberrisk och IT-risk går under benämningen operativ risk och att den 

digitala utvecklingen inte kommer att sakta ner, bör det visas ett större intresse kring operativ 

risk. Återkopplas det till cyberattacken som Ukraina utsattes för år 2017, respondent 4 

berättade om, och att samma sak skulle hända i Sverige så kan inte operativ risk anses som det 

minst älskade barnet längre. Bankers utsatthet mot cyberattacker tror forskarna kommer att 

öka i framtiden vilket höjer kraven på beredskap och uppvaknande kring operativa risker.    

 

Som undersökningen påvisat är operativ risk ett brett område som innehåller en mängd olika 

risker som försvårar definitionen. Att alla bankerna hade en egen definition av operativ risk 

tror forskarna beror på hur frågan var ställd till varje enskild respondent. Frågan var riktad på 

det viset att respondenten skulle försöka göra en egen definition istället för att uppge bankens 

officiella definition av operativ risk. Detta skapade en mer personlig definition och 

respondenten fick på ett friare sätt beskriva sitt yrkesområde. Forskarna upplevde att 

erfarenhet och kompetens hos respondenten speglades bättre när de fick göra en egen 

definition och att det gjorde undersökningen mer unik.  
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Att ryktesspridning definierades som en operativ risk av två banker anser forskarna kan bero 

på den tekniska utvecklingen kring sociala medier och forum på internet. Idag är alla 

verksamheter mer exponerade mot ryktesspridning via internet än de tidigare varit under 

historien. Det finns idag mer forskning kring fenomenet e-word of mouth, som kan förklaras 

som elektronisk kommunikation mellan människor, och hur det kan påverka verksamheter 

både positivt och negativt samt att företag är beroende av ett bra rykte. Detta tror forskarna är 

grunden till varför två banker tog med negativ ryktesspridning i sin definition av operativ risk.         

 

För att bibehålla kontroll över operativa risker arbetar bankerna med strategiska och tydliga 

modeller vid sin riskhantering. Via de genomförda intervjuerna har olika mönster och likheter 

upptäckts. Ett mönster är att tre av de fyra bankerna använde sig av samma modell som 

förtydligar allas uppgifter och ansvarsområden inom bankens riskhantering. Det finns även 

andra likheter kring hanteringen av operativa risker vilket kan styrkas då samtliga 

respondenter ansåg att forskarnas egna modell var applicerbar på deras verksamhet. Det tyder 

på att bankernas riskhantering påminner om varandra vilket även syns i resultatet av studien.    

 

Två av bankerna betonade vikten av utbildning mer än de andra, vilket kan påvisa skillnader i 

hur bankerna värderar utbildning, men det kan också bero på vad respondenterna ansåg som 

väsentligt att ta upp. Bank B och Bank C underströk deras fokus på att kunskap om riskerna 

ska omfatta alla anställda i organisationen, och att de inte endast kan förlita sig på att varje 

enhetschef ser till att informera de anställda i sitt team om riskerna. Samtliga banker lyfte 

fram att de har system för att registrera incidenter rörande operativa risker, men en 

förhållandevis hög siffra av enkätrespondenterna angav att de inte nyttjar något system för 

incidentrapportering. Det kan diskuteras om respondenternas svar beror på att frågan är 

otydlig i sin utformning, att respondenterna vet om att det finns ett system men aktivt väljer 

att inte använda det, eller att de i själva verket inte vet om att det finns. Eftersom 

enkätundersökningen genomfördes anonymt kan inga svar härröras till en specifik bank, 

vilket gör att svaren inte kan generaliseras till att samtliga banker har medarbetare som saknar 

kunskap om deras system för incidentrapportering.  

 

Studien visar på att ju mer kunskap medarbetarna har om operativa risker, desto mer tenderar 

de att se riskfaktorer på arbetsplatsen, vilket är föga förvånande, men ändå ett betydande fynd 

ur bankernas perspektiv. Fortsättningsvis så visar sambandsanalyserna på att kunskapen om 

operativ risk är positivt korrelerad med vetskapen om hantering av dessa, vilket banker bör ta 
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tillvara på för att förbättra hanteringen och eventuellt reducera riskfaktorerna med operativa 

risker. Inte ens hälften av alla medarbetare på bankerna vet vad en operativ risk är, vilket med 

ett teoretiskt perspektiv kan bero på begreppets svåra definition, men även att utbildningen 

och kunskapen bland medarbetarna är bristfällig. Det bekräftas av att hälften av de tillfrågade 

medarbetarna anser att de inte får tillräckligt med utbildning eller inte vet.  

 

Studien som genomförts är unik i sitt slag om man ser till svenska undersökningar och just 

kopplingen till digitalisering. Tidigare studier om operativa risker har haft ett större fokus på 

Basel-regelverket samt det kapitalkrav som det omfattar. Studien belyser även hur kunskapen 

om operativa risker kopplas till riskhanteringen inom bankerna, och dess samband. Fynden 

från undersökning har begränsningar beträffande möjligheten för generalisering då urvalet 

inte är representativt och det hade varit förmånligt med fler respondenter för de kvalitativa 

intervjuer likväl som för den kvantitativa enkätundersökningen. Fortsättningsvis hade studiens 

resultat kunnat analyseras vidare på en djupare nivå om enkätsvaren var identifierbara och 

kunde härröras till den bank som respondenten arbetar på. Det skulle kunna leda till andra 

fynd, och tydligare samband och avvikelser mellan bankerna, medarbetarnas kunskap och 

hanteringen av operativa risker. Två chefer för operativ risk har intervjuats för studien, vilket 

hade kunnat profiteras genom att utöka antalet intervjuer men även med respondenter som 

innehar olika positioner inom operativ risk för att få en mer omfattande bild av operativ risk 

inom organisationerna.  
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7. Slutsats 

I detta avsnitt redogörs syftet som ställdes i undersökningen samt huruvida det lyckades 

besvaras med hjälp av de intervjuer som genomfördes. Därefter dras slutsatser kring 

undersökningen för att slutligen mynna ut i en sammanställd slutsats.   

___________________________________________________________________________   

I denna studie undersöktes sambandet mellan operativa risker och digitalisering. För att se ett 

samband valde forskarna att undersöka definition av operativ risk, hantering av operativ risk, 

digitalisering inom banksektorn samt utbildning- och kunskapsnivån bland anställda.   

Syftet för undersökningen var således;  

 

Att undersöka sambandet mellan operativa risker och digitalisering inom banksektorn.  

 

Analysen av definitionen av operativ risk visade att det är svårt att definiera operativ risk då 

det är en benämning på en mängd olika risker. Varje enskild bank definierade operativ risk på 

olika sätt vilket visar på att det är ett svårbegripligt ämne. En sammanställd definition på 

operativ risk av forskarna skulle beskrivas som;  

 

“Risker som kan uppstå på grund av misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system, 

negativ ryktesspridning, dataintrång, begränsad kompetens samt externa händelser som 

skapar operativa förluster. “ 

 

Analysen av hantering av operativa risker visade att de undersökta bankerna har etablerade 

modeller och kontrollfunktioner för riskhantering av operativa risker. Det visade sig att 

forskarnas egna modell gick att applicera på samtliga bankers riskhantering.  

 

Digitaliseringens påverkan på banksektorns operativa risker var att digitaliseringen förändrat 

riskernas karaktär. Från analoga system till digitala system samt att bedrägerier i form av 

dataintrång och cyberattacker är mer vanligt än bankrån och dylikt.  

 

Medvetenheten och utbildningsnivån bland anställda på bankerna kring vad en operativ risk 

är, visade analysen på att det fanns en kunskapslucka. Enligt de intervjuade respondenterna 

genomförs det på olika sätt utbildningar för anställda för att alla ska ha kompetens kring olika 

risker. Analysen påvisar att så inte är fallet när det gäller kunskap om operativ risk. För att 
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kunna hantera de ökade riskerna på ett effektivt och korrekt sätt krävs en generell kunskap 

inom hela organisationen vilket är något som bankerna bör, enligt forskarnas mening, lägga 

mer fokus på. Digitaliseringen bidrar med effektivisering och tidsreducering, men paradoxen i 

det hela är att för att kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar krävs det tidskrävande 

utbildning och systematisering.  

 

Slutsatsen av denna studie blir därmed att operativa risker inom svenska banker är ett brett 

riskområde som bör brytas ner i mindre riskkategorier för att underlätta hanteringen samt att 

digitaliseringen medför förändring på operativa riskers karaktär och effektiviserar processer.  
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8. Förslag till vidare studier 

På grund av begränsade resurser har denna studie enbart undersökt fyra svenska banker. Ett 

förslag på en vidare studie är därför att intervjua fler banker alternativt fler personer per bank 

för att få en djupare förståelse och fler perspektiv till undersökningen.  

 

Det har framgått i denna undersökning att sambandet mellan digitaliseringen och operativa 

risker är att digitaliseringen förändrat operativa riskers karaktär. Det hade därför varit 

intressant att djupare undersöka hur operativa risker har förändrats under banksektorns 

historia för att tydligare kunna klargöra hur digitaliseringen förändrat karaktären kring 

operativ risk och vilka faktorer som bidragit till det.  

 

Denna studie genomfördes under våren 2018, samma år som nya regelverk kring betaltjänster 

(PSD2) och dataskydd gällande personuppgifter (GDPR) implementerades för svenska 

banker. Regelverken var inte möjliga att inkludera i denna undersökning då inget av dem trätt 

i kraft vid uppsatsens start. Båda regelverken påverkar bankerna och dess riskhantering och 

att undersöka digitaliseringens roll både kring nya betaltjänster och ökad konkurrens samt 

hanteringen av data inom banken är intressanta ämnen att undersöka i framtida studier.   

 

Sveriges banker är långt komna när det gäller att ta till sig ny teknik och hänga med i den 

digitala utvecklingen och har ett försprång i jämförelse med andra länder. Därför hade det 

även varit intressant att undersöka bankers hantering av operativ risk och digitaliseringens 

påverkan i länder där digitaliseringen inom banksektorn inte är lika långt kommen.   
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10. Bilagor 

Bilaga 1  

Fullständigt frågeformulär med data.  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide för personliga intervjuer samt mailintervjuer.  

Önskar du vara anonym? 

1. Vad är din roll på banken?   

2. Vad är din definition av operativ risk?  

3. Hur hanterar ni operativa risker?  

4. Använder ni något för att mäta operativa risker? Styrkort etc. 

5. Genomför ni utbildningar inom operativa risker? 

6. Tycker du att digitaliseringen medfört fördelar för operativa risker och hanteringen av 

dessa eller vice versa? 

7. Om svarat fördelar, Anser du att fördelarna med digitaliseringen överväger 

nackdelarna? 

8. Använder ni någon specifik modell för riskhantering? 

9. Har kostnaderna för operativa risker ökat eller minskat de senaste åren? 

10.  Är det någon skillnad resursmässigt gällande hantering av operativa risker nu än för 

10 år sen? 

11. Har de operativa risker med mänskliga handhavanden ökat eller minskat de senaste 

åren? 

12. Har de operativa riskerna inom IT ökat eller minskat de senaste åren? 

13. Har du sett något samband mellan digitaliseringen och ökning/minskning av operativa 

risker? 

14. Vilka är de vanligaste operativa riskerna i verksamheten? 

15. Vilka är de mest kritiska operativa riskerna framtiden? 

16. Har ni några specifika rutiner för hantering av operativa risker? 

Vad lägger ni mest fokus på och hur är era prioriteringar gällande de operativa riskerna? 

 


