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Abstrakt 
Titel: Catch me if you can – En studie om operativ risk i svenska försäkringsföretag 

Författare: Tristan Davaine 

Handledare: Pia Nylinder 

Examinator: Elin Funck 

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, Linnéuniversitetet, 15 hp, 2FE93E HT17 

  

Bakgrund och problemdiskussion: Operativ risk är ett begrepp som har tilltagit i 

betydelse genom uppdagandet av skandaler och konkurser inom den finansiella sektorn. 

Varje svenskt försäkringsföretag är skyldigt att hantera operativa risker, men eftersom 

det är omöjligt att normalisera dess innebörd, åligger det företagen själva att avgöra dess 

omfång. Många ansträngningar har gjorts vad gäller att rama in och beskriva denna 

kategori för ”allmän rädsla”, en uppgift som fortsatt lider av brist på konsensus. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om den operativa risken, sett 

ur de svenska försäkringsföretagens perspektiv, och sättet till vilket ett givet 

förhållningssätt inverkar på riskhanteringsprocessen. 

 

Metod: Studien har genomförts i två steg. Den första delen har utgjorts av en 

dokumentstudie, vilken sedermera har fördjupats genom två fallstudier. 

 

Slutsats: Studien visar att det finns en mängd tolkningar av operativ risk, vilka sträcker 

sig från väldigt enklar till väldigt komplexa. Studien visar också att vissa företag inte 

hanterar sina risker med utgångspunkt i konceptet ”operativ risk”, utan antar en mer 

pragmatisk inställning till verksamheternas risker. Detta innebär att det finns ett gap 

förhållande till god praxis kring hanteringen av operativ risk, vilket kompenseras för 

genom en ökad verksamhetsförståelse och tillämpningen av metoder som inte 

nödvändigtvis associeras med riskhantering. 

  

Nyckelord 
Försäkringsföretag, riskhantering, operativ risk, Solvens 2 
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Abstract 
 
Title: Catch me if you can – A study about operational risk in Swedish insurance 

companies 

Author: Tristan Davaine 

Tutor: Pia Nylinder 

Examiner: Elin Funck 

Course: Bachelor of Science in Business and Economics at Linnaeus University, 15 hp, 

2FE93E HT17 

 

Background and problem discussion: Operational risk is a notion that has gained a lot 

of notoriety due to a number of scandals and bankruptcies within the financial sector. 

Every Swedish insurance company is obliged to manage its operational risks, and due to 

the impossibility of normalizing its specific content, it is up to the companies 

themselves to judge its extent. Many efforts have been made to conceptualize and 

explain this “fear category”, an effort that in many respects still lacks in consensus. 

 

Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge of what constitutes 

operational risk, from the perspective of Swedish insurance companies, and the way in 

which a particular view affects the risk management process. 

 

Methods: This study has been conducted in two parts. The first part constitutes a cross-

sectional study, which has further been expanded on by conducting a multiple case 

study, encompassing two insurance companies. 

 

Conclusion: This study shows that there are many interpretations of operational risk, 

ranging from very simple to very complex. This study also shows that some companies 

do not manage risks based on the concepts of “operational risk”, but from a pragmatic 

approach towards the business, meaning that some of the foundational good practices 

are not applied. However, this is mitigated by an increased understanding of the 

business, as well as the application of methods not necessarily associated with risk 

management.  

Keywords 
Insurance, risk management, operational risk, Solvency 2  
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Begreppslista 
 

CEIOPS/EIOPA: Committee of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors (Europeiska försäkrings- och pensionsmyndigheten). 

 

COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – en 

kommitté bestående av fem professionella organisationer: American Accounting 

Association, American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives 

International, The Association of Accountants and Financial Professionals in Business 

och The Institute of Internal Auditors. 

 

ERM: Enterprise Risk Management (organisationsövergripande riskhantering). Används 

som en allmän beskrivning för riskhanteringssystem och utgör också namnet på 

COSO:s stora revidering från 2004. 

 

SFCR: Solvency and Financial Condition Report (Solvens- och verksamhetsrapport). 

Detta är en tillsynsrapport som obligatoriskt att avlämnas till Finansinspektionen fr.o.m. 

verksamhetsåret 2016. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med att ge läsaren en överblick över såväl framväxten som 

utvecklingen av begreppet operativ risk, eller enkelt uttryckt, risker knutna till 

verksamhetsgenomförandet. Introduktionen leder vidare in i studiens problematisering 

och avslutas med en konkretisering av den huvudsakliga frågeställningen.  

 
1.1 Bakgrund  

Denna uppsats avser att undersöka hur svenska försäkringsföretag förhåller sig till 

begreppet operativ risk och hur dess hantering följaktligen tar form, en övning som både 

bygger på externa krav och egna preferenser. Frågan är särskilt intressant eftersom den 

operativa risken är flyktig i sin natur och består av såväl kvantifierbar som icke-

kvantifierbar risk. Grunden till detta ligger i definitionens lydelse, vilken både är 

konceptuellt bred och fåordig. Detta omöjliggör att i detalj normalisera dess innehåll, 

vilket innebär att tolkningsföreträdet tillfaller företagen själva. Operativ risk har kommit 

att bli ett väsentligt forskningsområde, där många svar erbjuds, men som fortsatt lider 

av en brist på konsensus. Målet med denna studie är att kunna bidra med en bättre 

förståelse för begreppet, genom att återge en heltäckande och fördjupad bild över 

utövarnas perspektiv. 

 

Utvecklingen kring god bolagsstyrning har under de senaste decennierna inneburit ett 

intensifierat fokus på risk. Detta har skett i väsentliga ”kliv” och ofta i samband med 

omfattande företagsskandaler eller vid kriser med potentiellt systemiska konsekvenser. 

Parallellt har man kunnat se ett tilltagande regulatoriskt tryck, där riskbaserade 

regelverk ständigt ökar förväntningarna på företagens riskhantering, tillika kraven på 

deras förmåga att demonstrera en sund och säker skötsel av verksamheterna. 

 

För finansiella bolag handlar riskhantering till stora delar om att beräkna och hålla 

kapitalbuffertar som är stora nog att kunna absorbera konsekvenserna av inträffade 

risker. För försäkringsföretagen specifikt innebär detta, sedan 2016-års ikraftträdande av 

Solvens 2, att beräkna kapitalkrav för försäkrings-, marknads-, motparters kreditrisker 

samt operativ risk (Olsén, 2007, s.5). Ändamålet med detta är att försäkringsföretagen, 

vid varje given tidpunkt, ska vara i kapacitet att fullfölja sina åtaganden gentemot 

försäkringstagarna. 
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Utöver denna kvantitativa form av riskhantering finns det även krav om att hantera de 

faktiska operativa riskerna i verksamheterna. I detta avseende utgör kravet mer av en 

intention, där företagen själva har möjlighet att bedöma vad som faller inom dess ramar.  

Detta gäller dock inte bara metainformationen om operativ risk, utan även de 

underliggande ansvarsstrukturer, metoder, prioriteringar och åtgärdsmekanismer som 

utgör grunden för riskhanteringsprocesserna.  

 

Att operativ risk blir allt viktigare kan delvis tillskrivas faktumet att verksamheter 

ständigt tilltar i komplexitet (Arwinge, 2018, s.28). En mer påtaglig orsak utgörs dock 

av de många konkurser och skandaler som i efterhand har kunnat härledas till operativa 

risker. Det mest kända fallet utgörs förmodligen av Barings Bank, där mäklaren 

Nicholas Leeson, även kallad den ofrivillige skaparen till operativ risk, egenhändigt 

lyckades kollapsa hela banken genom en mängd otillåtna affärer (Power, 2005, s.579). 

Man har i sammanhanget kunnat konstatera att svaga kontroller och en bristande 

uppföljning, inte bara möjliggjorde för honom att handla utifrån ett överdrivet 

risktagande, utan också innebar att han kunde dölja de extraordinära förlusterna som 

följaktligen hade genererats. 

 

Detta är ett prekärt område, inte minst då beaktandet av icke-kvantifierbar risk har ett 

starkt beroende i subjektiva bedömningar. Det är också ett område vars inneboende 

oförmåga att normaliseras konstant ställs på prov, inte minst då operativ risk i teorin 

omfattar allt som verksamheterna utför, men där en abstrakt kravställning inte 

föranleder större praktiska insatser är vad som upplevs vara nödvändigt. Den stora 

utmaningen ligger således inte i att kontrollera allt, utan kontrollera rätt. Detta är lättare 

sagt än gjort, eftersom ”rätt” innebär att blanda in sådant som människors uppfattningar 

och ambitioner, förståelsen för ämnet, eventuella resursbegränsningar samt precisionen i 

existerande vägledning. Frågan är därför hur försäkringsföretagen faktiskt ser på 

operativ risk och om detta ligger i linje med såväl de regulatoriska intentionerna, som 

den förväntade praxisen? 
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1.2 Problemdiskussion 

“Operational risk means the risk of loss arising from inadequate or failed internal 

processes, or from personnel and systems, or from external events” (Committee of 

European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS, 2009, s.34) 

 

Operativ risk är säregen eftersom den innehar egenskaper som hindrar den från att ta 

form som en funktionellt separat kategori. Grunden till detta ligger i dess definition, 

vilken är lika omfattande som den är fåordig. Denna riskkategori sprungen ur behovet 

av att ta ett bredare grepp om verksamheternas risker, vilket i praktiken innebär att 

denna fick omfatta allt som inte kunde placeras inom kredit- och marknadsrisk (Power, 

2005, s.579). Istället för att betraktas som något konkret hävdar vissa att den bör ses 

som den underliggande utförandekomponenten bakom andra typer av risk, något som 

finns inbäddat i verksamheternas samtliga aktiviteter (Stanciu, 2010, s.252–253) 

(Power, 2005, s.585).  

  

Operativ risk är således definierad med flexibilitet i åtanke, något Mikes (2009, s.37) 

menar är nödvändigt för att företagen ska kunna identifiera risker som är relevanta för 

deras egna verksamheter. Flertalet forskare menar dock att detta också skapar ett antal 

utmaningar vad gäller förmågan att såväl lyfta upp de mest relevanta riskerna, som att 

uppnå rätt ansvarstilldelning inom organisationen (Mikes, 2009, s.37) (Power, 2005, 

s.585) (Chorafas, 2004, s.87). 

  

Man kan i och med detta konstatera att det finns en konceptuell problematik vad gäller 

att normalisera innebörden av operativ risk. Samtidigt poängterar både forskare och 

regelregimer att konkretiseringen av risk utgör självaste grunden för att också kunna 

göra den angripbar (Bihmani, 2009, s.3) (Chorafas, 2004, s.87) (CEIOPS, 2009, s.34) 

Frågan beträffande hanteringen av operativ risk blir inte heller tydligare när man 

angriper den ur ett riskhanteringsperspektiv, givet att det finns en mängd olika ramverk, 

alla med olika syn på risk, hur den identifieras och slutligen värderas (Lundqvist, 2014, 

s.393). 

 

Det jag finner intressant är att det finns väldigt lite forskning kring vad operativ risk 

faktisk är. Man kan exempelvis finna viss forskning kring beroenden i utformningen av 

operativ riskhantering, men denna tenderar att diskuteras som en delmängd av den 
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övergripande riskhanteringen. Detta har givit upphov till frågeställningar beträffande 

modellernas relevans vad gäller den operativa risken specifikt, bl.a. mot bakgrund av 

dess unika säregenskaper (Mikes, 2009, s.37). Å andra sidan finner man förslag till 

modeller för hantering av operativ risk, vilka är praktiskt inriktade, men som förutsätter 

att utövaren också delar uppfattning beträffande deras underliggande antaganden och 

principer. Man kan slutligen finna en mängd fallstudier som berör operativ risk, men 

dessa tenderar att undersöka enstaka företag. Informationen som framkommer ur dessa 

är visserligen relevant och intressant, men utgör i sammanhanget enskilda exempel som 

rör sig i ett brett spektrum av möjliga förhållningsätt.  

 

Att beröra operativ risk inom försäkringsbranschen är, enligt mig, intressant av flera 

anledningar. Operativa risker anses först och främst vara den enda riskkategorin vars 

risktagande inte kan vägas mot eventuella vinster eller konkurrensfördelar. Detta är 

särskilt sant inom den finansiella sektorn, vilken har visat sig ha lägst avkastning på 

operativa risker (Weeserik & Spruit, 2018, s.2). Jämför man därutöver 

försäkringsbranschen mot banksektorn, har denna varit relativt förskonad vad 

gäller företagsskandaler, även om det visat sig att incidenter hänförliga till operativa 

risker får större negativa konsekvenser än vad det får för banker (Deloitte & I. VW-

HSG, 2007, s.12).  

 

Jag har också kunnat konstatera att det finns en väsentlig överrepresentation av 

akademiskt material som rör banker, medan det finns väldigt lite som rör 

försäkringsbranschen. Detta skulle eventuellt kunna förklaras av att 

försäkringsbranschen inte har delat rampljuset i samma utsträckning, eller att objektet 

operativ risk inte har varit en regulatorisk verklighet under lika lång tid.  

 

Oavsett ser jag ett verkligt behov att utforska frågan, inte minst mot bakgrund av att det 

föreligger ett väsentligt gap mellan det försäkringsföretagen uppfattar som riskfyllt, 

kontra det som faktiskt genererar förluster (Deloitte & I. VW-HSG, 2007, s.17). Givet 

att hanteringen av operativa risker nu har blivit en skyldighet, ser jag att denna studie 

skulle kunna bidra till att öka förståelsen för sättet till vilket operativ risk betraktas inom 

försäkringsbranschen och om detta ligger i linje med de regulatoriska intentionerna. 
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1.3 Frågeställning 

Hur förhåller sig svenska försäkringsföretag till begreppet operativ risk? 

- På vilket sätt hanteras den operativa risken inom svenska försäkringsföretag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för sättet till vilket svenska 

försäkringsföretag förhåller sig till operativ risk, både i termer av vad det är och hur 

detta inverkar på riskhanteringsprocessen. Målet är vidare att skapa en övergripande 

kartläggning över de olika beaktanden som utgör grunden för operativ riskhantering, 

dels för att placera resultatet av studien i ett större sammanhang och dels för att bidra 

med ett ramverk som kan nyttjas i kommande forskning. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad enligt följande: 

 
 

 

 

 

 

Inledning Bakgrund Problemdiskussion Frågeställning Syfte Disposition

Teoretisk	
referensram

Försäkrings-
verksamhet Risk Operativ	 risk

Metod
Forsknings-
design	och	
strategi

Urval Insamling	av	
data

Kvalitets-
kriterier Metodkritik

Forsknings-
etiska	

aspekter

Bearbetning	
av	empiriskt	
material

Empiri Dokument-
studie Fallstudie	A Fallstudie	B Sammanfattn.	

av	empiri

Analys Operativ	 risk	inom	
försäkringsbranschen

Analys	av	
fallstudier

Slutsatser	och	
förslag	till	vidare	

forskning
Slutsatser Förslag	till	vidare	

forskning
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2 Teoretisk referensram  
Detta kapitel beskriver de teorier som underbygger uppsatsens problemformulering och 

som vidare ligger till grund för studiens analys. Kapitlet inleds med att kortfattat 

beskriva försäkringsbranschen, i syfte att ge en övergripande bild över sättet till vilket 

denna typ av verksamhet skiljer sig från andra. Avsnittet kommer följaktligen att beröra 

definitionen av risk, för att slutligen återge en fördjupad och multifacetterad 

genomgång av operativ risk. 

 

2.1 Försäkringsverksamhet 

Försäkringar är produkter avsedda att utjämna risktagande för såväl privatpersoner som 

företag (Finansinspektionen, 2016, s.4). De fungerar på så sätt att den person eller det 

företag som är försäkringstagare, d.v.s. kund, löpande betalar in premier som skydd mot 

framtida olyckor, i vilka fall försäkringsersättning betalas ut. Med andra ord försäkrar 

man tillgångar vars skada eller förlust skulle innebära en för stor kostnad för att direkt 

ersätta. Detta gäller inte enbart egendom utan även personliga attribut, där exempelvis 

skador eller sjukdom kan hindra arbetsförmågan och därigenom skapa en situation där 

löpande utgifter samt skulder inte kan betalas. 

 

Det finns många olika typer av försäkringar, men marknaden kan generellt delas in i två 

kategorier, liv- respektive skadeförsäkring. Livförsäkring rör ersättningar där den 

försäkrade själv blir skadad, sjukskriven, arbetslös eller avlider. Sakförsäkring rör å 

andra sidan egendom och ersättningar till tredje part. 

 

Försäkringsbranschen bygger på en annorlunda verksamhetscykel, eftersom 

försäkringsföretagen erhåller ersättning utan någon omedelbar motprestation. De 

inbetalda premierna baseras istället på principen om att sprida risk inom en given 

kundgrupp, med utgångspunkt i de framtida skadornas förväntade frekvens och 

omfattning (OCDE, 2002, s.21). Detta är en övning som av naturliga skäl är svår att 

förutspå med exakthet, vilket också utgör grunden för försäkringsrisk.   

 

Gapet mellan tidpunkten då försäkringsföretaget intjänar premien och tidpunkten då 

försäkringsskadekostnaden uppstår, innebär att det förinbetalda kapitalet måste 

investeras. Detta ger i sin tur upphov till olika typer av placeringsrisk såsom 
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värdeminskning i placeringstillgångar, ränte- och likviditetsrisk, betalningsförmåga vid 

utlåning m.m. (OCDE, 2002, s.7).  

 

Sammantaget vilar affärsmodellen på komplexa och riskfyllda interaktioner där 

försäkringsföretagen, vid varje given tidpunkt, ska vara i kapacitet att fullfölja sina 

åtaganden gentemot försäkringstagarna. Branschens inneboende komplexitet försvårar 

dock för den enskilde kunden att självmant kunna bedöma om leverantören är solvent, 

vilket har varit den drivande faktorn bakom regelverksutvecklingen (OCDE, 2002, s.7).  

 

2.2 Risk 

Risk är ett begrepp som, under de senaste tjugo åren, i hög utsträckning har kommit att 

påverka flertalet dimensioner av företagsstyrningen. Risk kan dock inte ses som 

universellt objektivt, utan värderas olika beroende på sättet till vilket människor 

upplever den (Hamilton, 2011, s.12). Bihmani (2009, s.3) vidareutvecklar resonemanget 

och menar att risk är en produkt av social konstruktion, vilken tar form baserat på en 

given kontext. För att kunna operationaliseras inom organisationer behöver den därför 

både formaliseras och göras teknisk.  

 

Hamilton (2011, s.12) beskriver risk som ”faran att en slumpmässig händelse negativt 

skall påverka möjligheten att nå ett uppställt mål. Matematiskt kan risken uttryckas som 

en produkt av sannolikheten för och konsekvensen av den skada som risken kan ge 

upphov till”. Denna beskrivning kopplar risk till negativa konsekvenserna av en 

händelse, men han menar samtidigt att risker också kan vara positiva. För att sätta denna 

beskrivning i kontrast kan den jämföras med ISO:s definition (AIRMIC, Alarm & IRM, 

2010, s.4), vilken lyder ”effect of uncertainty on objectives”. Tillämpningen av det 

neutrala begreppet ”effect” speglar tydligt att riskdimensionen både kan innebära upp- 

och nedsidor, samtidigt som fokus på händelser skiftar till förmån för osäkerhet.  

 

Skillnader åsido kan man konstatera att det finns en röd tråd som binder samman olika 

perspektiv på risk, d.v.s. måldimensionen. Denna anges som central och utgör 

utgångspunkten för att kunna identifiera och hantera relevanta risker. 

 



  
 

8 

2.3 Operativ risk 

2.3.1 Definition av operativ risk 

Begreppet operativ risk härstammar, enligt Arwinge (2015, s.28), från high reliability-

organisationer såsom flygbolag och kärnkraftverk. Kännetecknet för dessa är att de 

verkar genom processer med en hög grad av inneboende risk, men med en likväl hög 

förmåga att undvika incidenter. 

 

Ur det regulatoriska perspektivet formaliserades riskkategorin operativ risk i och med 

framtagandet av bankvärldens Basel 2-regelverk, under mitten på 1990-talet. Power 

(2006, s.579) menar att denna kom till som en kategori för allmän ”rädsla”, vars 

innehåll inte kunde rymma inom de befintliga kategorierna marknads- och kreditrisk. 

Solvens 2-direktivet för europeiska försäkringsföretag, vilket delar likheter med Basel 

2, gör det obligatoriskt för samtliga företag att hantera operativa risker (CEIOPS, 2009, 

s.6). Definitionen av operativ risk lyder: 

 

 “Operational risk means the risk of loss arising from inadequate or failed internal 

processes, or from personnel and systems, or from external events” (CEIOPS, 2009, 

s.34). 

 

Operativ risk kan, i enklare termer, beskrivas som sådant ledningar och övrig personal 

möter i den dagliga verksamheten samt vilar inneboende i verksamheters återkommande 

aktiviteter (Croitoru, 2014, s.21). Noterbart är att definitionen både är konceptuellt bred 

och fåordig, något Mikes (2009, s37) menar är nödvändig för att företagen ska kunna 

identifiera risker som är relevanta för deras egna verksamheter. Hon noterar dock 

samtidigt att detta kan medföra vissa nackdelar, såsom möjligheten att medvetet 

undvika obekväma och komplexa risker, alternativt att omedvetet fokusera på sådant 

som inte är det mest relevanta. Det sistnämnda är något som får medhåll från Society of 

Actuaries (Towers Perrin & OpRisk Advisory, 2009, s.4), vilka menar att den största 

operativa risken ligger i förhållandet mellan principalen och agenten, menat att de som 

ansvarar för risker inte skulle agera med huvudmannens bästa i åtanke. 

 

Power (2005, s.577) sammanfattar utmaningarna kring operativ risk genom att 

konkretisera tre huvudsakliga problemområden – svårigheten att definiera vad det är, 

hur man följaktligen kan samla in data samt hur den kan kvantifieras. Det som däremot 
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otvetydig karaktäriserar operativ risk är den, till skillnad från andra typer av risk, inte 

motbalanseras av potentiell avkastning, vilket generellt sett inte gör den önskvärd 

(Weeserik & Spruit, 2018, s.2). 

 

Även om flexibiliteten i begreppet ger företagen ett tolkningsföreträde vad gäller 

innebörden av operativ risk, anger Solvens 2-regelverket vissa riktlinjer för vad som bör 

beaktas. Bland annat understryker dessa riktlinjer vikten av att beskriva vad som 

inbegrips i den operativa risken, givet verksamhetens säregenskaper och komplexitet 

(CEIOPS, 2009, s.34). För att den också ska vara effektiv är det viktigt att den beaktar 

samtliga aktiviteter och interna processer, där identifieringen av risker ska ta 

utgångspunkt i såväl affärsmiljö som intern kontroll (CEIOPS, 2009, s.35). 

 
2.3.2 Fokusområden för operativ risk 

Trots att den operativa risken är brett definierad har det gjorts olika ansträngningar vad 

gäller att skapa vägledande typologier. En vedertagen hierarki har exempelvis 

föreslagits av Basel Committee on Banking Supervision (2002, s.3–4), vilken används 

för att dels beskriva varianter av operativ risk och dels som utgångspunkt för 

kategorisering av rapporterade förluster (Dorogovs, Solovjova & Romanovs, 2013, 

s.913) (Xu, Pinedo & Xue, 2017, s.427).  

 

Denna hierarkiskt uppbyggda typologi utgår från specifika riskhändelser, vilka i sin tur 

bryts ned i underliggande kategorier, för att slutligen ge exempel på aktiviteter av 

riskfylld karaktär. De övergripande riskhändelserna utgörs av: 

• Internt/externt bedrägeri  

• Anställningspraxis och arbetsplatssäkerhet  

• Kunder, produkter och affärspraxis 

• Skada på fysiska tillgångar 

• Driftsavbrott  

• Genomförande och processtyrning 

 

Denna typologi utgör dock ingen universell referens, utan det förekommer även andra 

beskrivningsformer. En kontrasterande modell har exempelvis föreslagits av Chorafas, 

som istället fördelar operativ i tre huvudsakliga perspektiv:  
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Figur 1 - Operativa riskperspektiv (Chorafas, 2004, s.88) 

 

I samband med detta menar han (Chorafas, 2004, s.91) att människan ligger till grund 

för många operativa risker, men att upphovet även kan associeras till bristande 

procedurer. Xu, Pinedo och Xue (2016, s.426) delar denna uppfattning och menar att 

operativ risk utvärderas ur två sammanhängande källor, process- och mänskliga 

faktorer. Dessa påståenden stöds av ytterligare en källa, vilken visar att människor och 

processer tillsammans utgör 56% procent av de underliggande faktorerna bakom 

operativa risker, medan system och externa händelser endast står för 22% (Tripathi, 

2016–17, s.153). I sammanhanget utgörs den återstående faktorn av så kallade svarta 

svanar, det vill säga händelser som kraftigt avviker från det förväntade.   

 

Utöver frågan om innehåll kan operativa risker fördelas enligt två typer av händelser – 

de med hög frekvens och låg konsekvens (HFLS), kontra de med låg frekvens och hög 

konsekvens (LFHS) (Chorafas, 2004, s.87). Enligt Tripathi (2016–17, s.152) tenderar 

HFLS-händelser att påverka effektiviteten inom en verksamhet, medan händelser av 

LFHS-karaktär kan medföra ödesdigra konsekvenser för en verksamhets överlevnad.  

 

Enligt en publikation utgiven av Society of Actuaries (Towers Perrin & OpRisk 

Advisory, 2010, s.27) framhävs ”normala” operationella brister som en underkategori 

till operativ risk, men att måttet samtidigt måste utgå från de största förlusterna. Fokus 

bör därför ligga på ”abnorma” händelser, såsom medvetna brott mot standarder och 
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regler, eller överdrivet risktagande. Å andra sidan visar trender inom finansbranschen 

att fokus ofta läggs på händelser med medelhög till hög frekvens, vars konsekvenser är 

låga, men som i förlängningen kan medföra stora skador genom en kumulativ effekt 

(Power, 2005, s.589). 

 

2.3.3 Hantering av operativ risk 

Enligt Hamilton (2011, s.11) handlar riskhantering om att ”reducera framtida 

förluster/skador”, en process som utgår från fyra huvudsakliga steg (Hamilton, 2011, s. 

68–69): 

• Riskanalys: steget inom vilket risker identifieras och värderas 

• Riskbehandling: innebär att förebygga risker genom att minska sannolikheten 

för att de ska inträffa 

• Skadebehandling: innebär att begränsa konsekvenserna av en inträffad risk 

• Skadefinansiering: den finansiering som krävs för att reparera eller ersätta 

skadan eller förlusten, ex. via försäkring 

 

Vid analysen av risk tenderar de att beskrivas genom ett förlopp av orsak, händelse och 

konsekvens (Deloitte & I. VW-HSG, 2007, s.14) (Dorogovs, Solovjova & Romanovs, 

2013, s.914–915). Chorafas (2004, s.87) menar att konkretiseringen av risker är väldigt 

viktigt för att kunna uppnå en ändamålsenlig ansvarstilldelning, givet att operativa 

risker inkluderar människor, processer, IT-system och hela organisationer. 

 

Riskhanteringens framväxt har, under de senaste tjugo åren, medfört stora 

ansträngningar vad gäller att utveckla verktyg och metoder för att hantera organisatorisk 

risk (Bihmani, 2009, s.3). Detta har medfört att flertalet ramverk har utvecklats, alla 

med olika förhållningssätt vad gäller identifiering och värdering av risk (Lundqvist, 

2014, s.393). Toscha (2012, s.21) redogör för de väsentligaste ramverken, vilka 

representeras av COSO Enterprise Risk Management ERM, ISO 31 000 och 

FERMA/Institute of Risk Management, IRM/AIRMIC. Han belyser de karakteristika 

som särskiljer respektive ramverk, där COSO exempelvis beskrivs som mer teoretiskt 

riktad mot riskhantering och intern kontroll, medan ISO präglas av en praktisk ansats 

vad gäller såväl implementering som tillämpning. 
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Avsaknaden av konsensus kring grunderna för riskhantering har kommit att skapa en 

viss mån av förvirring, vilket gör det svårt att bedöma de värdeskapande aspekterna på 

ett objektivt sätt (Lundqvist, 2014, s.393). Konsekvensen av detta, vilket noterats av 

både Toscha (2012, s.11) och Lundqvist (2014, s.396), är att många företag som säger 

sig arbeta med organisationsövergripande riskhantering gör så på basis av 

egenutvecklade ramverk. 

 

Tekniska aspekter åsido argumenterar Anette Mikes (2009, s.35) för att riskhanteringen 

kan anta två huvudsakliga inriktningar - ”Enterprise Risk Management (ERM) by the 

numbers” och ”Holistic ERM”. Denna huvudsakliga indelning stöds av Power (2005, 

s.594), som däremot utrycker skillnaden i termer av ”calculative idealism” kontra 

”calculative pragmatism”. Premissen är dock densamme, d.v.s. att göra skillnad mellan 

preferenser för kvantitativ och icke-kvantitativ riskhantering. Innebörden av detta är att 

kvantitativ hantering av operativ risk fokuserar på att beräkna det förväntade 

kapitalbehovet för operativa risker, medan Holistic ERM/calculative pragmatism å 

andra sidan bygger på intern kontroll, med ett tydligt fokus på uppfyllandet av 

strategiska mål.  

 

2.3.3.1 Intern kontroll  
Den första referensen till intern kontroll kan spåras tillbaka till 1892 genom Lawrence 

Dicksees bok ”Auditing”, i vilken intern kontroll refererades till som ”a system of 

internal check, installed by the company itself” (Arwinge, 2013, s.8). I denna 

bemärkelse ansågs intern kontroll vara någonting som revisorn skulle utvärdera innan 

själva granskningen av årsredovisningen, för att på så sätt identifiera de största riskerna 

knutna till framställandet av ekonomisk information.  

 

Det finns många tolkningar beträffande innebörden av intern kontroll, men Wikland 

(2014, s.13) sammanfattar det till att handla om ordning och reda. Med detta menas att 

bidra till att nå verksamhetens mål, genom att identifiera och hantera de viktigaste 

riskerna mot att dessa inte ska uppnås. Haglund et al. (2005, s.6) vidareutvecklar 

resonemanget genom att beskriva intern kontroll som en mekanism, vars syfte är att 

säkerställa att andra processer fungerar effektivt och ändamålsenligt. 

 

Sammantaget har den interna kontrollen kunnat förknippas med två huvudsakliga 

inriktningar, vilka beskrevs av Haun i journalen The Accounting Review (Arwinge, 
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2015, s. 55). Den ena kan relateras till begreppet ”internal check”, vilken understryker 

skyddandet av tillgångar och efterlevnadsaspekterna av intern kontroll, något som 

knyter an till företagens bokföring samt finansiella rapportering. Den andra inriktningen 

beskriver intern kontroll som en generell metod för att hantera styrningsfrågor samt 

överse och styra den operativa verksamheten.  

 

När man talar om operativa risker nämns ofta felfungerande intern kontroll som en av 

de största bovarna. Stanciu (2010, s.250) argumenterar för att kopplingen mellan intern 

kontroll och riskhanteringen är väldigt stark och att ett effektivt system för intern 

kontroll är fundamentalt för att förhindra och lindra operativ risk. Denna åsikt delas av 

såväl Arwinge (2015, s.29) som Croitoru (2014, s.28), vilka båda refererar till intern 

kontroll som mekanismen enligt vilken operativa risker reduceras till en godtagbar nivå. 

 

2.3.3.2 Operativ risk och Solvens 2 
Enligt artikel 107 i Solvens 2-direktivet (Europaparlamentet, 2009, s.118) är samtliga 

försäkringsföretag skyldiga att beräkna kapitalkrav (SCR) för operativ risk. Detta 

innebär enkelt uttryckt att försäkringsföretagen, utifrån en marknadsvärderad 

balansräkning, beräknar den buffert som är nödvändig för att kunna absorbera 

effekterna av inträffade risker. 

 

Denna beräkning utgår antingen från verksamhetens driftskostnader, eller med hänsyn 

taget till transaktionsvolymen uttryckt i premieintäkter och försäkringstekniska 

avsättningar. 

 
2.3.4 Organisering 

En effektiv och ändamålsenlig riskhantering bygger inte enbart på tillämpningen av en 

strukturerad process eller förekomsten av en risk manager. Toscha (2012, s.42) lyfter att 

tydliga roller och ansvar är nödvändiga för att säkerställa att riskhanteringen sker 

konsekvent samt att en spridning av ansvarsområdena är avgörande för att kunna 

identifiera, hantera samt övervaka risker inom företaget.  

 

Ett viktigt koncept i sammanhanget utgörs av de tre försvarslinjerna (Toscha, 2012, 

s.44). Denna princip innebär att första försvarslinjen, d.v.s. verksamheten, ansvarar och 

tar ägarskap för de olika riskerna. Detta innebär såväl att identifiera som hantera de 

risker som faller inom det egna ansvarsområdet. Andra försvarslinjen består av risk 
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management- och regelefterlevnadsfunktionerna. Deras uppgift är att utforma 

regelverken och övervaka verksamhetens arbete, utan att ta över ansvaret för själva 

hanteringen. Syftet är istället att utgöra ett stöd vilket tillser att riskhanteringsprocessen 

förblir effektiv. Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen, vilken agerar helt 

oberoende i förhållande till verksamheten. Även internrevisorn genomför riskbaserade 

granskar av verksamheten, men med fokus på att granska om det övergripande 

riskarbetet är effektivt (Toscha, 2012, s.47). 

 

2.3.5 Operativ risk ur ett bredare perspektiv 
Analysen av operativa risker har beskrivits av Tripathi (2016–17, s.144) som en 

aktivitet avsedd att säkerställa en ändamålsenlig förbrukning av resurser samt ett sätt att 

förbättra produktionskvaliteten. Likväl menar han att analysen av operativa risker 

förmedlar de negativa förändringar som sker i en verksamhets prestanda och resultat. 

Detta är ett förhållningssätt som kanske känns igen och påminner i viss mån om 

ekonomistyrningen. 

 

Ekonomistyrning definieras som ”.. en avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa mål” (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 17). Detta 

innefattar exempelvis att planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten mot 

fastställda mål, fördela och utkräva ansvar samt analysera hur verksamhetens processer 

kan förbättras. Ax et al. (2009, s.33) talar även om ekonomistyrning i termer av inre och 

yttre effektivitet, vilket i mångt och mycket handlar om att säkerställa att företagen gör 

rätt saker, på rätt sätt.  

 

Att det föreligger en otydlig gränsdragning mellan ekonomistyrning, intern kontroll och 

riskhantering har uppmärksammats inom forskningen, där exempelvis Merchant och 

Oatley samt Mikes, citerade genom Arwinge (2013, s.85/89), indikerar att det föreligger 

väsentliga överlappningar mellan dessa discipliner. På det praktiska planet kan 

sambandet bl.a. synliggöras genom att nyare forskning förespråkar tillämpningen av 

metoder såsom processledning, TQM och Sex Sigma, vid hanteringen av operativ risk 

(Weeserik & Spruit, 2018, s.15) (Xu, Pinedo & Xue, 2016, s.434).  
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3 Metod  
Detta kapitel redogör för det tillvägagångssätt som tillämpats vid genomförandet av 

studien. Detta inkluderar utformningen av undersökningarna, grunderna utifrån vilka 

publika rapporter och respondenter har valts ut samt de åtgärder som vidtagits för att 

säkerställa en korrekt hantering av informationen. 

 

3.1 Forskningsstrategi och design 

Att genomföra en undersökning kring den operativa risken innebär att rikta in sig mot 

potentiella dysfunktioner inom företagen. Detta riskerar att beröra ett brett spektrum av 

känsliga områden, såsom effekterna av bedrägeri, oaktsamhet, brist på kompetens, 

oförmågan att följa styrande regler samt bristande interna kontrollsystem. 

 

Den informationsmängd som är nödvändig för att kunna analysera operativ risk är 

således av konfidentiell karaktär och till viss del under embargo. Detta innebär generellt 

att det finns en liten möjlighet att komma åt sådant som kan härleda till interna 

svagheter, framförallt om dessa kan ligga till grund för incidenter. 

 

Den forskningsstrategiska inriktningen begränsas alltså av den känsliga karaktär som 

förknippas med informationen om operativa risker. Det existerar dock, sedan 2017, en 

ny slags publik rapport vid namn Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR). Denna blev 

obligatorisk att upprätta i och med ikraftträdandet av Solvens 2-direktivet och behandlar 

bl.a. företagens styr- och riskhanteringssystem. Dessa rapporter ger: 

• En tillgång till systematiska data för samtliga företag inom 

försäkringsbranschen, oavsett storlek, inriktning, juridisk form, marknadsandel, 

o.s.v. 

• Tillförlitlig information eftersom materiella felaktigheter kan leda till sanktioner  

• Information som är lättillgänglig eftersom rapporten är av publik karaktär, något 

som i grunden avser öka transparensen vis-à-vis myndigheter, kunder, 

investerare samt den finansiella marknaden 

 

Det är mot bakgrund av ovan som jag har valt att primärt bygga min undersökning på en 

dokumentstudie. En utmaning som jag i sammanhanget fått beakta är att det 

regulatoriska utrymmet också innebär att det kan förekomma variationer i 
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informationsvolym, detaljeringsgrad, begreppstolkning etc. Detta är en aspekt som 

Merriam (1994, s.119) också lyfter fram som en nackdel, d.v.s. tolkningsproblematiken 

som kan uppstå av att varken informationen eller begreppen nödvändigtvis stämmer 

överens med de teorier som studien utgår från. Det finns dock även tydliga fördelar, 

som att denna typ av dokument ofta tas fram i en naturlig miljö utan yttre påverkan 

(Merriam,1994, s.117).  

 

För den inledande delen av studien har jag således valt att tillämpa en undersökning av 

tvärsnittsdesign, en metod som karakteriseras av att beröra fler än ett fall, av att utföras 

vid en given tidpunkt och som kan innefatta såväl kvantitativ som kvalitativ information 

(Bryman & Bell, 2011, s.54). Anledningen till att jag valt just denna design utgörs av 

möjligheten att jämföra och korsa variabler, för att på så sätt kunna identifiera olika 

samband och trender företagen emellan. 

 

Med risk för att informationen däremot skulle kunna vara för allmänt hållen för att svara 

på uppsatsens frågeställningar, har jag därutöver valt att genomföra fördjupade 

fallstudier. En fallstudie innebär att på ett detaljerat och intensivt sätt analysera ett 

företag, en person, en plats, eller en händelse (Bryman & Bell, 2011, s.59). Dessa 

genomförs alltså i syfte att bättre förstå dynamiken mellan de olika aspekterna av den 

operativa riskhanteringen, samtidigt som de ökar förmågan att skapa hypoteser och 

generaliseringar (Merriam, 1994, s.25–27). Mer specifikt har jag valt att genomföra en 

flerfallstudie, eftersom syftet med själva studien också är att förmedla fördjupade 

insikter kring flera perspektiv. En annan fördel med att undersöka flera fall är att det 

ökar övertygelsen hos läsaren (Merriam, 1994, s.164). 

 

Sammanfattningsvis tillämpar jag alltså en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmetoder, något som Holme och Solvang (1997, s.86) menar kan bidra till 

att skapa en generell översikt, utan att tappa förmågan till att blicka in i väsentliga 

frågor.  
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3.2 Urval  

3.2.1 Tvärsnittsstudie 

Det finns i Sverige 347 försäkringsföretag (Svensk försäkring, 2018b), vilka verkar på 

individuell basis, eller som en del av en försäkringsgrupp. Det stora antalet företag 

döljer dock förekomsten av en väsentlig koncentration, där fyra försäkringsgrupper står 

för ca. 80% av marknadsandelarna, alla försäkringsgrenar kombinerade (Svensk 

försäkring, 2018, s.32). Den övriga marknaden fördelas sedan mellan företag som 

verkar på det nationella planet, företag som verkar utifrån en särskild nisch samt företag 

som verkar lokalt. 

 

Jag har valt att rikta in mig på 40 stycken SCFR-rapporter, vilket överstiger 10% av den 

totala populationen. Urvalet har inte ambitionen att vara representativt i statistikens 

strikta bemärkelse, men syftar däremot till att fånga ett rättvisande spektrum över de 

olika perspektiven på operativ risk. 

 

Till en början har jag inkluderat 3 av de 4 dominerande aktörer på den svenska 

försäkringsmarknaden. Dessa är (Svensk försäkring, 2018, s.32): 

• Länsförsäkringar, med 30,8% av marknaden 

• If Skadeförsäkrings, med 18,5% av marknaden 

• Folksam, med 15,7% av marknaden 

 

Denna överrepresentation är medveten, givet deras förmodade bidrag till min 

undersökning. I och med deras dominerande ställning kan man utgå från att de författar 

de mest uttömmande rapporterna, eftersom de förmodligen utsätts för en hårdare tillsyn 

samt granskas hårdare av de finansiella marknaderna. De bör också göra så med bäst 

struktur, givet de tillgängliga resurserna, vilket sammantaget ökar sannolikheten att få 

en så bra bild som möjligt vad gäller perspektiv, metoder samt eventuella artikulationer 

mellan funktioner och discipliner. 

 

De övriga SFCR-rapporterna återspeglar för övrigt marknadsdiversifieringen vad gäller 

storlek, försäkringsgren och marknadsinriktning. Dessa täcker tillsammans ca 8% av 

marknaden.  
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3.2.2 Fallstudier 

Eftersom de 4 största försäkringsgruppernas SFCR-rapporter ger en sådan heltäckande 

bild av deras riskhanteringssystem, har dessa medvetet förbisetts vid valet av fallstudier. 

Detta val grundar sig också i faktumet att urvalet fallstudier inte har för avsikt att vara 

representativt för försäkringsbranschen. Sammantaget valdes 6 företag ut, baserat på 

följande kriterier: 

• Storlek enligt spannen: 

o 0–20 anställda, 2 st. 

o 20–100 anställda, 2 st. 

o >100 anställda, 2 st. 

• Typ av verksamhet, där jag fångade in spektrumet nationella, nisch- och lokala 

företag 

• Förhållningssätt till operativ risk, baserat på redogörelsen i deras SFCR 

• Företag som har en egen riskhanteringsfunktion 

 

Ett inledande telefonsamtal genomfördes till samtliga företag för att inhämta 

kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för respektive riskhanteringsfunktion. 

Riskhanteringsfunktionerna valdes specifikt ut eftersom dessa också ansvarar för att 

utforma riskhanteringsregelverken, tillika överse arbetet inom verksamheterna (Toscha, 

2012, s.44). Ett email skickades följaktligen till den riskansvarige för respektive bolag, 

med en förklaring om syftet med kontakten, inriktningen på en eventuell intervju och 

frågan huruvida vederbörande var intresserad av att delta.  

 

Sammantaget resulterade kontakten i följande svar: 

 

 0–20 anställda 20–100 anställda >100 anställda 

Nationellt företag  Ej svar Ej svar 

Nischföretag Ingen riskfunktion Ingen möjlighet att 

genomföra intervju 

inom given tidsram 

Accepterat 

intervju 

(Fallföretag A) 

Lokalt företag Accepterar intervju 

(Fallföretag B) 
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De två företag som accepterade att delta i min undersökning har, på grund av frågans 

känsliga natur, fått beteckningarna Fallföretag A och Fallföretag B 

 

Fallföretag A är alltså ett försäkringsbolag som verkar på det nationella planet, men mot 

en nischad marknad. Fallföretag B är å andra sidan ett heltäckande försäkringsföretag 

som verkar mot en avgränsad kommun inom Sverige. Nedan återfinns den roll som 

respektive respondent har inom sin organisation: 

 

Företag Namn Befattning 
Fallföretag A Respondent VP, Group Risk Management 
Fallföretag B Respondent  Riskansvarig 
 

3.3 Insamling av data 

Insamlingen av data utgår från såväl primär- som sekundärkällor. Tvärsnittsstudien 

bygger på sekundärdata i form av publika rapporter, medan fallstudierna bygger på 

insamlingen av primärdata genom telefonintervjuer. 

 

3.3.1 Tvärsnittsstudie 

De 40 rapporter som ingår i dokumentstudien laddades ned via Googles sökmotor, där 

sökorden utgjordes av ”SFCR Sverige” och ”Solvens- och verksamhetsrapport”. 

Sökningen utfördes med stöd av information från Svensk försäkring, 

försäkringsföretagens branschorganisation, för att hitta en lagom spridning på 

rapporterna. 

 

Genomförandet av en tvärsnittlig studie innebär i grunden att man samlar in ett antal 

variabler, vid en given tidpunkt, för fler än ett fall (Bryman och Bell, 2011, s.57). 

informationsinhämtningen har i förekommande fall utgått från den teoretiska 

referensramen, varvid ett antal teman och variabler har valt ut. Dessa utgörs av: 

• Antal anställda 

• Storleken på försäkringsersättningar 

• Balansomslutning 

• Totalt kapitalkrav (SCR) 

• Kapitalkrav för operativ risk 

• Definition av operativ risk 
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• Referens till ramverk för riskhantering 

• Process för hantering av operativa risker 

• Inriktning på internkontrollsystemet 

• Beskrivning av riskhanteringsfunktionen 

 

Dessa variabler har i hög utsträckning beaktats separat, men även korsats för att få fram 

specifika samband. Exempel på sådana samband utgörs av: 

• Den procentuella andelen kapitalkrav för operativ risk, i förhållande till totala 

tillgångar 

• Typ av riskhanteringsprocess och tillämpningen av ett referensramverk 

• Tillämpningen av intern kontroll för reducering av operativa risker 

 

3.3.2 Fallstudier 

Informationsinsamlingen till fallstudierna har genomförts via telefonintervjuer. För 

detta ändamål har en intervjuguide upprättats, vilken dels bygger på de teman som 

presenterats i teorikapitlet och dels följer strukturen med vilken informationen har 

inhämtats från SFCR-rapporterna. Syftet med dessa fallstudier är att synliggöra 

dynamiken med vilken strukturer för hantering av operativ risk tar form, något jag anser 

är nödvändigt för att förstå hur informationen från SFCR-rapporterna hänger ihop.  

 

För att kunna åstadkomma detta har intervjuguiden upprättats i semistrukturerad form, 

vilket innebär att den berör specifika ämnen utan att vara en rigid ram för sättet till 

vilket samtalet genomförs (Bryman & Bell, 2011, s.467). Fördelen med denna ansats är 

att respondenten ges en stor flexibilitet vad gäller att tolka frågorna, vilket också ger 

vederbörande ett väsentligt utrymme vad gäller att styra diskussionen. Detta har i högsta 

grad varit önskvärt, eftersom respondentens unika uppfattning är avgörande för att 

skapa den fördjupade förståelsen som studiens frågor vilar på. Att bedriva intervjuerna i 

semistrukturerad form har också möjliggjort för mig att ställa kompletterande frågor, 

dels för att säkerställa att jag inte missuppfattat något och dels för att fördjupa 

eventuella resonemang som respondent kan har styrt samtalet mot. 

 

Sammantaget bygger intervjuguiden på följande teman: 

• Allmän beskrivning av verksamheten 

• Historiken bakom riskhanteringsfunktionen 
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• Definitionen av operativ risk och dess relativa väsentlighet inom verksamheten 

• Tillämpningen av ramverk 

• Processen för hantering av operativa risker 

• Innebörden av intern kontroll och dess eventuella relation till operativ risk 

• Specifika utmaningar knutna till hanteringen av operativ risk och planerade 

utvecklingsinsatser vad gäller riskhanteringsprocessen 

 

Intervjuguiden följer alltså de teman och variabler som utgjort strukturen för 

dokumentsstudien, men är även utformad för att utforska vissa aspekter som, i allt 

väsentligt, inte framgått av SFCR-rapporterna. Exempel på sådana frågor är hur själva 

riskhanteringsprocessen går till och om företagen ser några strukturella svårigheter med 

hanteringen av operativ risk. 

 

Respondenterna fick ta del av intervjuguiden i förväg, dels för att ge dem tid att 

förbereda sig och dels för att validera det tematiska innehållet. Respektive intervju 

genomfördes med stöd av en inspelningsfunktion, vilket sammantaget resulterade i 107 

minuter inspelat material. Även stickordsanteckningar fördes under intervjuernas gång, 

dels för att lättare kunna identifiera de relevanta delarna från intervjun och dels som ett 

sätt att lättare kunna lokalisera de olika teman inom inspelningen.  

 

3.4 Kvalitetskriterier  

Kvalitetssäkringen av en studie brukar vanligtvis redogöras för i termer av validitet och 

reliabilitet. Bryman & Bell (2011, s.395) argumenterar dock för att tillämpningen av 

andra mått passar den kvalitativa ansatsen bättre. Dessa utgörs av tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dokumentstudien präglas visserligen av en 

kvantitativ karaktär, men jag har gjort bedömningen att dessa kvalitetskriterier ändå 

lämpar sig väl, givet graden av tolkning som gjorts vid inhämtandet av informationen. 

Detta har varit nödvändig del av arbetet, eftersom företagen tillämpar begreppen på 

olika sätt och använder dem i olika sammanhang. 

 

Tillförlitlighet handlar, enligt Bryman och Bell (2011, s.396), primärt om två aspekter – 

tillförlitligheten i studiens genomförande och en sanningsenlig återgivelse av berörda 

personers sociala verklighet. Tillförlitligheten i undersökningen har primärt uppnåtts 

genom triangulering, vilket kan innebära att man blandar undersökningsmetoder, eller 
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att man använder flertalet källor för att studera en företeelse (Bryman och Bell, 2011, 

s.397).  

 

Vad gäller undersökningen i stort har alltså en kombination av tvärsnitts- och fallstudie 

tillämpats. Den tvärsnittliga delen av undersökningen, d.v.s. dokumentstudien, har varit 

viktig vad gäller att identifiera de trender och övergripande ramar inom vilka den 

operativ risk kan ta uttryck. Fallstudien har å sin sida varit avgörande för att både 

komplettera och fördjupa denna kunskap, något jag anser väsentligen ökar 

tillförlitligheten i resultatet. 

 

Vad gäller själva dokumentstudien har tillförlitligheten uppnåtts genom det relativt stora 

urvalet rapporter som har beaktats. På så sätt har jag kunnat säkerställa att 

undersökningen inte blir skev, bl.a. med hänsyn taget till de fyra stora 

försäkringsgrupperna som dominerar marknaden. För fallstudierna har tillförlitligheten 

uppnåtts genom att respondenterna har erbjudits att ta del av minnesanteckningarna, för 

att på så sätt säkerställa att ingen information har misstolkats. 

 

Överförbarhet innebär att framställa en sådan uttömlig beskrivning av objektet eller 

miljön som studerats, för att på så sätt möjliggöra bedömningen om huruvida materialet 

kan tillämpas i andra sammanhang (Bryman & Bell, 2011, s.396). Objektet för denna 

studie utgörs av risker i den dagliga verksamheten, något som med största sannolikhet 

kan betraktas ur olika perspektiv. De resultat som framställs av denna uppsats är 

underbyggda av relevanta teorier, vilket inte begränsar läsaren till att se studien som en 

helhet, utan möjliggör att bryta ut olika delmängder som kan vara av intresse för annan 

riskrelaterad forskning. Studien lyfter även, i viss mån, blicken från ett strikt 

riskhanteringsperspektiv och skulle därför eventuellt kunna användas i närliggande 

företagsekonomiska forskningsområden, såsom ekonomistyrning. 

 

Pålitlighet innebär att skapa en spårbarhet för hur processen har gått till och sättet till 

vilket materialet har bearbetats (Bryman & Bell, 2011, s.398). Denna dimension är 

särskild viktigt med avseende på de parter som har till uppgift att utvärdera arbetet. Allt 

väsentligt material har därför sparats, inklusive noteringar, vilket sedermera har gjorts 

tillgängligt för institutionen. Vidare har såväl opponenter som handledare tagit del av 
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arbetet i omgångar för att ge synpunkter kring såväl upp- som underbyggnad av den 

informationen som framförs.  

 

Slutligen omnämns begreppet konfirmering, d.v.s. objektiviteten i arbetet och dess 

slutsatser, något som i huvudsak bedöms av den som granskar undersökningen (Bryman 

& Bell, 2011, s.398). Denna aspekt ligger således i betraktarens ögon och det bästa 

sättet att möjliggöra denna uppgift, förutom att bibehålla spårbarheten, har varit att 

konsekvent härleda tolkningsrelaterad text till relevanta teorier.  

 

3.5 Metodkritik  

Metodkritik kan i förhållande till denna studie diskuteras ur två aspekter, vis-à-vis valet 

av forskningsdesign och utifrån själva undersökningsmetoden. 

 

Forskningsdesignen enligt vilken denna studie är uppbyggd medför vissa inneboende 

svagheter. Bryman och Bell (2011, s.416–418) tar upp flertalet nedsidor förknippade 

med tillämpningen av kvalitativ forskning, såsom den subjektivitet i tolkningen av det 

empiriska materialet, svårigheten att replikera en given undersökning och problem med 

generalisering av slutsatser på grund av det begränsade urvalet.  

Denna studie behandlar ett subjektivt ämne, vilket innebär att det fördjupande 

tolkningsföreträdet också hamnar hos de företag som deltagit i fallstudierna. Detta är en 

parameter som är svår att undvika och det optimala hade givetvis varit att intervjua en 

representant för varje möjligt förhållningssätt. Detta är dock inte möjligt av två olika 

anledningar – dels på grund av uppsatsens begränsade omfång och dels för att det inte 

existerar någon klar bild över de olika förhållningssätten som finns. Eventuella brister 

som förknippas med fallstudierna har motverkats genom att, utifrån dokumentstudien, 

skapa en heltäckande bild över de olika perspektiven på hanteringen av operativ risk. På 

så sätt kan man med relativ precision identifiera de perspektiv som inte har beaktats. 

 

Att genomföra fallstudier via telefon är relativt ovanligt, särskilt vid längre intervjuer, 

eftersom detta är förknippat med vissa nackdelar. Bryman och Bell (2011, s.488–489) 

noterar exempelvis att avsaknaden av personlig kontakt förhindrar intervjuaren från att 

tolka kroppsspråk, något som annars kan vara viktigt för att förstå hur denne reagerar på 

frågorna. Detta är särskilt relevant eftersom det också blir lättare för respondenten att 

avsluta samtalet. Det finns dock uppsidor med avsaknaden av personlig kontakt, vilket 
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Bryman och Bell (2011, s.489) menar kan underlätta för respondenten att besvara frågor 

av känslig karaktär. Denna ansats valdes för att kunna bibehålla en maximal flexibilitet 

och korta ned ledtiden mellan kontakt och intervju. För att säkerställa att det inte skulle 

finnas något tema som kunde uppfattas som känslig, och därav riskera hela intervjun, 

skickades intervjuguiden i förväg för påsyn. 

 

Det föreligger slutligen en viss risk för att viktig information kan ha utelämnats, 

alternativt återgivits på ett sätt som inte är representativt. Detta är särskilt relevant 

eftersom intervjuguiden potentiellt sträcker sig över flera konceptuella områden, vilket 

kan innebära att den givna respondenten saknar heltäckande kunskaper. Detta har dock 

beaktats genom att intervjua personer från respektive företags riskfunktion, vilka kan 

antas ha bäst kunskaper kring ämnet. De är också dessa personer som, inom ramen för 

deras roller, ansvarar för att utveckla riskhanteringsprocesserna. Detta bör således 

säkerställa att deras perspektiv också sammanfaller med företagets officiella ställning. 

 

3.6 Källkritik 

Riskhantering är ett ämne som förknippas med många tolkningar och man finner 

mycket litteratur, skriven av konsulter eller intresseorganisationer, som har en tydlig 

koppling till framförallt COSO. Utgångspunkten för denna studie har varit att inte utgå 

från något särskilt riskperspektiv eftersom detta hade kunnat färga resultatet av studien.  

 

Jag har därför primärt använt mig av vetenskapliga artiklar vid uppbyggandet av den 

teoretiska referensramen och uteslutande använt sådana som genomgått en kollegial 

granskning. Jag har därutöver försökt att nyansera varje teoretisk beståndsdel genom att 

både styrka de olika påståendena samt lyfta fram kontrasterande perspektiv.  

 

I de fall böcker har använts har ansträngningar gjorts för att använda sådant som inte är 

knutet till ett konsultföretag eller en intresseorganisation. I den utsträckning sådana 

referenser ändå förekommer, har de primärt använts till att beskriva faktiska händelser 

eller återge statistik. 

 

3.7 Forskningsetiska aspekter 

Etiska aspekter att beakta vid företagsekonomisk forskning rör i allt väsentligt hur man 

behandlar de individer och organisationer som utgör kärnan i undersökningen samt 
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informationen man samlar in och hur den nyttjas (Bryman & Bell, 2011, s.137). 

Operativ risk är ett känsligt område eftersom den ligger inbäddad i verksamheternas 

aktiviteter och rör dimensioner som utformning av verksamheten, styrningsfilosofi, 

kompetens, IT m.m. 

 

Ur detta perspektiv har ett medvetet val gjorts om att avidentifiera studieobjekten för att 

på så sätt undvika att återge känslig eller företagsintern information. Den främsta 

nackdelen med anonymitet är dock att den hindrar informationen från att sättas i sitt 

rätta sammanhang, då viss kunskap saknas om företagets säregenskaper, situation m.m. 

 

3.8 Bearbetning av empiriskt material 

3.8.1 Tvärsnittsstudie 

Informationen från tvärsnittsstudien har bearbetats med stöd av en datarektangel, vilket 

innebär att samtliga variabler som inhämtats från SFCR-rapporterna har populeras i en 

Excelfil. Denna metod har använts för att öka överskådligheten, för att på ett enkelt sätt 

kunna bearbeta informationen och för att möjliggöra skapandet av olika diagram.  

 

Många av de uppgifterna som inhämtats från SFCR-rapporterna har kunnat jämföras 

direkt mot de relevanta teorierna. I vissa fall har det dock varit nödvändigt att bryta ut 

enstaka informationsmängder ur de olika variablerna, för att på så sätt undersöka olika 

samband. För att undvika att manipulera innehållet i den ursprungliga datarektangeln, 

och därigenom riskera att innehållet förvanskas eller byter mening, har sidoordnade 

matriser upprättas varje gång innehållet i variablerna har ändrats. 

 

3.8.2 Fallstudier 

Fallstudierna resulterade i såväl ljudinspelningar som stickordsanteckningar. Materialet 

har strukturerats genom att transkribera de viktiga delarna från intervjuerna, där den 

viktigaste informationen har skrivits ut i detalj, medan övrig information har antecknats 

summariskt. Eftersom intervjuerna inte nödvändigtvis följde den förutbestämda 

ordningen har det transkriberade materialet ordnats om för att passa intervjuguidens 

tematiska uppställning. Att bibehålla en god struktur på materialet har varit viktigt, 

eftersom den tematiska uppbyggnaden också utgör grunden för analysen (Bryman & 

Bell, 2011, s. 57) 
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Det strukturerade materialet från fallstudierna har sedan analyserats, dels i relation till 

den teoretiska referensramen och dels i relation till utfallet av dokumentstudien. Att 

samtliga delar följer samma tematiska struktur har väsentligen underlättat det analytiska 

arbetet, tillika möjligheten att navigera mellan empiri och teori.  

 

4 Empiri 
Avsnittet redogör för den data som samlats in genom såväl dokumentstudien som 

fallstudierna. Beträffande dokumentstudien har 40 SFCR-rapporter analyserats, vilka 

har utgjort grunden för inledande generaliseringar beträffande trender inom 

försäkringsbranschen. Fallstudierna syftar i sin tur till att sätta denna information i 

perspektiv och ge en fördjupad inblick i artikulationen mellan de olika delarna av 

riskhanteringen. 

 

4.1 Dokumentstudie 

4.1.1 Storlek på kapitalkrav för operativ risk 

Den första parametern som har undersökts är den operativa riskens relativa kapitalkrav i 

förhållande till de övriga riskkategorierna försäkringsrisk, motparters kreditrisker och 

marknadsrisk. Detta har sedan jämförts med företagens totala tillgångar.  

 

 
Figur 2 - Kapitalkrav för operativ risk i förhållande till totala tillgångar 

 
4.1.2 Definition och omfång 

Av de 40 rapporter som har analyserats kan man utläsa distinkta skillnader beträffande 

synen på operativ risk. Först och främst kan man konstatera att majoriteten av företagen 

anger den regulatoriska definitionen som utgångspunkt för beskrivningen av operativ 
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risk. En stor andel företag väljer därutöver att beskriva den på ett eget sätt och med ett 

varierande konceptuellt omfång.  

 

 
Figur 3 - Diagram: definition av operativ risk 

 

Exempel på det varierande angreppssättet kan illustreras av ett företag som, i ena änden 

av spektrumet, anger att ”Operativ risk finns i nästan alla aspekter av verksamheten 

inom Bolaget, och en effektiv hantering av operativ risk spelar en viktig roll för att 

Bolaget ska kunna uppfylla sina strategiska mål”. Ett kontrasterande exempel kan 

illustreras genom beskrivningen ”Bolaget har upprättat beredskapsplaner för att 

undvika och hantera driftstopp som orsakas av att interna processer och rutiner är 

felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa 

händelser inklusive legala risker”. 

Man kan tydligt se att det finns olika inställningar vad gäller omfånget på operativ risk 

och att vissa företag väljer att inte begränsa sina perspektiv. Detta återspeglas vidare i 

faktumet att majoriteten av företagen inte beskriver eller bryter ned den operativa risken 

i olika kategorier. 

 

Definition	 av	operativ	 risk

Strikt	regulatorisk Egen	 tolkning Begränsad	tolkning/driftsavbrott
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Figur 4 - Diagram: andel företag som hanterar operativ risk utifrån kategorier 

 

Utöver detta kan man urskilja olika inriktningar vad gäller de typer av händelser som 

berörs. Såsom ett företag uttrycker det utgör operativ risk ”risk för ryktesförluster, 

(offentliga) sanktioner, finansiella förluster eller merarbete till följd av oväntade 

händelser i samband med sviktande processer och system, mänskliga fel eller externa 

händelser”. Betoningen bör härmed läggas på begreppet ”oväntade händelser”, vilket 

indikerar att operativ risk primärt inte fokuserar på de alldagliga felen som kan uppstå i 

den operativa verksamheten. Detta är att jämföra med ett annat företag som 

understryker att arbetet med att reducera operativa risker innebär att ”identifiera och 

dämpa de så kallade högfrekventa förlusterna med liten inverkan”. 

 

4.1.3 Hantering av operativ risk 

Vad gäller den faktiska hanteringen av operativ risk går det att utläsa tre faktorer som är 

av särskilt intresse – de sammanhang inom vilka operativa riskerna beaktas och med 

vilken periodicitet, inställningen vad gäller väsentlighet samt mekanismerna för 

riskreduktion.  

 

Innan vi går djupare in i den funktionella hanteringen, är det relevant att undersöka om 

företagen referera till något specifikt ramverk, något som Lundqvist (2014, s.393) 

menar kan inverka på sättet till vilket risker identifieras och värderas. Dokumentstudien 

visar att COSO omnämns flest gånger, även om majoriteten företag inte refererar till 

något ramverk alls. I ett enstaka fall kan man utläsa att ISO:s ramverk utgör referensen, 

bl.a. genom tillämpningen av dess konceptuella riskhanteringsmodell. Sammantaget Ser 

fördelningen ut enligt följande: 

Andel	företag	som	hanterar	operativ	risk	utifrån	
kategorier

Ja Nej
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Figur 5 - Diagram: referens till ramverk 

 

4.1.3.1 Sammanhang 

Av de företag som beskriver perspektiven finns det två huvudsakliga sammanhang inom 

vilka operativa risker beaktas, vid affärsplanering och på processnivå. Affärs- eller 

verksamhetsplanering utgör det momentet genom vilket huvudmål för verksamheten 

bryts ned till delmål och handlingsplaner, något som brukar rikta sig till olika delar av 

verksamheten (Ax et al., 2009, s.22). Processer utgör däremot ett horisontellt och 

tvärfunktionellt perspektiv på verksamheten, där aktiviteter länkas samman ur ett 

flödesperspektiv.  

 

Andra skärningar omnämns också, såsom produkt, projekt och system. Av de företag 

som beskriver sammanhangen för analys av operativa risker, anger ca. två tredjedelar att 

de beaktar risker i processer. Övriga anger att risker analyseras i samband med 

affärsplanering, varav ca. fem procent utvecklar ytterligare genom att omnämna projekt 

och produkter.  

 

Den vanligaste förekommande periodiciteten vad gäller den planerade hanteringen av 

operativ risk är årsvis, med periodisk översyn och uppdatering. Utöver detta beskrivs 

även att åtgärder kan vidtas ”vid behov”. I sammanhanget beskriver majoriteten av 

företagen att de aktivt arbetar med incidenthantering som underlag till hanteringen av 

operativa risker. 

 

Refererar	till	ramverk

COSO ISO Anger	ej
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Figur 6 - Diagram: periodicitet för riskanalys 

 

4.1.3.2 Värdering 

Vad gäller väsentlighetsperspektivet kan man utläsa två huvudsakliga inställningar till 

hanteringen operativa risker. Det ena är att betrakta risker utifrån ett 

risktoleransperspektiv, d.v.s. att i förväg fastställa gränsen för vad som är godtagbart.  

Detta innebär att alla risker vars värde överstiger gränsvärdet följaktligen reduceras, 

elimineras eller delas. Det andra perspektivet är att titta på varje risk ur ett kostnad-

nytta-perspektiv, där hantering av risker sker i den utsträckning det är ekonomiskt 

försvarbart. 

 

 
Figur 7 - Diagram: metod för prioritering 

 

 

 

Periodicitet	för	riskanalys

Årligen	 Kvartalsvis Regelbundet

Metod	för	prioritering

Risktolerans	 Cost-benefit
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Ett komplement till värderingen av risker utgörs av att också definiera hur dessa kan 

påverka verksamheten. I sammanhanget beskriver 5 av 40 företag dimensionerna inom 

vilka förluster/konsekvenser kan uppenbaras, vilka utgörs av: 

• Kundpåverkan 

• Merarbete 

• Finansiell påverkan 

• Rykte/varumärke/anseendepåverkan 

 

4.1.3.3 Reduceringstekniker 

Vad gäller att reducera operativa risker tenderar det, även här, två tydliga inriktningar. I 

det ena fallet reduceras operativ risk explicit genom tillämpningen av intern kontroll.  I 

övriga fall är informationen knapphändig, men man kan utläsa enstaka beskrivningar i 

linje med ”på det sätt som passar risken bäst”. 

 

Intern kontroll beskrivs i färre än hälften av fallen som att vara sammanknuten till den 

operativa risken, där den antingen utgör mekanismen genom vilken operativa risker 

reduceras, eller det signalsystem som indikerar materialiseringen av operativa risker i 

processer och rutiner. Ur detta perspektiv återges två huvudsakliga beskrivningar av 

intern kontroll – som en åtgärd avsedd att kontrollera en given aktivitet eller rutin, 

alternativt som en ansvarsstruktur eller ett föreskrivande regelverk.  

 

 
Figur 8 - Diagram koppling mellan operativ risk och intern kontroll 

 

Koppling	mellan	operativ	risk	och	intern	kontroll

Ja Nej
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4.2 Fallstudie A 

4.2.1 Definition och omfång 

Diskussionen med respondenten inleds med att beröra faktumet att utvecklingen av 

riskhanteringsfunktionen i hög utsträckning har drivits av regelefterlevnad, något som 

givetvis är viktigt, men som även håller på att ta överhanden vad gäller att hantera det 

som är viktigt för företagen. Enligt respondenten är denna utveckling också knuten till 

”buzzwords” som utvecklats under senare år, såsom COSO och ERM.  

 

För att tala om operativ risk specifikt, är det respondentens uppfattning att detta är något 

man traditionellt har fokuserat på. Respondenten menar dock att de senaste tio årens 

teknologiska utveckling har inneburit en framväxt av andra former av risk och därmed 

också en breddning av perspektivet för vad som utgör omfånget för 

verksamhetsrelaterad risk. I detta sammanhang omnämns särskilt politisk risk och 

”cyber”-risk, vilket uppkommit som ett resultat av framförallt robotisering och 

digitalisering. 

 

På tal om specificiteten i operativ risk existerar ingen precis definition och man har 

därmed inte heller sett något behov av att bryta ned dess innebörd. Enligt respondenten 

är det tvärtom viktigare att fokusera på det som är väsentligt, något som bäst kan 

avgöras av de verksamhetsansvariga. Av denna anledning föredras begreppet 

verksamhetsstörande risk, vilket utgår från att angripa frågan med ett så brett omfång 

som möjligt, där radarn ständigt är på vad gäller att fånga eventuella risker som behöver 

behandlas. Respondenten anger vidare att det slutliga målet utgörs av att förhindra 

avbrott i verksamheten och understryker att ”business”-sidan av verksamheten, såsom 

produktutveckling, inte omfattas av detta omfång.  

 

4.2.2 Process och hantering 

Enligt respondenten utgörs navet i riskhanteringen av en Risk Management Board, 

vilken sammanträder kvartalsvis för att diskutera alla risker och hur de hanteras. Denna 

konstellation består av högsta ledningen och finns på plats för att kommunicera det 

aktuella läget vad gäller risker, eventuella väsentliga händelser samt för att förankra 

förslag till förändrade strategier beträffande riskhanteringen.  
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Vad gäller tillämpningen av eventuella ramverk anger respondenten att detta inte är 

något som existerar inom verksamheten. Respondenten framhäver en hög grad av 

skepsis gentemot ramverk som COSO, ISO 31000 och ERM på så sätt att ”… dessa har 

väldigt mycket bra grejer i sig... Men, det finns en särskilt hög tilltro, särskilt från 

revisionshållet, att detta löser alla problem”.  Respondenten vidareutvecklar 

resonemanget och tar som exempel COSO-ramverkets 17 samverkande principer, vilka 

utgör ett utmärkt verktyg för att ständigt ändra och skruva på arbetet, men som i 

slutänden riskerar att förstöra intressenters/ledningars förståelse för Risk Management. 

Respondenten ser dessa ramverk som alldeles för teoretiska och att de skapar ett svart 

hål som flyttar bort uppmärksamheten från det handfasta riskhanteringsarbetet. 

 

I frågan om relationen mellan kapitalkraven operativ risk och verksamhetens risker, ser 

respondenten ingen uppenbar koppling. För denne är risk något väldigt konkret, där 

grunden utgörs av att sätta sig ned med den påverkade funktionen, resonera kring dess 

risker och avgöra om de ska reduceras, transfereras, accepteras, eller elimineras. Ett 

ledord vad gäller denna konkretisering utgörs också av att risker ska kunna kvantifieras, 

d.v.s. att man ska kunna påvisa att risken är betydande för verksamheten. Respondenten 

understryker att detta ibland kan vara svårt, men att det ändå är viktigt att kunna 

kalkylera ett uppskattat ”worst case scenario”. En ytterligare anledning till varför detta 

är viktigt, är för möjligheten att dimensionera försäkringar som kan täcka eventuella 

förluster på verksamhetens tillgångar. 

 

Sammantaget hanteras verksamhetsrisker genom två separata mekanismer – 

riskmappning och en speciellt anpassad verksamhetsuppföljning. Riskmappningen 

initieras av riskfunktionen och utgår från att årligen träffa samtliga chefer på relevanta 

nivåer och tillsammans med dem bearbeta ”…det som håller dem vakna om natten”. 

Enligt respondenten är detta inte bara ett pragmatiskt förhållningssätt till riskhantering, 

utan bidrar även till att skapa en förståelse hos verksamheten. Detta är en procedur inom 

vilken en bruttolista på risker tas fram, vilken sedermera kondenseras genom att bl.a. 

beakta väsentlighet och hedging. 

 

Den andra mekanismen utgörs av ett särskilt framtaget verktyg vilket anger en standard 

som varje verksamhetsdel ska efterleva. Detta verktyg berör effektiviteten i processerna 

och olika former av säkerhet, något som utvärderas årligen av externa granskare. Denna 
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utvärderingen ligger sedan till grund för åtgärdsrekommendationer som är obligatoriska 

att genomföra. 

 

Vad rör intern kontroll anger respondenten att den utgörs av två distinkta typer – den 

klassiska och den ”vassare”. Den klassiska utgörs enligt respondenten om den företeelse 

där en granskande part, när som helst, kan komma och exempelvis kontrollera att 

pengar inte förskingras eller att verksamheten inte agerar emot policyer. Den vassare 

utgörs däremot av internrevisionens oberoende granskningar, vilka årligen jämför olika 

dimensioner av verksamheten mot de krav som anges i Solven II-regelverket. Dessa 

granskningar skiljer sig från år till år och kan beröra sådant som avsättningsberäkningar, 

utbetalningar, policyer och riktlinjer o.s.v.  

 

När vi talar om eventuella samband mellan operativ risk och intern kontroll anser 

respondenten av den senare rör sig på ett väldigt teoretiskt plan, medan de operativa 

riskerna är väldigt konkreta. Synen är därför att det föreligger ett gap mellan dessa två, 

där man egentligen borde inneha en större förståelse för intern kontroll innan man börjar 

titta på operativ risk. 

 

4.2.3 Utmaningar och framtida utveckling 

Beträffande frågan om de största utmaningarna med hanteringen av operativa risker, 

utgörs av att närma sig problemen ur ett revisionsperspektiv. Som respondenten ser det, 

är det viktigt att vara ”hands-on”, där riskhanteringen framförallt ska ha god förståelse 

för verksamheten. 

 

4.3 Fallstudie B 

4.3.1 Definition och omfång 

För att sätta informationen i perspektiv är detta ett lokalt försäkringsföretag, med ett 

begränsat kundunderlag. Verksamheten försäkrar dock stora värden, vilket bl.a. sätter 

press på effektiva och konsistenta processer. Respondenten, som är ansvarig för 

översynen av riskhanteringen, poängterar att utvecklingen i företagets riskhantering har 

ett otvetydigt samband med den ökade regelstyrningen, något som inte bara påverkar 

försäkringsbranschen, utan samhället i stort. För att sammanfatta hans perspektiv ”man 

blir mer påpassad som verksamhetsutvecklare och utövare”. 
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Samtalet kring operativ risk inleds med att diskutera innebörden av begreppet, vilket 

sedermera ramar in diskussionen beträffande företagets riskhantering. Eftersom 

definitionen inte är klargjord har företaget inte heller brutit ned innebörden av operativ 

risk. Istället talar man om risker i termer av olika frågeställningar som skulle kunna 

medföra negativa konsekvenser för verksamheten, såsom vad som skulle hända om 

någon anställd begick bedrägeri, om någon nyckelperson sade upp sig, eller om 

företaget tappade sin största kund.  

 

Respondenten sammanfattar deras riskperspektiv till att omfatta risken för att 

arbetsprocesserna ska brista. Detta innefattar allt från att bristfälliga och informella 

rutiner kan hindra dem från att fullfölja sina åtaganden, till att anställda medvetet skulle 

begå bedrägeri.  

 

4.3.2 Process och hantering 

Processen för riskhantering är strukturerad på så sätt att årliga workshops genomförs 

tillsammans med ledningen, i syfte att analysera det aktuella riskläget, utforma åtgärder 

relativt de risker som anses vara mest akuta samt utse en ansvarig för genomförandet.  

 

Respondenten framhäver att dagens process är resultatet av en kontinuerlig förfining 

som gjorts genom åren, sedan metoden infördes för fem år sedan. Denne noterar i 

sammanhanget att den första riskworkshopen utgick, i mångt och mycket, från att bolla 

idéer kring potentiella risker, vilket resulterade i en bruttolista över risker. Vid de årliga 

workshoparna har denna lista sedan kondenserats i takt med att verksamheten fått en 

bättre överblick över vad som faktiskt utgör operativa risker.  

 

Sammantaget anser respondenten att dagens risker är väldigt konkreta, något som alltså 

är resultatet av en iterativ process där verksamheten, under ledning av den 

riskhanteringsansvarige, har förbättrat deras förståelse för området. Verksamheten 

tillämpar dock ingen specifik metod eller strukturerad process för riskhantering, men 

dokumenterar däremot samtliga risker i en tabell. Dessa risker värderas sedermera 

utifrån sannolikheten för att de överhuvudtaget ska inträffa, kombinerat med deras 

förväntade konsekvenser. Detta menar respondenten möjliggör att göra bedömningar ur 

såväl kvantifierbara som icke-kvantifierbara perspektiv.  

 



  
 

36 

En väldigt viktig dimension i riskhanteringen utgörs av att verksamheten, sedan ett par 

år tillbaka, har aktivt arbetat med arbetsprocesserna för att säkerställa att ingenting 

”missats på vägen”. Enligt respondenten tar detta utgångspunkt i faktumet att 

processerna ramar in hela verksamheten och därför utgör källan till operativ risk. De ser 

dock inte processledningen som en del av riskhanteringen, utan snarare som ett sätt att 

säkerställa att risknivåer hålls på en sådan låg nivå som möjligt.  

 

Frågan om riskhantering leder diskussionerna in i upprättandet av kapitalkrav enligt 

Solvens 2. För respondenten finns ingen direkt koppling mellan den faktiska 

riskhanteringen och kapitalkravet, vilket denne menar är en finansieringsövning avsedd 

att ge trygghet åt externa parter. 

 

I diskussioner om intern kontroll beskriver respondenten att grunden ligger i det arbete 

som utförs av externa och interna revisorer, men att merparten av det operativa arbetet 

ligger på ekonomifunktionen. För verksamheten utgör riskhantering och intern kontroll 

två olika saker, eftersom upptäckten av operativa risker hanteras direkt av verksamheten 

utan att nödvändigtvis ha påpekats av någon kontrollfunktion. 

 

4.3.3 Utmaningar och framtida utveckling 

Vad gäller praktiska utmaningar med hanteringen av operativ risk, framhäver 

respondenten att de spontant inte upplever några särskilda svårigheter. Med detta menar 

han att man inte kan gardera sig mot alla möjliga händelser och att det självklart 

inträffar sådant som man inte kunnat förutsäga. I detta sammanhang menar 

respondenten att verksamheten är luttrad och att det viktigaste är att vara effektiv och 

konsekvent vad gäller att hantera såväl oönskade händelser som identifierade risker. 

 

På ett mer generellt plan ligger den största utmaningen i faktumet att regelverken som 

styr försäkringsbranschen är otroligt omfattande, något som berör stora och små 

försäkringsföretag i samma utsträckning. 
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4.4 Sammanfattning av empiri 
 
När man jämför fallstudierna med dokumentstudien, kan man konstatera att deras 

perspektiv faller väl in majoritetssynen vad gäller de olika aspekterna av operativ 

riskhantering. 

 

Vi har först kunna konstatera att ingetdera av fallföretagen har vidareutvecklat 

innebörden av operativ risk och att de inte heller arbetar med utifrån konkretiserade 

riskkategorier. Vidare anger båda fallföretagen att de inte arbetar utifrån någon 

vedertagen standard, vilket också stämmer överens med den övergripande trenden. 

 

När man beaktar själva processen för riskhantering kan vi konstatera att båda 

fallföretagen, i huvudsak, strukturerar deras operativa riskhanteringsprocess utifrån ett 

årligt intervall. Undantaget är att fallföretag A också följer upp riskerna kvartalsvis. Vad 

gäller värderingen av risker är jämförelsen svårare, eftersom såväl terminologi som 

språkbruk skiljer sig åt mellan företagen. Det man däremot kan utläsa är att de alltid 

utgår från väsentlighet vilket, enligt min tolkning, snarare tenderar att indikera mot ett 

riskperspektiv där riskvärdet ses som relativt, snarare än att styras och värderas utifrån 

hårda gränsvärden. Slutligen ser inget av fallföretagen att det föreligger ett samband 

mellan hanteringen av operativa risker och intern kontroll, även om fallföretag A menar 

att sambandet borde vara starkare. 

 

Nedan sammanfattas jämförelsen mellan fallföretagen och den dominerade trenden 

inom branschen, sett ur ett principiellt perspektiv:  

 

 Fallföretag A Fallföretag B Försäkringsbranschen 

Definition av operativ risk Endast 
regulatorisk 

Endast 
regulatorisk 

Endast regulatorisk 

Sker kategorisering av 
operativ risk? 

Nej Nej Nej 

Tillämpas ett vedertaget 
ramverk? 

Nej Nej Nej 

Med vilken periodicitet 
hanteras operativa risker? 

Årligen Årligen Årligen 

Hur prioriteras risker? Cost-benefit Cost-benefit Risktolerans 
Kopplas hanteringen av 
operativ risk med intern 
kontroll? 

Nej Nej Nej 

Figur 9 - Fallstudieföretagen kontra försäkringsbranschen 
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5 Analys 
Analysavsnittet avser att jämföra det empiriska resultatet med den teoretiska 

referensramen. Analysavsnittet inleds med att fastställa en allmän riktning för sättet till 

vilket operativ risk betraktas inom försäkringsbranschen. Analysen fördjupas därefter 

genom att jämföra fallstudierna mot såväl de relevanta teorierna som trenderna inom 

försäkringsbranschen. 

 

5.1 Operativ risk inom försäkringsbranschen 

5.1.1 Operativ risk och storleken på företagen 

Operativ risk sägs tillta mot bakgrund av den ökande komplexiteten som förknippas 

med dagens företag (Arwinge, 2015, s.28). Detta faktum borde innebära att ju större ett 

företag bli, desto högre blir den operativa risken.  

 

Det man kan utläsa är att företagens storlek, trots en förmodad högre grad av 

komplexitet och ett större antal anställda, inte är en markör vad gäller den operativa 

riskens relativa betydelse. Resultatet visar tvärtom att den operativa risken tenderar att 

bli lägre ju större företagen blir. 

 

5.1.2 Definition av operativ risk 

Sättet till vilket ett företag definierar operativ risk spelar en grundläggande roll i deras 

kapacitet att sedermera operationalisera begreppet. Att majoriteten av företagen utgår 

från den regulatoriska definitionen är inget anmärkningsvärt eftersom den såväl utgör 

det mest vedertagna alternativet, som utgångspunkten för efterlevnaden av Solvens 2. 

 

Att definitionen är brett formulerad bygger, enligt Mikes (2008, s.37), på 

nödvändigheten att ge företagen en flexibilitet vad gäller att avgöra vad som är relevant 

för dem, givet att inget företag är det andra likt. Att det föreligger ett tolkningsföreträde 

innebär dock inte att detta räcker som grund för riskhanteringen. I detta avseende 

understryker såväl Power (2005, s.585) och Chorafas (2004, s.87), som Europeiska 

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (CEIOPS, 2009, s.34), att 

konkretiseringen av innehållet i den operativa risken är grundläggande för att kunna 

uppnå en effektiv hantering.  
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Att majoriteten av företagen inte bryter ned den operativa risken i kategorier kan därför 

leda till att ansvarstilldelningen blir otillräcklig. Detta kan också resultera i att 

riskansvaret knyts högre upp i organisationen än vad som är erforderligt, där riskerna 

inte uppstår och där det därför inte finns bäst förutsättningar att hantera dem (Power, 

2005, s.585). Detta innebär också att olika funktioner får ett större svängrum vad gäller 

att forma deras egna tolkningar, vilket kan resultera i heterogena perspektiv inom 

företagen. 

 

En paradox utgörs i sammanhangen av de småföretag som väsentligen begränsar 

perspektivet till att ex. förhindra driftsstopp, något som också tenderar att vara 

hårdkodat i definitionen. I denna bemärkelse är spektrumet av tänkbara händelser 

väsentligen reducerat, men målet blir samtidigt väldigt klart. Att på sådant sätt angripa 

den operativa risken från andra hållet, d.v.s. från konsekvens- och inte 

orsaksperspektivet, skulle kunna innebära att vissa otydligheter undviks vad gäller att 

analysera operativa risker. 

 

5.1.2.1 Kategorisering av operativ risk 

Av de 40 företag vars SFCR-rapporter har analyserats har 13 företag brutit ned operativ 

risk i underliggande kategorier. För att underlätta analysen har kategoriseringen från 

respektive företag fördelats enligt Basel-kommitténs (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2002, s.3–4) typologi, för att därigenom kunna jämföra företagens 

infallsvinkel relativt en vedertagen standard:  
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Figur 10 - Risktypologi 

 
Denna tabell ger upphov till två intressanta reflektioner. Först och främst kan man 

konstatera att det finns en stor spridning på fokusområden, något som sannolikt är ett 

uttryck för de olika företagens säregenskaper (Mikes, 2009, s37). Den intressantare 

observationen är knuten till sättet till vilket abstraktionsnivån, i vissa fall, skiljer sig åt 

inom ett och samma företag. Denna sammanställning indikerar att företag inte bara 

placerar sitt fokus i olika delar av orsak-verkankedjan, utan likställer och kombinerar 

företeelser av olika dignitet.  

 

En ytterligare observation utgörs av att vissa av dessa företag avviker från praxis och 

riktlinjer genom att expandera innebörden av operativ risk. Ett sådant exempel är 

beaktandet av anseende, vilket EIOPA (CEIOPS, 2009b, s.4) uttryckligen menar inte 

ingår i den operativa risken. Andra exempel utgörs av hållbarhet och 

förändringsförmåga, kategorier som inte explicit är exkluderade, men som inte heller tas 

upp i något akademiskt sammanhang. 

Företag Orsak Händelsetyp Händelse Aktivitet Utanför 
scope/konsekvens

A
Personberoende Dataintrång

Datakvalitet
Hållbarhet
Förändringsförmåga

B
Personberoende Dataintrång

Datakvalitet
Hållbarhet
Förändringsförmåga

C

Processrisk
Anställda

Kunder produkter praxis
Driftsavbrott
Internt bedrägeri
Externt bedrägeri

D

Produkt/process
Personalrisker
IT-risker
Säkerhetsrisker

(Säkerhetsrisker) Modellrisk Legala risker

E

Processer och projekt Extern brottslighet
Avbrott och störning
Fysisk säkerhet
Informationssäkerhet

Manuella fel
Datakvalitet

F
Processrisk
Personalrisk
IT och systemrisk

G HR Legal risk
Anseende

H
Process
Personal
IT

Regelefterlevnad

I

Processrisk
Systemrisk
Mänskliga faktorer
Extern risk

J
Process
Bedrägeri
IT

Legal risk

K
Egen kompetens
Aktuarier
Nyckelpersoner

Bedrägerier Effektiv 
outsourcing

L

Interna oegentligheter
Extern brottslighet
Anställningsförhållanden 
och Arbetsmiljö
Skada på fysiska tillgångar
Avbrott/störning
Transaktionshantering och 
Processtyrning

M
Kvalitetsrisk
Organisatoriska risker
Teknisk risk
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5.1.3 Hantering av operativ risk 
 
5.1.3.1 Övergripande inriktning på hanteringen av operativ risk 

Operativ risk är en säregen på grund av den rymmer såväl kvantifierbar som icke-

kvantifierbar risk. Den är inte heller nödvändigtvis att betrakta som en distinkt 

riskkategori, utan som en utförandekomponent för all annan typ av risk (Stanciu, 2010, 

s.253). SFCR-rapporterna erbjuder inga detaljerade beskrivningar kring de faktiska 

processerna för riskhantering, men det är i vart fall möjligt att identifiera övergripande 

inriktningar och trender. 

 

Vad gäller distinktionen mellan olika typer av hantering anger såväl Mikes (2009, s.25) 

som Power (2005, s.594) två huvudsakliga inriktningar – sifferbaserad eller pragmatisk. 

Den sifferbaserade innebär att beräkna ett kapitalkrav baserat på riskexponeringen, 

medan den pragmatiska utgår från intern kontroll.  

 

Först och främst kan man konstatera att samtliga försäkringsföretag, i och med 

ikraftträdandet av Solvens 2, uppfyller kriteriet om att hantera operativ risk enligt den 

kvantitativa definitionen (Europaparlamentet, 2009, s.118). Utöver detta beskriver 

samtliga företag någon slags ytterligare hantering, vilket också visar att det konsekvent 

förekommer en kombinerad hantering av operativa risker. 

 

Häri ligger den stora skillnaden i förhållande till den teoretiska referensramen, där 

empirin visar att verksamheternas risker inte nödvändigtvis hanteras med utgångspunkt 

i intern kontroll. På det övergripande perspektivet kan man istället utläsa fyra 

principiella inriktningar, vilka utgår från att begreppen operativ risk och intern kontroll 

skiljer sig såväl i relationen till varandra, som i deras verksamhetsomfång. Dessa 

inriktningar karaktäriseras av att: 

• Operativ risk sägs utgå från ett helhetsperspektiv, den har ingen koppling till 

intern kontroll, vilken i sint ur antar en mer klassisk roll mot finansiell 

rapportering 

• Operativ risk utgår från ett helhetsperspektiv, men med ett begränsat fokus på 

oväntade händelser. Den har ingen direkt koppling till intern kontroll, vilken 

däremot antar ett helhetsperspektiv beträffande ”allt” som verksamheterna gör 

• Operativ risk och intern kontroll är integrerade, där intern kontroll utgår från ett 

processperspektiv 
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• Operativ risk har ett begränsat omfång, medan intern kontroll relaterar till 

finansiell rapportering och det föreligger inget samband mellan dem 

 

Informationen som finns i SFCR-rapporterna är därutöver väldigt begränsad. Detta 

försvårar väsentligen korrelationen av faktorer som skulle kunna ligga till grund för 

respektive inriktning. Trots att det alltså inte går att generalisera varför det ser ut på ett 

visst sätt, går det ändå att dra vissa paralleller utifrån tillämpningen av ramverk. 

 

5.1.3.2 Tillämpningen av ramverk inom försäkringsbranschen 

Enligt Toscha (2012, s.21) och Lundqvist (2014, s.394) utgör COSO det mest 

vedertagna ramverket för riskhantering, vilket tillämpas hos 30% av företagen enligt en 

internationell studie (Toscha, 2012, s.22). Dokumentstudien visar att ca 40% av de 

svenska försäkringsföretagenföretagen gör någon slags referens till COSO, vilket alltså 

utgör en något högre representation än vad som framkommit bland internationella 

bolag. Beaktar man sedan eventuella ändringar som tillförts definitionen, hamnar siffran 

strax under 30%.  

 

Det intressanta i sammanhanget utgörs av att de företag som refererar till COSO också 

tenderar att vara de som integrerar hanteringen av operativ risk med intern kontroll. Om 

detta ramverk alltså är en avgörande faktor för detta perspektiv är det också naturligt att 

sambandet inte lyfts fram i högre utsträckning. 

 

5.1.4 Konceptuell modell för operativ risk 

Detta avsnitt avser att ge sammanfattande illustrationer över den information som 

framkommit i dokumentstudien. Dessa modeller ger en bild över sättet till vilket 

operativ risk kan passa in i olika verksamhetssammanhang och utifrån vilka principer 

riskhanteringsprocessen kan ta form. 

 

5.1.4.1 Verksamhetsperspektivet 

Enligt Hamilton (2011, s.11) handlar riskhantering om att förhindra framtida skador och 

man skulle därav kunna säga att dess primära syfte är att anta en proaktiv ansats till 

verksamheternas risker. Utöver detta visar SFCR-rapporterna att incidenthanteringen 

utgör en viktig komponent i riskhanteringsprocessen och eftersom incidenter utgörs av 

risker som redan inträffat, skulle man kunna klassificera denna del som reaktiv. 
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Eftersom operativa risker, enligt Croitoru (2014, s.21), finns vilande i verksamheters 

återkommande aktiviteter, kan man också argumentera för att det finns ett väsentligt 

beroende till verksamhetsstrukturen, d.v.s. sammanhangen inom vilka den operativa 

risken beaktas. Nedan modell sammanfattar de olika verksamhetssammanhang som 

redogjorts för inom ramen för dokumentstudien, vilka representerar den ”proaktiva 

ansatsen”. Incidenthanteringen, vilken alltså hanteras i efterhand, illustreras däremot i 

termer av ”reaktiv ansats”. 

 

 
Figur 11 - Riskhanteringsdimensioner 

 

 

5.1.4.2 Riskhanteringsperspektivet 

Såsom framgått av dokumentstudien kan operativa risker hanteras på en mängd olika 

sätt. Jag kan i sammanhanget konstatera att det, med utgångspunkt i teorin, inte går att 

skapa tydliga korrelationer mellan olika principer som ligger till grund för 

riskhanteringen. Detta beror, enligt mig, på att den teoretiska referensramen saknar 

förklaringsmodeller som är tillräckligt precisa för att fånga nyanserna i den operativa 

risken. 

 

Operativa risker tenderar som bekant att beskrivas genom förlopp av orsaker, händelser 

och konsekvenser (Deloitte & I. VW-HSG, 2007, s.14) (Dorogovs, Solovjova & 

Romanovs, 2013, s.914–915) (Basel Committee on Banking Supervision, 2002, s.3–4). 

Genom att betrakta de principiella beståndsdelarna i riskhanteringen, sett ur detta 

riskbeskrivningsperspektiv, blir det enligt mig möjligt att skapa en heltäckande och 

kronologisk karta över sätten till vilka operativa risker kan analyseras. Nedan 
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illustration redogör för de olika principer som, enligt dokumentstudien, fritt kan 

kombineras för att skapa grunden till en riskhanteringsprocess. 

 

 
Figur 12 – Modell för operativ riskhantering 

 

Enkelt uttryck argumenterar denna modell för att varje givet förhållningssätt till 

operativ risk kan förklaras genom att välja en, eller flera, principer längst orsak-och 

verkan-kedjan. Att dessa beskrivs som principer, utgår vidare från hypotesen att de 

ligger till grund för utformningen av riskhanteringsprocessen. Detta är alltså en modell 

som syftar till att rama in subjektiviteten i riskperspektivet.   

  

Mer specifikt visar modellen att företagen kan starta riskanalysen genom att utgå från 

potentiella orsaker, eller specifika händelser. I de fall orsaksdimensionen ligger till 

grund för hanteringen, kan antingen definitionens fastslagna kategorier utgöra grunden 

för riskanalysen, eller så kan företagen välja att strukturera orsakerna på ett eget sätt.  

 

I nästa steg kan analysen utgå från normativa händelsetyper, såsom beskrivits av Basel 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2002, s.3–4), eller så kan den vara 

kontextuell. Fokus kan därutöver ligga på händelser av karaktären HFLS, LFHS, eller 

båda två. 
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Vidare finns det två övergripande sätt att prioritera riskerna, utifrån ett 

risktoleransperspektiv med gränsvärden som utgångspunkt, eller utifrån ett 

väsentlighetsperspektiv.  

 

Slutligen har det visat sig finnas en distinkt skillnad i reduceringen av risker, där företag 

antingen gör så med stöd av intern kontroll, eller inte.  

 

5.2 Analys av fallstudier 
 
5.2.1 Definition och omfång 

Såsom vi kunnat utläsa av den teoretiska referensramen, utgör det givna företagets 

konkretisering av operativ risk den viktigaste förutsättningen för att kunna bedriva en 

effektiv hantering (Power, 2005, s.583) (Chorafas, 2004, s.87) (Deloitte & I. VW-HSG, 

2007, s.14). Detta innebär att, utifrån den regulatoriska definitionen, specificera samt 

konkretisera de orsaker och händelser som är av relevans för den givna verksamheten.  

 

Inledningsvis kan vi konstatera att ingetdera av företagen har vidareutvecklat 

definitionen av operativ risk, vilket framförallt bygger på att operativ risk inte är ett 

verksamhetsbegrepp som företagen aktivt agerar mot. Å andra sidan finns det en 

självklar förståelse för behovet av att beakta verksamhetsrelaterade risker, vilket sker 

allmänt eller under begreppet verksamhetsrisk/verksamhetsstörande risk. 

 

Samförståndet kring de risker som finns inneboende i verksamheten underlättar att 

skifta mellan begreppen och istället diskutera i termer av operativ risk. I denna 

bemärkelse kan man alltså betrakta operativ risk som ett paraplybegrepp, vilket ramar in 

de styrmedel och åtgärdstyper som respondenterna förknippar med 

verksamhetsrelaterade risker.  

 

Även om båda fallföretagen känner sig tillfredsställda med deras riskhantering, innebär 

avsaknaden av konkretisering och formalisering att det föreligger en förhöjd risk för att 

riskansvaret inte kan spridas fullt ut genom verksamheterna (Chorafas, 2004, s.87) 

(Power, 2005, s.585). Den stora vikten som läggs på chefernas uppfattning om vad som 

är riskfyllt, kombinerat med den abstrakta ramen, ökar också risken för att alla 

väsentliga risker inte kommer att lyftas upp (Mikes, 2009, s.37). Det man däremot kan 

utläsa är att detta kompenseras av ett högt krav på verksamhetsförståelse, vilket också 
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borde innebära att riskhanteringsfunktionen inte saknar kapacitet att utmana 

verksamheterna beträffande deras identifierade risker. 

 

Sammantaget kan man konstatera att båda fallföretagen tillämpar en helt annan 

terminologi än vad som förespråkas av Solvens 2. Att grundbegreppet för 

verksamhetens risker skiljer sig skulle även kunna förklara varför företagen inte till 

fullo följer den praxis som följer av det specifika konceptet ”operativ risk”. 

Fallföretagen har för övrigt en klar bild av vad som utgör risker för dem, vilket Bihmani 

(2009, s.3) menar är det viktigaste kriteriet för att kunna operationalisera riskbegreppet. 

I denna bemärkelsen kan man således ändå hävda att de uppfyller den bakomliggande 

intentionen till operativ riskhantering.  

 
5.2.2 Process och hantering 

Processen för hantering av operativ risk bygger i båda fallföretagen på en årsvis 

riskanalys som främst aktualiserar situationen vad gäller relevanta risker, men som 

också sätter agendan för det kommande årets åtgärder. I detta avseende kan man 

konstatera att periodiciteten ligger i linje med branschen i stort. Utöver detta utför 

fallföretag A kvartalsvisa uppföljningar för att stämma av status på 

riskhanteringsarbetet. 

 

Hos båda fallföretagen genomförs lejonparten av riskanalysprocessen i mötesform där 

verksamheternas chefer, tillsammans med riskfunktionen, arbetar fram de risker som 

upplevs vara viktigast. Utöver detta använder sig båda fallföretagen av 

processrelaterade metoder för kontroll av den löpande verksamheten. Detta är något 

som bl.a. har förespråkats av Xu, Pinedo och Xue (2017, s.426), där argumentationen 

utgår från att välutvecklade processmetodologier kan medföra stora nyttor i hanteringen 

av operativ risk. Den teoretiska referensramen lägger en stor vikt vid att riskanalysen av 

operativa risker ska utgå från en konkretisering av de orsaker och händelser som kan 

drabba verksamheten (Deloitte & I. VW-HSG, 2007, s.14) (Chorafas, 2004, s.87) 

(Basel, 2002, s.3–4). I denna bemärkelsen kan man konstatera att båda fallföretagen 

tillämpar ett helt annat förhållningsätt till analysen av risker, vilken delvis utgår från en 

konsensusbaserad men fri bedömning om riskexponering och delvis från säkerställandet 

av förutbestämda kriterier inom verksamhetsprocesserna. 
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Även om samtliga detaljer i fallföretagens riskhanteringsprocesser inte är klarlagda, går 

det trots allt att relatera deras övergripande aktiviteter till Hamiltons (2011, s. 68–69) 

process för riskhantering. I denna bemärkelse kan man iaktta distinkta skillnader 

beträffande det antal steg som respektive företag genomför.  

 

Fallföretag A underströk vikten av att kunna attribuera ett belopp till samtliga risker, 

dels för att bättre förstå den potentiella effekten, men även för att kunna dimensionera 

försäkringar i de fall tillgångar skulle förstöras eller gå förlorade. Även fallföretag B tog 

upp kvantifieringen av risker, men där värderingen i huvudsak utifrån en konsensus 

mellan ledningsrepresentanterna. De arbetar därutöver aktivt med skräddarsydda 

åtgärder för att reducera sannolikheten för att risker ska inträffa, men omnämner inte 

utformningen av lindrande aktiviteter eller skadefinansiering.  

 

Distinktionen utgörs därav av att fallföretag A stäcker sin riskhanteringsprocess till 

steget skadefinansiering, medan fallföretag B endast sträcker sin process till 

riskbehandlingen. 

 

 Riskanalys Riskbehandling Skadebehandling Skadefinansiering 

Fallföretag A Utförs Utförs Utförs Utförs 

Fallföretag B Utförs Utförs - - 
Figur 13 - Fallstudieföretagens riskhanteringsprocess 

 

Av empirin kunde vi konstatera att inget av fallföretagen gör någon koppling mellan 

hanteringen av operativa risker och dess kapitalkrav. För fallföretag A skulle man kunna 

argumentera för att detta inte är problematiskt, eftersom deras riskhanteringsprocess 

egenhändigt inbegriper att motverka effekterna av inträffade risker.  

 

Annat är det för fallföretag B, vilket bara sträcker sin process till riskbehandlingen. 

Detta skulle eventuellt kunna förklaras av att företaget inte värderar sina risker i kronor, 

vilket i sin tur försvårar förutseendet av skadebehandlingen, tillika dimensioneringen av 

skadefinansieringen. I deras fall anser jag att kapitalkravet utgör en intressant 

parameter, eftersom det just är till för att absorbera effekterna av inträffade risker. Att 

företaget inte gör någon koppling mellan faktiska risker och kapitalkravet skulle kunna 

innebära att bufferten inte är rätt dimensionerad i förhållande till riskerna.  
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5.2.3 Ramverk och metoder 

Såsom Lundqvist (2014, s.394) har noterat finns det ett antal ramverk för riskhantering, 

alla med olika förhållningssätt beträffande sättet till vilket risker beaktas och värderas. 

Enligt Toscha (2012, s.22) utgör COSO det mest utbredda ramverket, men han 

konstaterar samtidigt att det vanligast förekommande alternativet är att inte tillämpa 

något vedertaget ramverk överhuvudtaget. Detta innebär dock inte att företagen agerar 

ostrukturerat, utan de tenderar istället att skapa egna, eller tillämpa kombinationer av 

befintliga (Lundqvist, 2014, s.394). 

 

Fallstudierna visar att inget att företagen tillämpar något känt ramverk, vilket också 

placerar dem i majoritetskategorin inom branschen. Den främsta orsaken till detta 

utgörs, enligt fallföretag A, av att de är alldeles för övergripande och teoretiska för att 

vara tillämpbara. Min tolkning är att deras riskhantering utgår från en samling metoder 

och verktyg som bäst stödjer deras uppfattning om risk. Ur detta perspektiv påminner 

riskhanteringen mycket mer om principerna bakom ekonomistyrningen, inom vilken 

”paket” av ekonomistyrning byggs ihop till ett sammanhängande system (Ahrens, 2018, 

s.58).  

 

Man kan därutöver konstatera att inget av företagen gör någon koppling mellan operativ 

risk och intern kontroll. Analysen under avsnitt 5.1.3.2 indikerade att detta samband har 

ett beroende i tillämpningen av COSO, en hypotes som alltså förstärks genom resultatet 

av fallstudierna. 

 

5.2.4 Utmaningar och framtida utveckling 

Att ställa frågan kring kända och kommande utmaningar har varit viktig för att kunna 

avgöra hur företagen generellt sett förhåller sig till hanteringen av operativ risk samt om 

den konceptuella problembilden känns igen av näringslivets utövare.  

 

Det är intressant att inget av fallföretagen ser någon utmaning med hanteringen av 

operativ risk, trots att den mer eller mindre skulle kunna innefatta allt som 

verksamheterna gör. Tvärtom anger båda fallföretagen att de är tillfredsställda med 

deras riskhantering, trots att denna i många avseenden avviker från den teoretiska 

referensramen. Fallföretag A tog visserligen upp risken att inte vara tillräckligt ”hands-
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on”, vilket kan tolkas som att riskhanteringsfunktionerna måste ha väldigt god kunskap 

om verksamheten och inte angripa den utifrån en checklista. 

 

5.2.5 Modell över fallföretagens operativa riskhantering 

Nedan modell sammanfattar fallföretagens operativa riskhantering och illustrerar, 

utifrån tidigare föreslagen modell, hur denna relaterar till spektrumet av möjliga uttryck. 

Denna modell ger inte bara en övergripande bild över fallföretagens perspektiv, utan 

kan även användas till att härleda de perspektiv som inte har fördjupats. 

 

 

 
Figur 14 - Modell över fallföretagens operativa riskhantering 
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6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
Detta kapital sammanfattar studien och behandlar de slutsatser jag dragit. Utifrån 

dessa lämnas sedan förslag till intressant områden som skulle kunna utgöra underlag 

till vidare studier.  

 

6.1 Slutsatser 

Denna studie har, utifrån publika Solvens- och verksamhetsrapporter, undersökt hur 

svenska försäkringsföretag beaktar och hanterar operativ risk. Studien har sedermera 

vidareutvecklat denna kunskap med stöd av två fallstudier. 

 

Dokumentstudien visar att det finns en mängd olika förhållningssätt till begreppet 

operativ risk, vilket oundvikligen innebär att riskhanteringsprocessen också kan anta 

olika uttryck. Dessa sträcker sig från väldigt begränsade, till heltäckande och komplexa. 

Denna studie har i sammanhanget bidragit till att konkretisera dessa, genom att 

kodifiera de principiella beståndsdelarna som utgör grunden för operativ riskhantering. 

Kartläggningen av fallstudieföretagens relativa positionering i förhållande till hela 

försäkringsbranschen, indikerar att dessa skulle kunna vara representativa för 

majoritetsperspektivet. Detta antagande görs i och med att fallstudieföretagens 

övergripande inställning, i nästan alla avseenden, stämmer överens med de starkaste 

trenderna inom branschen, såsom framgår av figur 9.  

 

Den första forskningsfrågan har utgjorts av sättet till vilket de svenska 

försäkringsföretagen förhåller sig till operativ risk. I denna bemärkelse visar studien att 

försäkringsföretagen inte nödvändigtvis tillämpar samma begreppsterminologi som 

Solvens 2 när de betraktar verksamheternas risker. Detta innebär i sin tur att delar av 

den praxis som följer begreppet operativ risk inte heller tillämpas. Den mest noterbara 

avvikelsen är att företagen inte bryter ner och konkretiserar innebörden av operativ risk, 

något som anses vara grundläggande för dess hantering (Deloitte & I. VW-HSG, 2007, 

s.14) (Chorafas, 2004, s.87) (Basel, 2002, s.3–4). Utöver detta kan man konstatera att 

företagen antar en väldigt pragmatisk inställning till begreppet risk, vilken i hög 

utsträckning tar form utifrån chefernas/riskägarnas perspektiv. Detta kompletteras 

genom säkerställandet av fungerande processer, vilket sammantaget ger en 

flerdimensionell riskhantering. 
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Studien har vidare haft till syfte att undersöka hur den operativa risken hanteras. Först 

och främst har studien visat att samtliga försäkringsföretag tillämpar en kombinerad 

riskhantering, bestående av såväl ERM by the numbers som Holistic ERM, dimensioner 

som annars tillämpas för att göra distinktionen mellan olika former av övergripande 

riskhantering (Mikes, 2009, s.35).  

 

Studien visar också att det finns väsentliga skillnader mellan sättet till vilket 

försäkringsföretagen analyserar risker, kontra det genomförandet som förespråkas i 

anknytning till den operativa riskhanteringen. Denna skillnad utgörs av att företagen 

inte analyserar risker utifrån förutbestämda händelser, utan att detta sker genom en 

kombination av chefernas egen uppfattning om riskexponeringen, kombinerat med 

kvalitetskriterier vad gäller verksamhetsprocesserna.  

 

Man kan också konstatera att försäkringsföretagens riskhanteringsprocesser sträcker sig 

olika långt vad gäller att hantera de operativa riskerna. I det ena fallet fullföljer 

företagen samtliga steg, d.v.s. från riskanalys till skadefinansiering, medan andra 

begränsar arbetet till att omfatta riskbehandlingen (Hamilton, 2011, s.69). Möjligheten 

att fullfölja processen har i sammanhanget ett beroende i förmågan att sätta en peng på 

riskerna, vilket också möjliggör att dimensionerna de lindrande åtgärderna.   

 

Beträffande de företag som endast sträcker processen till riskbehandlingssteget, kan 

man argumentera för att avsaknaden av egenhändiga säkerhetsnät kompenseras genom 

det kapitalkrav som, enligt lag, ska finnas för operativ risk. Företagen ser däremot ingen 

direkt koppling mellan kapitalkrav och faktiska risker, vilket skulle kunna innebära att 

kapitalkravet antingen är över- eller underdimensionerat i förhållande till den faktiska 

riskexponeringen. Detta kan i sin tur vara problematiskt eftersom det skulle kunna 

påverka företagets förmåga att återställa tillgångar och resurser till deras ursprungliga 

värde (Hamilton, 2011, s.68). 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har bidragit till att skapa en djupare förståelse för vad operativ risk faktiskt 

är och hur den betraktas inom de svenska försäkringsföretagen. Däremot ger den även 

upphov till intressanta frågor som, enligt mig, är värda att fördjupa sig i.  
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Vi har genom den teoretiska referensramen kunnat skapa en inledande uppfattning kring 

de samband och eventuella överlappningar som operativ riskhantering delar med bland 

annat ekonomistyrningen. Detta samband har vidare fått ett visst empiriskt stöd genom 

fallstudieföretagens tillämpning av processtyrningsmetoder. Såsom framgår av figur 11 

interagerar den operativa risken med flertalet verksamhetsdimensioner och det vore 

därför intressant att undersöka hur olika ekonomistyrningsprinciper, hänförliga till varje 

verksamhetsdimension, kan komplettera processen för hantering av operativa risker. 

 

Ett annat område jag skulle vilja ta upp rör svårigheten att korrelera de olika principiella 

beståndsdelarna i den operativa riskhanteringen, sett utifrån figur 12. En intressant 

iakttagelse utgörs av att verksamhets- (se figur 11) och riskhanteringsmodellerna kan 

knytas ihop genom det gemensamma begreppet ”Risk”, vilket indikerar att det skulle 

kunna finnas en samverkan mellan dessa. Ett förslag vore därför att genomföra 

fallstudier, där företag med olika riskhanteringsprofiler undersöks med utgångspunkt i 

deras organisations- och måldelningsstrukturer, för att därigenom undersöka i vilken 

utsträckning dessa strukturer inverkar på den principiella riskhanteringen. 

 

Slutligen har riskhanteringsmodellen (se figur 12) använts till att illustrera hur 

fallstudieföretagen placerar sig i förhållande till ett brett spektrum av möjliga 

perspektiv. Ett förslag till forskningsområde vore därför att genomföra ytterligare 

fallstudier inom företag som står för en andra principiella uppsättningar, något som 

ytterligare skulle fördjupa kunskapen om operativ risk inom försäkringsbranschen. 
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Bilagor 
Datarektangel - kvantitativ 

 

Företag
Markn.an
d. Nisch

Antal 
anställda 

Försäkrings-
ersättningar S:a tillgångar SII SCR Operativ risk

Andel op.risk 
av total (%)

Holmia Livförsäkring AB -
Kompletterar 
 Trygg- 0 Tkr -67 599 493 809 176 254 6 002 3,41%

Electrolux försäkrings AB - 1 0 Tkr -30 596 703 168 127 739 11 875 9,30%
PP Pension Fondförsäkring AB - Media 0 Tkr -13 229 1 161 660 47 036 215 0,46%
Sparia Group Försäkrings AB - - 0 Tkr -772 168 242 14 991 390 2,60%
Kommungaranti koncernen - 1 1 Tkr -66 869 1 641 298 483 174 2 340 0,48%
Brummer Life Försäkringsaktiebolag - - 3 Tkr -2 4 011 282 86 685 9 755 11,25%
Kyrkans Försäkring AB - 1 5 Tkr -4 510 171 570 45 168 4 692 10,39%
Nordisk Marinförsäkring AB - - 5 Tkr 75 75 676 12 380 1 107 8,94%

Stockholmsregionens Försäkring AB -
21 
kommuner 6 Tkr -33 548 232 187 48 528 3 195 6,58%

Svenska Kommun Försäkrings AB - 10 8 Tkr -51 984 353 223 80 732 4 737 5,87%

NCC Försäkring -
1 - NCC-
koncernen 9 Tkr -47 386 351 989 88 241 4 837 5,48%

Erika Försäkringsaktiebolag - EF-gruppen 9 Tkr -37 643 152 686 28 392 4 115 14,49%
Accept Försäkringsaktiebolag - - 9 Tkr -13 882 176 669 36 156 2 023 5,60%

Försäkrings AB Göta Lejon -
1 (Göteborg 
stad) 11 Tkr -38 738 316 109 103 053 3 374 3,27%

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor - Fastighetsäg 17 Tkr -91 300 5 796 850 1 917 758 23 693 1,24%
Ikano försäkring AB 0,1% - 24 Tkr -21 840 260 872 57 342 2 531 4,41%
Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland 2,7% - 25 Tkr -89 078 360 083 88 369 4 478 5,07%
ICA Försäkring AB 0,4% - 25 Tkr -63 682 368 456 37 181 8 578 23,07%
Nordnet Pensionsförsäkring - - 40 Tkr -1 319 36 041 481 440 663 14 625 3,32%
Anticimex Försäkringar 1,0% - 50 Tkr -116 994 1 263 856 357 893 29 698 8,30%
Falck Försäkringsaktiebolag 0,2% - 50 Tkr -93 171 326 013 105 335 6 217 5,90%
Europeiska ERV 0,2% - 60 Tkr -90 700 249 200 37 500 6 500 17,33%
Solidar Liv Försäkring AB - - 70 Tkr -5 017 54 314 24 801 603 2,43%
Bliwa Försäkringsgrupp 0,2% - 85 Tkr -291 103 2 064 162 626 843 19 249 3,07%
PRI 0,5% 85 Tkr -8 497 30 519 938 5 601 720 14 562 0,26%
BNP Paribas Cardiff 0,4% - 110 Tkr -95 492 924 000 321 003 24 607 7,67%
Länsförsäkringar Södermanland 30,8% - 130 Tkr -16 834 3 327 554 1 017 049 29 136 2,86%
Movestic - - 140 Tkr -1 901 262 29 223 033 1 450 821 41 385 2,85%
Länsförsäkringar Gävleborg - 146 Tkr -294 915 2 771 238 598 605 34 524 5,77%

LÖF 1,7%
Landsting 
och regioner 160 Tkr -820 566 10 865 703 2 685 296 171 746 6,40%

SPP Pension och Försäkring AB - - 406 Tkr -8 871 822 180 793 088 8 281 928 436 533 5,27%
SEB Pension och Försäkring AB - - 631 Tkr 219 046 000 2 917 000 143 000 4,90%
Folksam Liv-gruppen
Folksam ömsesidig livförsäkring
Folksam fondförsäkringsaktiebolag
KPA Livförsäkring AB 15,7% - 771 Tkr -6 947 000 225 131 408 18 863 653 335 230 1,78%
Unionen 0,4% - 1 000 Tkr -286 634 1 304 545 296 109 10 713 3,62%
Folksam Sak-gruppen
Tre Kronor Försäkring AB
Förenade Liv Gruppförsäkring AB
Folksam Skadeförsäkring AB - 1380 Tkr -9 564 000 45 276 917 7 881 660 551 820 7,00%
Livförsäkringsbolaget Skandia - - 1553 Tkr -13 606 888 420 959 574 40 395 008 318 199 0,79%
If 18,5% - 1657 Tkr -6 116 985 34 859 668 3 770 733 343 920 9,12%
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Sak Försäkrings 
AB
Agria Djurförsäkring
Länsförsäkringar 
Grupplivsförsäkrings AB - 6200 Tkr -3 317 335 151 527 264 19 019 969 421 445 2,22%
Avanza Pension - - - Tkr -297 314 76 400 955 1 431 624 13 433 0,94%



  
 

61 

Datarektangel - kvalitativ 

 
 

Antal anst. Omfång Period Dimensioner Förlustperspektiv Intern Kontroll Oprisk

6200 Regulatorisk definition
Årligen/kvartalsvis 
uppdatering

Produkt/process
Personalrisker
Legala risker
IT-risker
modellrisker
Säkerhetsrisker

Definierar COSO och treycker på tre försvarslinjer - 
 plus processer Ja

1657 Regulatorisk definition

Processrisk 
Driftsavbrott
Kunder
Produkter och praxis
Anställda
Internt/externt
bedrägeri

Olika aspekter genom COSO-deinfitionen - obs 
kontroller bygger på instruktioner, mandat, dualitet 
o.s.v. Ja

1553 Helhetstänk
Årligen/kvartalsvis 
uppdatering Kostnad/rykte Finansiell rapportering

1380 Helhetstänk, korta och långa mål, IK Årligen i affärsplan

Dataintrång
Datakvalitet
Förändringsförmåga
Personberoende
Hållbarhet Kund/finansiellt/varumärke Processer Ja

1000 Helhetstänk

Processrisk
Personalrisker
IT och systemrisker Finansiellt, förtroende COSO

771 Helhetstänk, korta och långa mål, IK Årligen i affärsplan

Dataintrång
Datakvalitet
Förändringsförmåga
Personberoende
Hållbarhet Kund/finansiellt/varumärke Processer Ja

631 Utgår från processer

I samband med 
affärsplanering - 
regelbundet för 
processer COSO Ja

406 Regulatorisk definition Rykte/merarbete/sanktioner/finansiellt Allt som verksamheten gör för att uppnå mål

160
Processperspektiv/projekt och 
ledningsbeslut

Årligen i kritiska 
processer

Extern brottslighet
Manuella fel
Informationssäkerhet
Fysisk säkerhet
Avbrott/störning
Process-projekt
Datakvalitet

COSO, förutom att verksam har bytts ut till 
riskhantering Ja

146 Regulatorisk definition
Enligt COSO och fokuserar på ansvarsfördelning 
och tre försvarslinjer

140 Helhetstänk Ja

130 Regulatorisk definition Årligt

Interna oegentligheter
Extern brottslighet
Anställningsförhållanden och 
arbetsmiljö
Skada på fysiska tillgångar
Avbrott/störning
Transaktionshantering och 
processtyrning

COSO, tre försvarslinjer och nyckelkontroller i 
processer Ja

110 Regulatorisk definition

Bedrägeri
HR
Non-compliance
Skatter
Uppträdanderisk
Operativa teckningsprocesser
anseende COSO

85 Regulatorisk definition

Återkommande 
riskinventering av 
chefer Fokuserar på kontrollmiljö

85 Mer holistisk

Bygger på regelefterlevnad, finansiell information 
och rapporteringsrutiner samt kontrollpunkter i 
samtliga verksamhetsprocesser Ja

70

Kvalitet 
Organisation
Teknisk risk

Tre försvarslinjer och att bolaget bedrivs enligt 
lagar och regler

60 Regulatorisk definition COSO Ja

50
Bygger på riskindikatorer och 
verksamhetskritiska processer

Identifiera och mäta alla risker samt anpassa 
kapitalbasen till riskerna

50 Regulatorisk definition Bygger på processer och nyckelkontroller Ja

40 Regulatorisk definition Tre försvarslinjer - COSO plus riskhantering Ja

25 Regulatorisk definition Årlig process Inkluderar rykte COSO och bygger på revisioner

25 Regulatorisk definition

Process
IT
Personal
Extern risk Bygger på effektivitet och uppnåendet av strategier

24 Holistisk för verksamheten Årlig
Fokus på att verksamheten bedrivs enligt 
utfärdade riktlinjer och instruktioner

17 Verksamhetsperspektiv

Administrativa
Förtroende
Externa risker Bygger på COSO + riskhantering Ja

11 Regulatorisk definition Årlig COSO plus riskhantering
9 Prioritering av största riskerna Årlig hantering Typ COSO och nå strategiska mål

9 Regulatorisk definition

Processrisk
legal risk
bedrägeri
IT-relaterade

Fokus på roller och ansvar samt styrdokument - 
kontroller i väsentliga processer

9 Ingen direkt info
Fokuserar på att risktagandet ska stå i proportion 
till att nå fastställda mål

8 Driftstopp Revisioner

6 Regulatorisk definition
Fokuserar på ansvar och övervakning av finansiell 
rapportering

5 Driftstopp Tre försvarslinjer 

5 Processer som utgångspunkt Årlig / (kontinuerlig)
Fokus på att verksamheten bedrivs enligt 
beslutade strategier, mål och att styrdokument följs

3 Kvartalsvis
Fokus på att verksamheten bedrivs enligt lagar 
och andra bestämmelser

1 Regulatorisk definition
Regelefterlevnad
driftavbrott

Processer - utgår från att verksamheten bedrivs 
effektivt och enligt regler

1 Driftstopp Revisioner

0 Bygger på kontrolltestning

Processrisk
systemrisk
mänskliga faktorer
extern risk Bygger på ansvar och tre försvarslinjer

0 Driftstopp

Nyckelpersoner
Egen kompetens
Effektiv outsourcing
Aktuarie
Bedrägerier COSO + processer-aktiviteter-rutiner- kontroller

0 Regulatorisk definition Årlig
Bygger på tre försvarslinjer - COSO plus 
riskhantering Ja

0 Rymmer administrativa och IT-risker COSO
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Intervjuguide 
 

1. Berätta gärna, lite kort, om ert företag och de produkter ni hanterar. 
 

2. Skulle du kunna ge bakgrundsinformation kring riskhanteringsfunktionen och 
dess utveckling? 

 
3. Hur väsentligt anser ni att den operativa risken är i förhållande till andra typer av 

risk? 
  

4. Den regulatoriska definitionen av operativ risk är konceptuellt bred och lämnar 
ett stort utrymme för tolkning. Har ni sett något behov av att ytterligare 
tydliggöra och konkretisera vad som utgör operativ risk inom er verksamhet?  

 
5. Tar riskhanteringen stöd i något vedertaget ramverk, såsom COSO eller ISO 

31000, eller har ni utvecklat ett eget? Vad motiverar ert val? 
 

6. Skulle du kunna beskriva er riskhanteringsprocess? Med detta avses exempelvis: 
a. Sammanhangen inom vilka operativ risk beaktas (ex. planering, projekt, 

process, organisatorisk enhet, etc.)?  
b. Periodicitet för planerade aktiviteter/drivande händelser för ad hoc-

hantering 
c. Specifika verktyg och modeller som tillämpas under processens gång 
d. Prioritering/gallring av risker  
e. Åtgärdsstrategier och mekanismer för hantering 
f. Skiljer den sig mellan olika riskkategorier? 

 
7. Hur tillämpar ni intern kontroll? 

 
8. Finns det, inom er verksamhet, något samband mellan intern kontroll och 

operativ risk?  
 

9. Upplever ni att det finns några särskilda utmaningar förknippade med 
hanteringen av operativ risk? 
 

10. Har ni någon inplanerad utveckling vad gäller hanteringen av operativ risk? 
 

11. Finns det något ytterligare du skulle vilja ta upp? 
 


