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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer hos banken som engagerat sig och bidragit med 

värdefull information till studiens utformning, och ett stort tack till samtliga respondenter som 

engagerat sig och bidragit med information. Vidare vill vi även tacka Owen Eriksson och Ravi 

Dar från Uppsala universitet som bidragit med värdefull handledning. 

 

Viktor Lundahl & Fredrik Sahlin 

 

  



 
 

Abstract 

The bank wants their work processes to be as efficient as possible while maintaining high 

quality. This study examined how the bank’s activities regarding financial risk control is 

conducted within the department of Capital Markets, and how the information systems affects 

the work processes. The study is a case study in which empirical data primarily was collected 

through interviews, but also through participant observation and document studies. When all 

empirical data was conducted early analysis identified three problem areas, these was the basis 

of designing a theoretical framework that was used to analyse the three problems further and 

identify relationships between them. The theoretical framework consists of Nonakas (1994; 

1996; 2000) theories of knowledge, Heinrich (2014) and Beynon-Davies (2013) theories about 

information quality and how the quality of information system affects the quality of work 

processes, Holsapple (2008) and Zhu & Chen (2008) theories was included to describe 

decision support, and finally Shuchih & Chin-Shien (2007) theories about information security 

was included. 

The study concludes that the information systems affects the work processes 

negatively in three problem areas. These are information quality, decision support and report 

monitoring. All three areas are necessary to be aware of in order to develop information 

systems to become more supportive and raise quality of work processes. Common and central 

to these problem areas are knowledge regarding financial risk control, where much is based 

on tacit knowledge. The study shows that converting tacit knowledge into explicit knowledge 

is a central aspect to consider if the problem areas will be able to be improved. 

 

Keywords: financial risk control, knowledge, information quality, decision support, report 

monitoring 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Banken vill att deras arbetsprocesser ska vara så effektiva som möjligt och samtidigt hålla hög 

kvalité. Studien har undersökt hur bankens verksamhet gällande finansiell riskkontroll bedrivs 

inom avdelningen för Capital Market och hur informationssystemen påverkar verksamhetens 

arbetsprocesser. Studien är en fallstudie där insamlad empiri huvudsakligen inhämtades från 

intervjuer men även deltagande observation och dokumentstudier. Efteråt genomfördes en 

empirisk analys som identifierade tre problemområden, dessa låg som grund till att utforma 

ett teoretiskt ramverk som användes till att analysera underlaget ytterligare och identifiera 

olika samband i den insamlade empirin. Det teoretiska ramverket består av Nonakas (1994; 

1996; 2000) teorier om kunskap, Heinrich (2014) och Beynon-Davies (2013) teorier kring 

informationskvalité och att informationssystems kvalité påverkar arbetsprocessers kvalité, 

Holsapple (2008) och Zhu & Chens (2008) teorier om beslutsstöd, och till sist Shuchih & 

Chin-Shien (2007) teorier kring informationssäkerhet.  

 Studien visar att bankens informationssystem påverkar arbetsprocesser negativt genom 

tre problemområden. Dessa är informationskvalité, beslutsstöd och rapportövervakning. Alla 

områden är nödvändiga för banken att vara medveten om och reflektera över om banken ska 

kunna utveckla informationssystemen att bli mer stödjande och öka arbetsprocessers kvalité. 

Gemensamt och centralt för dessa problemområden är kunskap gällande finansiell riskkontroll 

där mycket baseras på tyst kunskap. Studien visar på att översätta den tysta kunskapen till 

explicit kunskap är en central aspekt för att problemområdena ska kunna förbättras.  

 

Nyckelord: finansiell riskkontroll, kunskap, informationskvalité, beslutsstöd, 

rapportövervakning 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

 

“Utan ett fungerande bankväsende stannar Sverige. Alla – privatpersoner, små som stora 

företag, kommuner och staten – är beroende av att banksystemet fungerar”  

(Svenska Bankföreningen, 2014, s.6)  

 

Att ekonomi utgör en fundamental aspekt i dagens samhälle kan ses som en självklarhet. Det 

inledande citatet syftar till att påvisa att banker anses vara motorn i västvärldens finansiella 

system – där banker i hög grad påverkar den ekonomiska situationen för människor, företag 

och institutioner. Banker tillhandahåller finansiella tjänster och produkter till både företag och 

privatkunder. Företag kan genom banker få tillgång till olika finansiella tjänster som 

exempelvis kapital för att starta upp eller investera i sina verksamheter. För privatkunder är 

banker centrala institutioner för att de ska få tillgång till bland annat betalkort, få möjlighet att 

betala räkningar, handla med värdepapper, ges möjlighet att spara till pension och exempelvis 

ta bolån (Svenska Bankföreningen, 2014). Att bankers verksamheter ska vara stabila och 

trygga är därför en viktig aspekt för att samhället ska fungera och utvecklas. Samhällets 

aktörer har ett förtroende till att bankers verksamhet bidrar till att hålla samhällets ekonomi 

välmående. Förtroendet grundar sig enligt Svenska Bankföreningen (2014) till stor del i de 

lagar och regelverk som bankerna behöver förhålla sig till. Regelverk vars syfte är att se till 

att banker och samhällets ekonomiska system fungerar. En av bankernas mest centrala 

uppgifter är att kontrollera sina finansiella risker genom att exempelvis sprida finansiella risker 

(ibid.). Finansiella risker uppstår i handel av de olika finansiella produkter och tjänster som 

banker tillhandahåller. Det är risker som har med framtida förändringar att göra, till exempel 

förändringar i räntebärande värdepapper, råvarupris, aktiekurs, växlingskurs i räntor med mera 

(Sveriges riksbank, 2015). Då det är en central uppgift att kontrollera finansiella risker kan 

därför banker anses vara samhällets experter inom finansiella produkter. När bankers 

riskkontroll brister får det stora konsekvenser för samhällets ekonomiska situation, både 

internationellt och nationellt. Ett exempel av bristande riskkontroll är den globala finanskrisen 

2008-2009 där USAs finanskris påverkade hela världens ekonomi och ledde till att över 200 

banker runt om i världen gick i konkurs (Larsson & Lönnborg, 2014). Sverige har även haft 

nationella finanskriser under åren 1990-1994 där bland annat bristen av riskkontroll över 
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bankers krediter var en bidragande orsak. Under denna tid lånade banker ut stora summor till 

sina motparter vilket ledde till att banker drogs med höga kreditrisker (Petersson, 2006; 

Larsson & Lönnborg, 2014). Dessa finanskriser, främst den senaste från 2008, resulterade i 

nya och strängare förordningar för banker att förhålla sig till. De flesta av dessa förordningar 

kommer från Europeiska Unionen där regelverket Basel III är det mest centrala. Regelverket 

utvecklades efter den senaste finanskrisen efter att förlagan Basel II inte fångat upp bankers 

finansiella risker i tillräckligt stor utsträckning. Basel III utvecklades för att ställa högre krav 

på att banker håller mer kapital av bättre kvalitet än tidigare, detta i syfte att banker ska klara 

av och stå emot svåra tider på marknaden och undvika nya finanskriser (Svenska 

Bankföreningen, 2014; Sveriges riksbank, 2011). 

För att kontrollera finansiella risker behandlar banker idag stora mängder information 

och för att hantera mängden information används informationssystem. Därför är det viktigt att 

informationssystem kan förse bankens verksamhet med relevant och korrekt information då 

det bidrar till att banker kan säkerställa kontroll över sina finansiella risker och kan efterleva 

de allt strängare regelverken. Hur en verksamhet fungerar har en stark korrelation till 

verksamhetens informationssystem. Heinrich (2014) menar att kvalitén av verksamhetens 

arbetsprocesser till stor del grundar sig i informationssystemens kvalité. Han argumenterar att 

det finns ett ömsesidigt samband mellan verksamhetens arbetsprocesser och 

informationssystem. Utvecklas ett informationssystem skapar det utrymme för att utveckla 

verksamhetens arbetsprocesser, och vice versa. Eftersom arbetsprocessers kvalité till stor del 

grundas i informationssystemets kvalité behöver informationssystem ständigt vara tillgängligt 

med tillräcklig prestanda för att upprätthålla arbetsprocesser (ibid.). Bristande funktionalitet 

eller kvalité i informationssystem innebär således brister i verksamhetens arbetsprocesser. 

Eriksson (2000) menar att informationssystem i en verksamhet kan ses som verktyg för 

kommunikation, där han menar att kommunikation består av informativa handlingar vilket 

innebär att mottagare tar beslut att utföra olika handlingar utifrån meddelandets information. 

Vilka beslut och handlingar som fattas av individen kan vara avgörande för en verksamhet, 

därför argumenterar Eriksson (2000) att det krävs information av god kvalité från 

informationssystem i syfte att individer i verksamheter ska ta bra beslut och lösa sina 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Även Ackoff (1967) argumenterar att det är kvalitén på 

information som är avgörande för att beslutsfattare ska ta bra beslut och inte mängden 
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information. Information och informationssystem är därför två viktiga fundament i bankers 

finansiella riskkontroll eftersom det påverkar verksamhetens arbetsprocesser. 

 

1.2 PROBLEMATISERING 

Bankers verksamhet grundas i att bedriva och tillhandahålla olika finansiella produkter och 

tjänster som samhällets aktörer har möjlighet att nyttja. Detta innebär att banker ständigt 

utsätts för olika finansiella risker. Problem uppstår när banker inte har kontroll över sina 

finansiella risker vilket kan skapa allvarliga konsekvenser, inte bara för bankerna själva, utan 

även för de samhällen de verkar inom. På grund av bankers tidigare oförmåga att kontrollera 

finansiella risker har regelverk utformats som exempelvis Basel III. För att uppfylla 

regelverken och ha kontroll över riskerna är bankers riskkontroll beroende av 

informationssystem.  

Den bank som denna studie utgår från är beroende av att informationssystem förser 

verksamheten med riskinformation och rapporter. Om informationssystemens kvalité är 

bristande påverkar det verksamheten och dess arbetsprocessers kvalité negativt – vilket kan 

leda till att banken inte har fullständig kontroll över riskerna. 

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att banker har en så bra finansiell riskkontroll 

som möjligt, för att minska risken att negativa konsekvenser inträffar i samhället. Ur bankens 

egna perspektiv är det intressant att studera hur informationssystem påverkar verksamheten 

gällande finansiell riskkontroll, då det är genom informationssystemen som det finns 

möjligheter till att kunna förbättra bankens riskkontroll.  

 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA OCH SYFTE 

Den forskningsfråga som studien avser att besvara är följande: vilka problemområden finns i 

informationssystemen som kan förbättras för att öka kvalitén av bankens finansiella 

riskkontroll? 

Syftet med studien är att beskriva och kvalitetsgranska bankens verksamhet gällande 

finansiell riskkontroll. Detta för att kunna identifiera eventuella problemområden som kan 

finnas och som ligger till grund för att förbättra verksamheten. Eventuella problemområden 
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kan i sin tur ligga till grund för att identifiera vilka forskningsteorier som är relevanta att ta i 

beaktning för att kunna förbättra finansiell riskkontroll. 

 I bankens riskkontroll används till stor del rapporter som skapas och tillhandahålls av 

informationssystem, vilket innebär att informationssystem påverkar hur den finansiella 

riskkontrollen fungerar och gör det intressant att studera hur de påverkar verksamheten. Det 

är genom informationssystemen som det finns möjligheter att påverka och förbättra 

verksamheten.  

Studiens frågeställning besvaras genom att kartlägga bankens verksamhet gällande 

riskhantering. Kartläggningen analyseras sedan enligt en induktiv ansats och de 

problemområden, i informationssystem eller Riskkontrollens arbetsprocesser, som anses ha 

möjlighet att vidareutvecklas, analyseras sedan med ett teoretiskt ramverk. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Studien kommer inte att: 

● behandla några andra rapporter än de som används för att kontrollera finansiell risk; 

● behandla finansiella risker ur ett finansiellt perspektiv; 

● behandla informationens relevans som informationssystem tillhandahåller 

verksamheten; 

● behandla intradagsrapporter som visar vad risken är under en dags utveckling. Studien 

kommer endast att studera rapporter som innehåller riskers slutvärden för dagen, så 

kallade End-of-Day-rapporter (hädanefter EoD). 

 

1.5 DISPOSITION 

Inledningsvis presenteras de metoder som används för att samla in studiens empiriska 

material. Det empiriska materialet presenteras sedan och beskrivs utifrån det genomförda 

uppdraget för hur bankens finansiella riskkontroll fungerar, samt hur arbetsprocessers 

aktiviteter ser ut och hur många rapporter som används. Därefter presenteras ett teoretiskt 

ramverk för de områden som framkommit i den empiriska analysen. Sedan kombineras empiri 

och teori i en problemanalys för att därefter diskutera detta i syfte att kunna besvara studiens 
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forskningsfråga. Till sist följer ett kapitel där studiens slutsats fastslås och forskningsfrågan 

besvaras, samt förslag på vidare forskning utifrån studiens resultat. 
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2. METOD 

Studien är utformad som en deskriptiv fallstudie med intervjuer, dokumentstudier och 

deltagande observation som underliggande datainsamlingsmetoder. Detta avsnitt kommer 

förklara vilka metoder som studien har utgått ifrån och hur de använts. 

 

2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING 

Studien utgått från ett tilldelat uppdrag vars syfte var att undersöka hur en svensk storbanks 

(hädanefter banken) finansiella riskkontroll bedrivs, och hur informationssystemen påverkar 

arbetsprocesser. Avdelningen inom banken som undersökts bedriver investment banking och 

heter Capital Markets (hädanefter CM). Investment banking är finansiella affärer med stora 

företagskunder, värdepappershandel mot olika börser och affärer med institutioner som 

exempelvis andra banker, kommuner och stater. Uppdraget är beställt av en avdelning inom 

CM som förvaltar de informationssystem som tillhandahåller information till avdelningen 

Riskkontroll som kontrollerar CMs finansiella risker. Information som avdelningen 

tillhandahåller till Riskkontroll kommer oftast i form av rapporter som innehåller information 

om olika risker. 

För att genomföra detta har uppdraget kartlagt verksamheten och identifierat de 

rapporter som används samt hur arbetet med dessa rapporter bedrivs utifrån Riskkontrolls 

perspektiv. Är verksamhetens nuläge kartlagt skapar det möjlighet att analysera och utvärdera 

verksamheten och dess informationssystem. Därigenom kan förbättringar som påverkar 

verksamheten i ett längre perspektiv identifieras (Goldkuhl & Röstlinger, 1998). Uppdraget 

kan därför ses som en förstudie i ett potentiellt förändringsprojekt inom verksamheten. Att 

kartlägga och analysera en verksamhets nuläge ska däremot inte likställas med att förändring 

kommer att ske. Nulägesanalysen kan, tvärtom, innebära att ingen förändring ska ske i 

verksamheten om informationssystem och arbetsprocesser anses vara väl fungerande (ibid.). 

 

2.2 METODANSATS 

Studien klassificeras som en deskriptiv fallstudie inom det interpretivistiska paradigmet. Det 

interpretivistiska paradigmet för forskning inom informationssystem syftar till att förstå den 

sociala kontexten av informationssystem. Forskaren försöker identifiera, utforska och förklara 
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hur olika faktorer i en speciell kontext relaterar till varandra. Typiska egenskaper för en 

interpretivistisk ansats är att det inte finns en enad sanning av ett fenomen och att sanningar 

kan smitta av sig till involverade personer i en social kontext. Det är även vanligt med 

kvalitativ data och att det ofta finns flera förklararingar till vad som framkommer i studien. 

(Oates, 2006) 

En fallstudie innebär att forskaren fokuserar på ett fenomen som exempelvis en 

avdelning, en organisation, ett informationssystem, ett beslut eller ett projekt (Oates, 2006). 

Syftet med en fallstudie är att införskaffa djup och detaljerad kunskap av fenomenet som 

undersökts. Det innebär att forskaren ämnar att detaljerat förstå fenomenets komplexa 

relationer och processer i syfte att kunna förklara hur och varför fenomenet fungerar som det 

gör. En fallstudie karaktäriseras därmed av kunskap som är djup istället för bred. I en fallstudie 

passar det att kombinera flera datainsamlingsmetoder som exempelvis intervjuer och 

dokumentanalys (ibid.). Personer med olika bakgrunder från olika delar av verksamheten kan 

uppfatta verksamheten på olika sätt. Det behöver dock inte vara negativt, tvärtom, det kan 

istället ge en fullständig bild av verksamheten (ibid.). I studien intervjuas därför personer från 

olika delar av verksamheten i syfte att införskaffa en komplett bild av fenomenet. Exempelvis 

involveras respondenter som arbetar med att förvalta och utveckla informationssystem, men 

även respondenter som arbetar inom Riskkontroll. Detta görs i syfte att förstå hur och varför 

verksamheten fungerar som den gör utifrån olika uppfattningar och förhoppningen är att detta 

ska ge en fullständig bild av verksamheten. I studien har banken valts att hållas anonym, likaså 

respondenter, avdelningar och namn på informationssystem. Detta i syfte att tillåta 

respondenter att tala fritt och öppet angående de riskkontroller som genomförs i verksamheten.  

 

2.3 DATAINSAMLINGSMETODER 

Det empiriska materialet har insamlats under en period på nio veckor där vi har varit på plats 

på bankens kontor där Riskkontroll befinner sig. Under denna period har vi genomfört 

intervjuer, dokumentstudier och observationer. Datainsamlingsmetoderna har använts i en 

iterativ process i syfte att införskaffa detaljerad data, även kallad kvalitativ data, gällande 

bankens riskkontroll.  



8 
 

2.3.1 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Enligt Oates (2006) kännetecknas semistrukturerade intervjuer av att forskaren utgår från 

förutbestämda teman under intervjun och frågor som täcker dessa teman. I vilken ordning 

dessa teman utförs under intervjun spelar mindre roll, forskaren har möjlighet att ändra 

ordning beroende på hur samtalet utvecklas. Frågorna kännetecknas vidare av öppen karaktär 

där respondenter kan svara fritt och med detaljrikedom utifrån de fenomenen som 

intervjufrågorna kretsar kring. Den flexibla utformningen ger även möjlighet för intervjun att 

falla mer naturligt, samt att forskaren har möjlighet att ställa kompletterande frågor under 

intervjun som inte nödvändigtvis är förberedda innan intervjun. För att vi ska fullständig kunna 

förstå komplexiteten av verksamheten har denna form av intervjuer valts, som Oates (2006) 

menar lämpar sig för studier som kräver djup förståelse. 

 Totalt har 30 intervjuer genomförts med tolv personer från olika delar av 

verksamheten. Majoriteten av respondenterna arbetar inom Riskkontroll, några få 

respondenter involverades även som arbetar med förvaltning av informationssystem som 

tillhandahåller information och rapporter till Riskkontroll. Urvalet för dessa respondenter 

skedde enligt snöbollsmetoden, vilket innebär att respondenter tillfrågas om 

rekommendationer för ytterligare personer att intervjua i syfte att införskaffa djupare kunskap 

i fenomenet (ibid.). Under studien genomfördes intervjuerna i två etapper där den första 

etappen fokuserade på att identifiera bankens olika finansiella riskområden. Första 

intervjuetappen gav oss grundläggande information om banken och dess riskkontroll vilket 

senare användes för att ta fram intervjuguider som syftade till att användas i etapp två. Under 

etapp två fokuserade vi metodiskt på att identifiera rapporter och kartlägga arbetsprocesser 

inom de olika riskområdena som identifierades i etapp ett. Störst fokus och majoriteten av det 

totala antalet intervjuer genomfördes under den senare etappen. Intervjuerna i etapp två 

genomfördes med personer från de olika riskområdena där intervjuguiderna vidareutvecklades 

i en iterativ process i syfte att förfina och förbättra framtida intervjuers kvalité. Intervjuerna 

som genomfördes varade mellan 20 och 60 minuter.  

2.3.2 DELTAGANDE OBSERVATION 

Deltagande observation innebär att forskaren är en del i situationen som undersöks i syfte att 

uppfatta dess verkliga perspektiv, detta genom att forskaren upplever och reflekterar över vad 

involverade personer gör i den utvalda situationen (Oates, 2006). Under studien har 
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observation utförts i samband med några få intervjuer i syfte att komplettera dataunderlaget. 

Under observationerna har de aktiviteter som personerna utför i olika arbetsprocesser 

antecknats, samt vilka rapporter och information som personer använder för att kontrollera 

finansiella risker. Under observationerna har respondenter kunnat förtydliga och visa hur de 

faktiskt gör och hur arbetsprocesserna ser ut, vilket kan vara svårt att beskriva med ord under 

en intervju. Att komplettera intervjuer med observationer ansågs därför vara lämpat för att 

införskaffa djup förståelse av verksamheten. Observation har däremot endast genomförts i 

samband med ett fåtal intervjuer, vilket innebär att den del av det totala empiriska materialet 

som är insamlat genom deltagande observation är förhållandevis liten. 

2.3.3 DOKUMENTSTUDIER 

Företag och organisationer publicerar flera olika dokument som kan användas till 

datainsamling. Dokumentstudier kan därför användas med fördel för att utvinna ny kunskap 

eller i samband med andra datainsamlingsmetoder (Oates, 2006). I studien har främst ett 

dokument används, detta är utgivit av banken själva och publiceras en gång varje år och syftar 

till att förklara bankens olika finansiella riskområden. Dokumentet som använts är det senaste 

och avser att presentera bankens riskområden för året 2015. Dokumentet har använts i syfte 

att bekräfta vad som framkommit under intervjuer och att definiera olika begrepp. Utöver detta 

dokument har även rapporter som används av Riskkontroll undersökts, detta i syfte att skapa 

förståelse för vad rapporterna visar för information och hur de används i Riskkontrolls arbete. 

 

2.4 ANALYSMETOD 

Analys av insamlad kvalitativ data har skett genom en induktiv ansats. Vanligtvis sker denna 

form av dataanalys i två faser. Första fasen innebär förberedelse av data, all insamlad data bör 

sammanställas och struktureras i ett liknande format i syfte att skapa möjlighet för 

överskådlighet och underlag för dataanalys (Oates, 2006). De intervjuer som genomfördes i 

studien valdes att inte spelas in via exempelvis diktafon av tids- och praktiska skäl. Istället 

förde vi båda anteckningar under samtliga intervjuer som sedan skrevs rent i anslutning till 

avslutad intervju. Båda renskrivningarna sammanställdes därefter i syfte att skapa en 

gemensam helhetsbild och minska riskerna för att väsentlig information gick förlorad från 

intervju eller observation.  
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Den andra fasen av analys är att genomföra en dataanalys. Oates (2006) rekommenderar att 

som första fas läsa igenom allt empiriskt material och identifiera centrala segment. Detta 

genomförs i tre steg. 1) Identifiera segment som inte har någon relation till studiens syfte. 2) 

Identifiera segment som tillhandhåller förklarande information som behövs för att förklara 

studiens syfte. 3) Identifiera segment som upplevs relevant för studiens syfte. Det empiriska 

materialet tilldelades olika kategorier i syfte att underlätta dataanalysen. Dessa kategorier 

växte fram hos oss genom en induktiv ansats där vi läste materialet med öppet sinne och 

försökte låta materialet “tala” till oss (ibid.). Dataanalysen har skett i en iterativ process där 

kategorierna finjusterats och utvecklats ju mer underlaget har analyserats. Den induktiva och 

iterativa processen har även involverat respondenter i syfte att ge oss tillfälle att ställa 

följdfrågor, samt en möjlighet för respondenter att ge kompletterande information som 

beskriver verksamheten och dess arbetsprocesser på ett mer korrekt sätt. Under dessa 

bearbetningar har även det empiriska materialet tilldelats fler eller nya kategorier utifrån den 

nya kunskap om verksamheten som vuxit fram. På så sätt har det säkerställts att liknande 

segment tilldelats samma kategorier och ökar chanserna att identifiera relationer i materialet. 

De slutgiltiga kategorierna som används är tre stycken: informationskvalité, beslutsstöd och 

rapportövervakning. När relevant empiriskt materialet tilldelats dessa kategorier inhämtades 

relevant teori och litteratur som förklarar dessa kategorier ur ett teoretiskt perspektiv. Detta 

formade ett teoretiskt ramverk som kunde användas till att utföra en problemanalys på det 

insamlade materialet. I denna process identifierades sub-kategorier som sedan kunde användas 

för att förklara det empiriska underlaget djupare. Till sist genomfördes även en analys för att 

identifiera kopplingar och relationer mellan dessa kategorier.  

Resultatet av analysen har sammanställts i olika modeller och grafer, detta i syfte att 

fånga vår kunskap om bankens riskkontroll och genom modeller ge struktur och fokus på 

kartläggningen. Enligt Goldkuhl & Röstlinger (2012) ökar användning av modeller i 

verksamhetskartläggning möjligheten till kommunikation och samverkan mellan involverade 

personer samt att det ger en ökad precision i analysen. Att använda modeller är därför ett sätt 

att framhäva kunskap och medvetenhet om verksamheten och är ett sätt att rikta 

uppmärksamhet mot relevanta aspekter i verksamheten (ibid.). Detta i syfte att kunna 

identifiera problemområden och i sin tur utveckla arbetsprocesser eller informationssystem 

(Heinrich, 2014). Goldkuhl & Röstlinger (2012) beskriver även olika modeller och 

komponenter för att kartlägga och analysera en verksamhet. Vilka modeller och komponenter 
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som ska användas bör ske situationsanpassat. Nedan presenteras de komponenter som vi valt 

att använda för denna studie.  

2.4.1 PROCESS- OCH HANDLINGSANALYS 

Syftet med en process- och handlingsanalys är att identifiera aktiviteter och handlingar som 

utförs i verksamheten. Ett sätt att illustrera detta är genom processgrafer som ger en tydlig 

överblick för hur arbetet i en verksamhet fungerar. Att använda processgrafer är ett sätt att 

översätta en fysisk handling eller process till något som går att uttrycka i ord och analysera. 

Det visar hur en process genomförs från start till slut, vem som gör vad, villkor för att en 

aktivitet ska utföras och i vilken ordningsföljd aktiviteter utförs. Processgrafer skapar en 

samsyn för involverade personer och ger en tydlig bild för hur roller och uppgifter bidrar till 

helheten. Som komplement till processgrafer kan även detaljerade beskrivningar utformas som 

förklarar graferna och ger en komplett beskrivning av arbetsprocesserna. (Goldkuhl & 

Röstlinger, 2012)  

Studien använder processgrafer som visar de aktiviteter som genomförs för att 

kontrollera ett riskområde, som komplement till processgraferna har även detaljerade 

beskrivningar av processerna utvecklats. Tillsammans beskriver dessa exempelvis hur 

rapporter hämtas och används i verksamheten och vilka aktiviteter som är centrala i 

arbetsprocesser. Vi har valt en egenutvecklad notation för att beskriva arbetsprocesser som 

ansetts lämplig utifrån studiens förutsättningar, se figur 1.  

 

 

Figur 1. Notationsbeskrivning för arbetsprocesser 
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2.4.2 BEGREPPSANALYS 

Begreppsanalys syftar till att utreda och ge kunskap om grundläggande begrepp för 

verksamheten, samt att påvisa och klargöra relationer mellan kategorier (Goldkuhl & 

Röstlinger, 2012). Se figur 2 för notationsbeskrivning som studien använt till typologin. 

Genom att definiera begrepp kan de användas för att tydliggöra situationer i verksamheten 

(ibid.). I studien har en typologi använts för att identifiera riskområden och rapporter samt hur 

dessa relaterar till varandra. Typologin har därefter vidareutvecklats och inkluderat mer 

information, detta enligt uppdragsbeställarens önskemål. Den har inkluderat viss del av 

informationssystemsperspektivet eftersom det ansågs nödvändigt i kartläggningen att 

identifiera vilket system som skapar en specifik rapport. Begrepp och kategorier definieras 

delvis med insamlad data från dokumentstudier, men framförallt av insamlad data från 

intervjuer.  

 

 

Figur 2. Notation för begreppsanalys 

 

2.4.3 PROBLEMANALYS 

Problemanalys innebär att identifiera problemorsaker i verksamheten och hur dessa relaterar 

till varandra. Det fokuserar på det som inte är tillfredsställande i verksamheten och det som 

skapar icke tillfredsställande arbetssituationer (Goldkuhl & Röstlinger, 2012). I studien är 

problemanalysen ett resultat av att: 1) kartlägga verksamheten, 2) analysera och identifiera 

eventuella problem i verksamhetens processer och aktiviteter, 3) involvera ett teoretiskt 

ramverk för analys. 
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2.4.4 DIMENSIONSANALYS 

Enligt Goldkuhl & Röstlinger (2012) syftar dimensionsanalys till att fastställa mätbara 

egenskaper som ger underlag för att avgöra relevans och dignitet för eventuella identifierade 

problem. Dimensionsanalys kan användas för att samla in och använda kvantitativa mätskalor 

som förklarar olika egenskaper i verksamheten. Genom kvantifiering kan exempelvis frågor 

som hur mycket, hur länge eller hur många gånger ett fenomen inträffar besvaras, och 

därigenom går det översättas till ekonomiska faktorer, som exempelvis resurskraft eller 

tidsåtgång för verksamheten (ibid.). I studien har aktiviteter i arbetsprocesser kvantifierats i 

hur många manuella aktiviteter som finns för att kontrollera ett riskområde. Det har även 

kvantifierats hur många ytterligare aktiviteter som kan tillkomma och vad orsaken är att de 

tillkommer. Detta kan sedan användas för att styrka påståenden som framkommit under 

datainsamlingsmetoder och analyser. 

  

2.5 TROVÄRDIGHET 

Studier inom det interpretivistiska paradigmet har ofta flera sanningar till identifierade 

fenomen vilket gör det svårt att fastställa hur trovärdig studien är. Enligt Oates (2006) är 

forskare inom detta paradigm vanligtvis inte neutrala i studien. De har förutfattade meningar, 

egna erfarenheter och värderingar som kommer att påverka och forma forskningsprocessen. 

Detta är även fallet för denna studie. Vi har genomfört kartläggningen med hjälp av 

respondenters bidragande information och vi har därmed varit en del av processen och således 

varit med och påverkat studien. För att utvärdera en studie inom det interpretivistiska 

paradigmet finns inga bestämda kriterier, däremot nämner Oates (2006) trovärdighet (eng. 

credibility) som ett förslag att utvärdera en studie. Trovärdighet har att göra med hur väl 

studien svarar på dess syfte och frågeställningar, samt hur väl författaren lyfter fram och 

förklarar fenomen och områden för att studien som helhet ska anses vara trovärdig (ibid.). För 

att stärka studiens trovärdighet har flera datainsamlingsmetoder använts för att triangulera 

insamlad data, samt att data som insamlats har kontrollerats med respondenter i en iterativ 

process. Den iterativa processen av det insamlade materialet har stärkt studiens trovärdighet 

eftersom den då förankras i verkligheten i högre grad samt att respondenter ges möjlighet att 

korrigera eventuella missförstånd eller feltolkningar. Detta är även aspekter som Oates (2006) 

rekommenderar för att styrka en studies trovärdighet inom det interpretivistiska paradigmet. 



14 
 

Den iterativa processen med respondenter har även presenterats med hjälp av processgrafer 

och typologi vilket underlättar för att skapa en samförståelse (Goldkuhl & Röstlinger, 2012).  

 Uppdraget som genomförts har presenterats för uppdragsgivare och andra intressenter 

inom banken. Kartläggningens resultat har uppdragsgivare funnit relevant att använda sig av 

för att gemensamt kunna komma fram till olika förbättringsförslag. Att uppdraget mötte 

bankens förväntningar bekräftar att studien har en hög trovärdighet i förhållande till hur 

riskkontroll bedrivs på denna bank och att problemområdena som studien lyfter fram är 

relevanta och förankrade i verkligheten. 

 

2.6 KRITISK UTVÄRDERING 

Det finns risk att respondenter har varit färgade av vår närvaro vid intervjuer och inte angett 

pålitliga svar för hur deras riskkontroll fungerar. Bankens riskkontroll är nödvändig för att 

banken ska få bedriva investment banking. Därför kan svaren vara vinklade till deras fördel 

för att de inte vill påvisa brister i arbetsprocesser och således bli granskade av banken. Vidare 

när frågor ställs gällande respondenters arbetsuppgifter och frågor kretsar kring att utveckla 

dessa, finns en risk att respondenter inte återberättar arbetsuppgifterna i full sanningsgrad. 

Detta eftersom de kan vara rädda att avslöja att det exempelvis finns stora 

effektiviseringsmöjligheter vilket kan leda till att deras arbetsuppgifter förändras – eller till 

och med försvinner. För att mildra detta har vi förklarat studiens syfte till respondenter för att 

de ska se eventuella positiva effekter som studien kan bidra med till deras arbetssituation. Till 

slut har även flera intervjuer genomförts med flera respondenter vilket har skapat stora 

mängder kvalitativ data och flera olika komponenter som förklarar verksamheten. Detta har 

skapat utmaningar för oss att vara konsekventa i filtrering och dataanalys. 

 Fallstudier kan vidare kritiseras för att vara svåra att generalisera eftersom de saknar 

den rigorositet som krävs för att den ska upplevas pålitlighet (Oates, 2006). I studien har 30 

intervjuer genomförts och på så sätt stärkt dess rigorositet och trovärdighet. Vidare har 

respondenterna varit de faktiska personerna som kontrollerar riskerna dagligen och de 

personer som har ansvar för informationssystemen som tillhandahåller informationen till 

Riskkontroll – vilket ytterligare stärker studiens trovärdighet.  

Eftersom studien följer en induktiv ansats har ett teoretiskt ramverk inkluderats i 

studien som anses kunna användas för att utföra en problemanalys på de problemområden som 
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identifierats i de inledande analyserna. Problemanalysen av empirin visar på tre 

problemområden där informationssystemen påverkar verksamhetens arbetsprocesser negativt 

– och kan därmed förbättras för att öka verksamhetens kvalité. Första problemområdet kretsar 

kring informationskvalité där främst Heinrich (2014) och Beynon-Davies (2013) teorier 

används. Vad som kan ifrågasätta dessa teorier gällande informationskvalité är vad som anses 

vara kvalité. Alla organisationer ser olika ut och har olika förutsättningar, därför finns det flera 

definitioner av vad som anses vara kvalité. Att informationssystem stödjer arbetsprocesser och 

håller god kvalité går därför argumentera för att vara subjektivt för varje enskild verksamhet. 

Andra problemområdet som lyfts fram i studiens problemanalys är beslutsstöd, för det har 

Nonakas (1994; 1996; 2000) teorier kring kunskap involverats. Det ansågs nödvändigt att reda 

ut vad kunskap är och hur specifikt tyst kunskap kan översättas till explicit kunskap för att ta 

bättre beslut. Som komplement till kunskap har även Zhu & Chens (2008) teorier kring 

visualisering av information involverats. Det ansågs nödvändigt att skapa förståelse för hur 

beslutsstöd och visualisering kan förbättra beslutsfattares situation när de bedömer rapporter 

utifrån sin subjektiva kunskap. Till sist inom beslutstöd involveras även Holsapples (2008) 

teorier kring information, kunskap och beslut. Detta i syfte att föra samman dessa aspekter och 

påvisa hur de relaterar till varandra. Tillsammans utgör dessa teorier en grund att förstå hur 

bankens arbetsprocesser, med dess bedömningar och beslut, och informationssystem fungerar 

i symbios. Det tredje problemområdet kretsar kring rapportövervakning och för det har 

Shuchih & Chin-Shien (2007) teorier kring informationssäkerhet involverats. Varför dessa 

teorier inkluderats kring rapportövervakning har att göra med att det inte finns någon kunskap 

angående hur eller om informationssäkerhet uppnås i bankens. Teorierna om 

informationssäkerhet är generella oavsett vilken bransch eller verksamhet som förhåller sig 

till teorin och anses därför vara applicerbara till bankens situation gällande 

rapportövervakning. 

Gällande studiens insamlade material är det vår induktiva analys som ligger till grund 

för vad som presenteras i studiens empiri. Det är svårt för forskare att vara helt öppna till det 

empiriska materialet i en induktiv ansats och låta det “tala” till oss (Oates, 2006). Då vi har 

våra egna erfarenheter och tankar påverkar det oss i vår förmåga att tolka underlaget. Därför 

är det inte säkert att andra forskare skulle tolka underlaget på samma sätt. Men vi vill tro att 

det iterativa sättet att arbeta tillsammans med processgrafer och modeller styrker studiens 

trovärdighet.   
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3. PROCESSANALYS AV NULÄGE 

Kapitlet presenterar en processanalys av verksamhetens nuläge. Detta görs genom att 

sammanfatta kartläggningen och processgraferna från det genomförda uppdraget hos 

banken. Kapitlet kommer inledningsvis redogöra vilka finansiella riskområden som 

kontrolleras inom CM. Sedan kommer varje riskområde redovisas var för sig, där presenteras 

hur många rapporter som används, hur de tillgängliggörs av informationssystem och hur 

arbetsprocesser med dessa ser ut. För att presentera hur arbetsprocesser fungerar redogörs 

de aktiviteter som processerna består av, både de som är obligatoriska och de som av olika 

anledningar kan tillkomma. Slutligen presenteras även en analys av 

informationsinfrastrukturen. 

 

3.1 AVDELNING RISKKONTROLL 

CMs finansiella riskområden som hanteras av avdelningen Riskkontroll kategoriseras i 

följande tre riskområden: Marknadsrisk, Finansiering och likviditetsrisk, och Kreditrisk, se 

figur 3.  

 

 

Figur 3. Illustration av bankens finansiella riskområden 

 

Avdelningen Riskkontroll är uppdelad i två riskgrupper som i studien benämns som Riskgrupp 

1 och Riskgrupp 2. Riskkontrolls verksamhetsdefinition och syfte är att kontrollera att CM 

inte har finansiella risker som inte kan hanteras eller överstiger externa och intern regelverk. 

Riskkontroll ska även genomföra kvalitetskontroll av rapporters information och säkerställa 

att informationen gällande risken är korrekt. Riskgrupp 1 består av nio personer och hanterar 

riskområdena Marknadsrisk samt Finansiering och likviditetsrisk. Riskgrupp 2 består av sex 
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personer och hanterar riskområdet Kreditrisk. Handlare är de personer inom CM som bedriver 

finansiell handel och påverkar i hög grad bankens finansiella risker. 

Generellt för samtliga riskområden används rapporter av två typer: de med tillhörande 

limit och de utan limit. En limit är en uppsatt gräns för hur hög risk banken får ha inom olika 

finansiella områden. Limiten kan vara intern eller extern, där de externa limiterna baseras på 

externa lagar och förordningar medan de interna limiterna baseras på bankens interna 

regelverk. En limit kan tilldelas motparter av olika typer, exempelvis en kund, ett land eller en 

bransch. Limiter kan även tilldelas olika tillgångsslag som exempelvis aktier eller råvaror. 

Enligt respondenter fungerar limiter ungefär på samma sätt som banker ger lånevillkor till 

privatkunder. Privatkundens betalningsförmåga analyseras utifrån flera parametrar och 

kunden tilldelas lånevillkor utifrån vad kunden anses kunna betala tillbaka och vad banken är 

villig att ta för risk i den affären. Enligt respondenter förhåller sig bankens interna limiter till 

de externa limiterna genom att interna limiter alltid sätts lägre än de externa limiterna, detta 

för att banken vill ha viss säkerhetsmarginal till de externa regelverken. 

 

3.2 MARKNADSRISK 

Här presenteras en processanalys av verksamhetens nuläge inom riskområdet Marknadsrisk. 

 

3.2.1 TILLGÅNG TILL RAPPORTER 

Totalt har 22 stycken rapporter identifierats som används för att kontrollera riskområdet. Av 

dessa 22 rapporter innehåller 15 stycken information med tillhörande limiter som styrs av 

bankens interna regelverk. Riskgrupp 1 får tillgång till rapporterna genom tre olika 

tillvägagångssätt, se figur 4 för en illustration av detta. 1) Första tillvägagångsättet gäller för 

14 rapporter och innebär att informationssystem A automatiskt genererar och lagrar rapporter 

i gemensamma mappar inom bankens interna nätverk som Riskgrupp 1 har tillgång till. 2) Det 

andra tillvägagångssättet gäller för sex stycken rapporter och innebär att Riskgrupp 1 använder 

sig av ett webbgränssnitt till informationssystem B, där de hämtar nödvändiga rapporter. 3) 

Det tredje tillvägagångssättet gäller för två rapporter och innebär att Riskgrupp 1 får tillgång 

till rapporter genom egenutvecklade Excel makron, som är sparade beräkningsformler som 

syftar till att automatisera och effektivisera repetitiva arbetsmoment i Excel. För att använda 

dessa makron behöver Riskgrupp 1 inledningsvis hämta informationsobjekt från 
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informationssystem C och sedan behandla detta i Excel makron. Informationsobjekt skapas av 

informationssystem och innehåller information som lagras på olika ställen på bankens interna 

nätverk, eller att de genereras manuellt av användare. Respondenter framhäver att denna 

situation, där flera rapporter hämtas från flera olika informationssystem, skapar onödigt 

komplexa arbetsprocesser för att få tillgång till rapporter. Detta genom att det svårt att veta 

vart alla rapporter lagras på nätverket och vilka rapporter som ska hämtas från vilket 

informationssystem. 

 

 

Figur 4. Illustration över de olika tillvägagångsätten som Riskgrupp 1 får tillgång till rapporterna 

 

3.2.2 ARBETSPROCESS FÖR ATT HANTERA OCH KONTROLLERA 

RAPPORTER 

När samtliga 22 stycken rapporter är inhämtade av Riskgrupp 1 tillkommer arbetsprocessen 

att kontrollera om rapporternas information är korrekt och att risker som har tillhörande limit 

även är inom den. Det har identifierats genom intervjuer med respondenter att denna 

arbetsprocess består av flera manuella aktiviteter. Totalt finns sex obligatoriska aktiviteter som 

Riskgrupp 1 behöver genomföra för att kontrollera samtliga rapporter, se figur 5. Däremot 

behöver inte alla rapporter genomföra samtliga sex aktiviteter, men för att Riskgrupp 1 ska 

kontrollera samtliga 22 stycken rapporter behöver samtliga aktiviteter genomföras. 
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OBLIGATORISKA AKTIVITETER 

Som presenterat i tidigare stycke, har det framkommit att det finns sex stycken obligatoriska 

aktiviteter som nu kommer förklaras var för sig. Se figur 5 för en illustration över samtliga 

obligatoriska aktiviteter. 

 

 
Figur 5. Obligatoriska aktiviteter 

 

1) Den första aktiviteten är att generera rapport genom eget Excel makro. Aktiviteten innebär 

att Riskgrupp 1 själva genererar rapporter med informationsobjekt som de hämtar via 

informationssystem C, detta informationsobjekt används sedan i egenutvecklade Excel makro 

som genererar rapporter. 2) Den andra aktiviteten är att genomföra en sanity check. En sanity 

check är enligt respondenter en manuell kontroll av rapporters information. I denna aktivitet 

ska två saker kontrolleras. Det första är att ingen limitöverträdelse har skett. Enligt 

respondenter är detta en kontroll som genomförs genom att avläsa rapportens information, om 

det har skett en limitöverträdelse visas det överst på rapporten i syfte att tydligt synliggöra 

informationen. Det andra som kontrolleras i aktiviteten är om informationen och dess risker 

är rimliga. Enligt respondenter är detta en aktivitet som baseras på respondenters subjektiva 

förmåga att bedöma rapporters information. Respondenter menar att de behöver vara väl 

insatta i riskutvecklingen och noggrant följa riskvärden varje dag för att bedöma vad som 

anses vara normala. 3) Tredje aktiviteten är att skicka rapport till handlare, detta görs för att 

handlare ska veta vad riskerna är när de genomför finansiell handel. 4) Den fjärde aktiviteten 

är att kontrollera om handlare godkänt rapport och innebär att handlare även ska godkänna 

rapporterna. Denna kontroll fungerar enligt respondenter som en tyst överenskommelse där 

tystnad från handlare tolkas av Riskgrupp 1 som att rapporters information är godkänd. 5) 

Femte aktiviteten är att anteckna rapporters risk i en gemensam Excel fil. Aktiviteten 
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genomförs i syfte att föra statistik över riskvärden och att Riskgrupp 1 ska ha möjlighet att gå 

tillbaka och se vad riskvärden var vid tidigare datum. 6) Den sista obligatoriska aktiviteten är 

att skicka rapporters information till oberoende riskkontroll. Detta innebär att rapporters 

information skickas till bankens avdelning för oberoende riskkontroll, som sammanställer 

risker för hela banken där information från riskområdet Marknadsrisk representerar en del. 

Som tidigare presenterat genomförs inte alla obligatoriska aktiviteter för samtliga 

rapporter. Det har identifierats genom intervjuer med respondenter att det finns tre olika 

aktivitetsuppsättningar för att hantera rapporterna, se figur 6. Dessa aktivitetsuppsättningar 

innehåller varsin uppsättning obligatoriska aktiviteter som behöver genomföras. 1) Den första 

aktivitetsuppsättningen gäller för fem rapporter och består av aktiviteterna: sanity check och 

skicka rapport till handlare. 2) Andra aktivitetsuppsättningen gäller för två rapporter och avser 

aktiviteterna: generera rapport genom eget Excel makro, sanity check och skicka rapport till 

handlare. 3) Tredje aktivitetsuppsättningen involverar resterande 15 rapporter som har 

tillhörande limiter och består av aktiviteterna: sanity check, skicka rapport till handlare, 

kontrollera om handlare godkänt rapport, anteckna rapporters risk i en gemensam Excel fil 

och skicka rapporters information till oberoende riskkontroll.  

 

 

Figur 6. Illustration av aktivitetsuppsättningar. Figuren återfinns i större format i bilaga 1 
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ANLEDNINGAR TILL YTTERLIGARE AKTIVITETER 

Utöver de obligatoriska aktiviteterna kan ytterligare aktiviteter tillkomma som behöver 

genomföras. Dessa aktiviteter tillkommer beroende på vad som händer i aktiviteterna sanity 

check och kontrollera om handlare godkänt rapport. I aktiviteten sanity check kan två olika 

anledningar leda till att ytterligare aktiviteter ska genomföras. 1) Den första anledningen gäller 

för samtliga rapporter och innebär att Riskgrupp 1 anser att rapporters information gällande 

risker är orimlig utifrån deras subjektiva uppfattning. 2) Den andra anledningen gäller för de 

15 rapporter vars risk innefattar en limit och där ett riskvärde har överstigit sin limit. Har en 

limitöverträdelse inträffat behöver det utredas vilket innebär att ytterligare aktiviteter 

tillkommer. 3) Den tredje anledningen kan uppkomma från aktiviteten kontrollera om 

handlare godkänt rapport och berör samma 15 rapporter som har tillhörande limit. 

Anledningen till att ytterligare aktiviteter tillkommer är om handlare inte godkänner rapporten, 

se figur 7. 

 

 

Figur 7. Anledningar till att ytterligare aktiviteter ska genomföras 

 

YTTERLIGARE AKTIVITETER 

Som nämnts ovan presenterades tre anledningar till att ytterligare aktiviteter kan tillkomma 

arbetsprocesser, vilka dessa aktiviteter är presenteras i detta stycke. Figur 8 och 9 visar en 

illustration över vart dessa aktiviteter tillkommer i de tre olika aktivitetsuppsättningarna. 

1) Vid anledning av att rapporters information gällande ett riskvärde anses vara 

orimlig, genomförs aktiviteten felsökning enligt respondenter i syfte att kontrollera om 

rapportens information är korrekt eller felaktig. Om felsökningen resulterar i att informationen 

är felaktig genomförs därefter aktiviteterna korrigering och generera om. Aktiviteten 

korrigering innebär att Riskgrupp 1 själva eller med hjälp av andra avdelningar inom CM, 

korrigerar informationen som legat till grund till att rapportens information är felaktig. 

Därefter genomförs aktiviteten generera om som syftar till att skapa ny rapport baserat på den 
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korrigerade informationen. Att information är felaktig kan bero på mänsklig eller teknisk 

orsak. Enligt respondenterna syftar mänsklig orsak till den mänskliga faktorn och kan inträffa 

på flera olika sätt, exempelvis genom att handlare anger felaktig information som 

informationssystemet använder för att generera rapporterna. Även teknisk orsak kan 

förekomma på flera olika sätt, som exempelvis att informationssystem inte inkluderar all 

nödvändig information som krävs för att generera rapporter med korrekt information. Enligt 

respondenter är teknisk orsak den vanligaste orsaken till att rapporters information är felaktig. 

2) Den andra anledningen för att ytterligare aktiviteter genomförs är att rapporters risk 

indikerar på att det skett en limitöverträdelse. Då genomförs aktiviteten felsökning enligt 

respondenterna i syfte att kontrollera om det är en faktisk limitöverträdelse eller om rapportens 

information är felaktig som lett till att det blivit en limitöverträdelse. Faktisk limitöverträdelse 

innebär att handlare har genomfört handel som lett till att risken har överstigit limit. Enligt 

respondenter är detta en allvarlig händelse som inte får inträffa och kan innebära allvarliga 

konsekvenser för banken. Om felsökningen bekräftar att det är en faktisk limitöverträdelse 

tillkommer tre aktiviteter. Den första aktiviteten är generera en överträdelserapport. Nästa 

aktivitet är skicka överträdelserapporten till handlare som orsakat överträdelsen, och till 

handlares närmaste chef. Aktiviteten innebär att handlare och dess chef ska kommentera 

orsaken till att limitöverträdelsen har inträffat. Sista aktiviteten som genomförs är att skicka 

överträdelserapport med handlare och handlares chefs kommentar till chefen för CM. Om 

felsökningen resulterar i att informationen är felaktig beror det på mänsklig eller teknisk orsak 

som tidigare beskrivits. 

3) Vid anledning att handlare inte godkänner rapport, genomförs aktiviteten felsökning 

i syfte att kontrollera om handlare har rätt i sin motsättning av risken i rapporten det gäller. 

Om felsökningen resulterar i att handlare har rätt och att rapportens information är felaktig, 

genomförs även aktiviteterna korrigering och generera om. Att risken är felaktig kan även i 

detta fall bero på mänsklig eller teknisk orsak. 

Sammanfattningsvis betyder detta att varje gång aktiviteten sanity check genomförs av 

en rapports information, och där Riskgrupp 1 identifierar att ytterligare aktiviteter behöver 

genomföras, samt där handlare inte godkänner rapport – genomförs alltid aktiviteten 

felsökning. Felsökningen behöver inte per automatik innebära att ytterligare aktiviteter 

kommer att genomföras i arbetsprocessen eftersom felsökning kan resultera i att rapporters 

information är korrekt. 
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Figur 8. Ytterligare aktiviteter för aktivitetsuppsättning 1 och 2. Figuren återfinns i större format i bilaga 2 

 

 

Figur 9. Ytterligare aktiviteter för aktivitetsuppsättning 3. Figuren återfinns i större format i bilaga 3 
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3.2.3 SUMMERING AV MARKNADSRISK 

Lägsta antalet aktiviteter som arbetsprocessen kan bestå av inträffar om endast de 

obligatoriska aktiviteterna behöver genomföras för samtliga rapporter, totalt antal för dessa är 

91 stycken. Kvantifieras antal aktiviteter som kan tillkomma blir det 111 stycken, 

obligatoriska aktiviteter plus de aktiviteter som kan tillkomma resulterar i maximalt 202 

stycken manuella aktiviteter som Riskgrupp 1 kan behöva genomföra för att hantera samtliga 

rapporter. Respondenter menar att felfrekvens av rapporters information är varierande, i vissa 

perioder är felfrekvensen högre medan den är lägre under andra perioder. Vidare menar 

respondenter att tiden det tar att felsöka, korrigera och generera om rapporter är svårt att 

uppskatta. Detta på grund av att det beror på vilket fel det är. Det kan ta allt från några minuter 

till en hel dag att felsöka för att hitta orsaken till felet. Den absolut vanligaste orsaken till fel i 

rapporters information beror på tekniska orsaker, där en respondent menar att det i 99,9 

procent av fallen beror på tekniska orsaker.  

Respondenter från Riskkontroll menar vidare att de har bristande kunskap om vilka 

rapporter som handlare använder efter att Riskgrupp 1 har skickat dessa till dem, de har även 

bristande kunskap om hur handlare använder dessa rapporter i sitt arbete. De vet att vissa av 

dessa rapporter har handlare tillgång till själva, och kan på så sätt hämta rapporter på egen 

hand. Respondenter frågar sig därför ibland varför de ska förse handlare med rapporter när 

handlare själva kan hämta den information de behöver. När riskkontrollen inte vet varför de 

skickar rapporter till handlare menar vissa respondenter att det är svårt att motivera varför de 

ska skicka rapporter till handlare.  

 

3.3 FINANSIERING OCH LIKVIDITETSRISK 

Här presenteras en processanalys av verksamhetens nuläge inom riskområdet Finansiering 

och likviditetsrisk. 

 

3.3.1 TILLGÅNG TILL RAPPORTER 

Totalt har 17 rapporter identifierats som används i syfte att kontrollera riskområdet. Hur 

Riskgrupp 1 får tillgång till dessa rapporter skiljer sig gentemot hur rapporter tillgängliggörs 

inom riskområdet Marknadsrisk. Inom detta riskområde tillgängliggörs samtliga rapporter 
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genom att Riskgrupp 1 själva genererar rapporterna. Därför är det en separat process som är 

frånskild processen att hantera och kontrollera rapporter.  

3.3.2 ARBETSPROCESS OCH OBLIGATORISKA AKTIVITETER ATT 

GENERERA RAPPORTER 

Arbetsprocessen att generera rapporter består av nio obligatoriska aktiviteter och genomförs i 

den ordning de är beskrivna, för illustration av detta se figur 10.  

1) Den första aktiviteten som genomförs är att generera informationsobjekt i 

informationssystem D. Enligt respondenter ligger detta informationsobjekt till grund för 

kommande aktiviteter i arbetsprocessen, där informationsobjektet innehåller information om 

vilken data som finns i informationssystem D och vilka värden det är på data. 2) Andra 

aktiviteten är att hämta likviditetsrapport från informationssystem E. 3) Aktivitet tre innebär 

att genomföra en avstämning av informationsobjekt med likviditetsrapport. Det är en aktivitet 

som syftar till att kontrollera att information som finns i informationssystem D även finns i 

informationssystem E. 4) Fjärde aktiviteten som genomförs är att hämta likviditetsrapport från 

informationssystem E, denna likviditetsrapport skiljer sig gentemot den tidigare hämtade 

likviditetsrapporten då denna innehåller gårdagens slutvärden, så kallad EoD. 5) Femte 

aktiviteten är avstämning av informationsobjekt med likviditetsrapport och innebär att jämföra 

den senast hämtade likviditetsrapporten med informationsobjektet som tidigare hämtats från 

informationssystem D. Enligt respondenter är syftet med denna aktivitet att kontrollera att de 

värden som informationssystem E förväntar sig få in från gårdagen, är samma värden som 

finns i informationssystem D. 6) Den sjätte aktiviteten är att kontrollera att nödvändiga 

informationsobjekt finns i informationssystem A och genomförs för att samtliga rapporter ska 

kunna genereras. Finns alla nödvändiga informationsobjekt i informationssystem A 

genomförs den sjunde aktiviteten, annars inväntas att alla informationsobjekt har inkommit. 

7) Aktivitet sju är att exekvera pythonskript vilket innebär att Riskgrupp 1 exekverar ett 

pythonskript i informationssystem A, som då genererar en Excel fil. 8) Åttonde aktiviteten är 

kontrollera informationsobjekt och innebär att det kontrolleras att den genererade Excel filen 

från aktivitet sju är korrekt. Detta görs i syfte att säkerställa att Excel filen är korrekt inför det 

andra pythonskriptet som exekveras i aktivitet nio. Enligt respondenter är det viktigt att 

strukturen i denna fil är rätt, och det är vanligt att kolumner inte är korrekt strukturerade. 9) 
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Aktivitet nio är då att exekvera pythonskript som använder Excel filen och resulterar i att 17 

stycken rapporter genereras. 

 

 

Figur 10. Obligatoriska aktiviteter för att generera rapporter 

 

YTTERLIGARE AKTIVITETER 

Utöver de obligatoriska aktiviteterna kan det tillkomma ytterligare aktiviteter som behöver 

genomföras för att generera rapporter. Anledningar till att ytterligare aktiviteter kan tillkomma 

och vilka dessa aktiviteter är kommer att presenteras i följande stycke. Se figur 11 för en 

illustration över vart de ytterligare aktiviteterna tillkommer i arbetsprocessen. 

Ytterligare aktiviteter kan tillkomma av två anledningar. 1) Den första anledningen är 

att aktiviteten avstämning av informationsobjekt med likviditetsrapport resulterar i att 

informationen inte stämmer. Denna aktivitet genomförs två gånger med två olika 

likviditetsrapporter, när informationsobjektet inte överensstämmer med någon av 

likviditetsrapporterna behöver aktiviteterna felsökning, korrigering och generera om att 
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genomföras. 2) Den andra anledningen till att ytterligare aktiviteter behöver genomföras är 

om aktiviteten kontrollera informationsobjekt resulterar i att Excel filens struktur av 

informationen är felaktig, det innebär att pythonskriptet som senare ska exekveras inte 

kommer fungera. Vid denna orsak behöver aktiviteten korrigering genomföras i syfte att få 

korrekt struktur på Excel filen. Som tidigare nämnt är det vanligt att Excel filen behöver 

korrigeras för att vara kompatibelt med pythonskriptet.  

 

 

Figur 11. Ytterligare aktiviteter för att generera rapporter. Figuren återfinns i större format i bilaga 4 

 

3.3.3 ARBETSPROCESS OCH OBLIGATORISKA AKTIVITETER ATT HANTERA 

OCH KONTROLLERA RAPPORTER 

När väl arbetsprocessen för att generera rapporter är genomförd kan arbetsprocessen med 

rapporterna genomföras. Två olika aktivitetsuppsättningar har identifierats, se figur 12 för en 

illustration över de obligatoriska aktiviteterna för båda aktivitetsuppsättningarna.  

1) Aktivitetsuppsättning 1 gäller för 16 rapporter och för dessa genomförs endast den 

obligatoriska aktiviteten skicka rapport till handlare. 2) Aktivitetsuppsättning 2 gäller för en 

rapport som är en summerad rapport för hela riskområdet Finansiering och likviditetsrisk. 

Anledningen till att denna rapport har en egen aktivitetsuppsättning är för att den har en 
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tillhörande limit. Arbetsprocessen för denna rapport delar fyra av fem obligatoriska aktiviteter 

som finns i aktivitetsuppsättning 3 inom riskområdet Marknadsrisk. Dessa fyra obligatoriska 

aktiviteter är sanity check, skicka rapport till handlare, kontrollera om handlare godkänt 

rapport och skicka rapports information till oberoende riskkontroll. Det som skiljer dessa 

aktiviteter från vad som redan är beskrivet inom riskområdet Marknadsrisk, är att aktiviteten 

kontrollera om handlare godkänt rapport i detta fall innebär att handlare aktivt behöver 

godkänna rapporten med vändande e-post meddelande.  

 

 

Figur 12. Obligatoriska aktiviteter inom aktivitetsuppsättning 1 och 2. Figuren återfinns i större format i bilaga 

5 

 

YTTERLIGARE AKTIVITETER 

Utöver de obligatoriska aktiviteterna kan det tillkomma ytterligare aktiviteter som behöver 

genomföras. Eftersom rapporter i den första aktivitetsuppsättningen endast skickas till 

handlare kan inga fler aktiviteter tillkomma för de rapporterna, däremot kan ytterligare 

aktiviteter tillkomma i den andra aktivitetsuppsättningen. Aktiviteter som kan tillkomma är 

felsökning, korrigering och generera om, se figur 13.  

Aktiviteten felsökning genomförs alltid om aktiviteterna sanity check eller handlare 

inte godkänner rapporten resulterar i att ytterligare aktiviteter ska genomföras. Det är samma 

anledningar till att ytterligare aktiviteter ska genomföras som tidigare presenterats inom 

riskområdet Marknadsrisk. Aktiviteterna korrigering och generera om sker endast om 

rapportens information är felaktig som kan bero på mänsklig eller teknisk orsak, där teknisk 

orsak är mer vanlig än mänsklig. Då rapporten inom aktivitetsuppsättning två är en 

sammanfattande rapport av hela riskområdet, menar respondenter att de andra 16 stycken 
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rapporterna eventuellt kan användas under felsökningen för att identifiera vad felet beror på. 

Respondenter framhäver även för detta riskområde att de behöver vara väl insatt i 

riskutvecklingen för att kunna bedöma vad normala riskvärden är. 

 

 

Figur 13. Ytterligare aktiviteter för aktivitetsuppsättning 2. Figuren återfinns i större format i bilaga 6 

 

3.3.4 SUMMERING FINANSIERING OCH LIKVIDITETSRISK 

Summeras både arbetsprocessen att generera samtliga rapporter, tillsammans med 

arbetsprocessen för att kontrollera rapporterna, resulterar det i 29 obligatoriska aktiviteter och 

16 stycken aktiviteter som kan tillkomma arbetsprocessen, totalt kan 54 aktiviteter behöva 

genomföras i arbetsprocessen för att hantera och kontrollera rapporterna inom detta 
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riskområde. Som för riskområdet Marknadsrisk uppskattar respondenter att felfrekvensen av 

rapporters information är varierande i perioder. Vissa perioder har högre felfrekvens än andra. 

Tiden det tar att utreda, korrigera och generera nya rapporter anser respondenter vara svårt att 

uppskatta då det beror på vilket fel det är. Det kan ta från några minuter till en hel arbetsdag 

att felsöka för att hitta det orsakande felet. Precis som för riskområdet Marknadsrisk är den 

vanligaste orsaken till att det   uppstår fel i rapporters information tekniska orsaker. 

Respondenter menar att de även inom detta riskområde har bristande kunskap om vilka 

rapporter som handlare använder och hur dessa rapporter stödjer deras arbete. 

 

3.4 KREDITRISK 

Här presenteras en processanalys av verksamhetens nuläge inom riskområdet Finansiering 

och likviditetsrisk. 

Det har identifierats att arbetsprocesserna inom riskområdet Kreditrisk skiljer sig 

signifikant beroende på om rapporter styrs av det externa eller intern regelverket. Därför 

kategoriserar Riskgrupp 2 in rapporterna i Extern motpartsrisk och Intern motpartsrisk. Inom 

Intern motpartsrisk skiljer arbetsprocesserna ytterligare vilket innebär att kategorin delas upp 

i ytterligare två kategorier som är Överträdelse och Avstämning. Se figur 14 för en illustration 

av denna kategorisering. Hur rapporter tillgängliggörs och hur arbetsprocesser ser ut kommer 

därför presenteras var för sig efter vilken kategori de tillhör. 

 

  

Figur 14. Illustration av kategorier inom riskområdet Kreditrisk 
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3.4.1 TILLGÅNG TILL RAPPORTER INOM EXTERN MOTPARTSRISK 

Inom Extern motpartsrisk har sex stycken rapporter identifierats. Samtliga rapporter 

tillgängliggörs till Riskgrupp 2 genom att de hämtar dessa rapporter genom att använda sig av 

ett webbgränssnitt till informationssystem B, se figur 15. 

 

 

Figur 15. Illustration över hur rapporter tillgängliggörs inom kategori Extern motpartsrisk 

 

3.4.2 ARBETSPROCESS FÖR ATT HANTERA OCH KONTROLLERA 

RAPPORTER INOM EXTERN MOTPARTSRISK 

OBLIGATORISKA AKTIVITETER 

Inom kategorin Extern motpartsrisk skiljer sig arbetsprocessen beroende på om rapportens risk 

har en tillhörande limit eller inte. Av de sex rapporterna är det en rapport vars risk har en 

tillhörande limit. Arbetsprocessen för denna rapport består av två obligatoriska aktiviteter, där 

den första aktiviteten är sanity check och den andra är skicka rapport till handlare och 

eventuellt fler intressenter, se figur 16. Aktiviteten sanity check har samma innebörd i denna 

arbetsprocess som aktiviteten har inom riskområdena Marknadsrisk samt Finansiering och 

likviditetsrisk. Det vill säga kontrollera att rapportens information är rimlig enligt deras 

subjektiva bedömning, och att riskvärden är under dess tillhörande limit. Precis som tidigare 

framhäver respondenter att de behöver följa riskutvecklingen noggrant för att ha kunskapen 

som krävs för att kunna bedöma vad som är normala riskvärden. Aktiviteten skicka rapport 

till handlare och eventuellt fler intressenter innebär att det kan tillkomma fler intressenter 

inom banken än handlare som behöver rapportens information. Enligt respondenter är det 

varierande under perioder gällande vilka och hur många intressenter som behöver tillgång till 

rapporten. 
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Figur 16. Obligatoriska aktiviteter för rapport med tillhörande limit 

 

Gällande de fem övriga rapporter som inte har tillhörande limit genomförs arbetsprocessen 

endast om det finns en intressent inom banken som önskar att få rapporten. Respondenter 

menar att hur många och vilka dessa intressenter är, kan variera över tid. Om det finns 

intressent till någon av rapporterna har det identifierats två obligatoriska aktiviteter i 

arbetsprocessen. Första aktiviteten är sanity check och den andra är skicka rapport till 

intressent, se figur 17. Det som skiljer aktiviteten sanity check från rapporten med limit är att 

Riskgrupp 2 endast kontrollerar om risken är rimlig eftersom dessa rapporter inte har någon 

tillhörande limit som risken kan överträda.  

 

 

Figur 17. Obligatoriska aktiviteter för rapporter utan tillhörande limit 

 

YTTERLIGARE AKTIVITETER  

Utöver de obligatoriska aktiviteterna kan det tillkomma ytterligare aktiviteter i de två 

arbetsprocesserna. För den rapport som har tillhörande limit kan aktiviteterna felsökning, 

korrigering och generera om att tillkomma, se figur 18. Aktiviteten felsökning genomförs 

alltid om den obligatoriska aktiviteten sanity check resulterar i att riskvärde har överstigit limit 

eller att risken anses vara orimlig. Detta är samma anledningar som tidigare beskrivs för de 

rapporterna med tillhörande limit inom riskområdena Marknadsrisk samt Finansiering och 

likviditetsrisk. Aktiviteterna korrigering och generera om sker endast om rapportens 

information är felaktig. Att rapporters information är felaktig kan bero på samma orsaker som 

för de andra riskområdena. Det vill säga mänsklig eller teknisk orsak – där teknisk orsak enligt 

respondenter är mer vanlig än mänsklig orsak. 
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Figur 18. Ytterligare aktiviteter för rapport med tillhörande limit 

 

För de fem rapporter som inte har tillhörande limit, och som endast hanteras om någon 

intressent inom banken önskar att få rapporterna, kan aktiviteten felsökning och anteckna 

orsak tillkomma arbetsprocessen, se figur 19. Aktiviteten felsökningen genomförs alltid om 

aktiviteten sanity check resulterar i att en rapporters information om en risk anses vara orimlig. 

Att behöva anteckna orsak om varför risken är orimlig tillkommer om felsökningen resulterar 

i att rapportens information faktiskt är orimlig. I dessa situationer antecknas orsaken till att 

den är orimlig som då skickas tillsammans med rapporten i aktiviteten skicka rapport till 

intressent. Precis som ovan, är teknisk orsak mer vanlig än mänsklig orsak till att en rapports 

information är orimlig. 
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Figur 19. Ytterligare aktiviteter som kan tillkomma för rapporter utan tillhörande limit 

 

3.4.3 TILLGÅNG TILL RAPPORTER INOM INTERN MOTPARTSRISK 

Inom Intern motpartsrisk har 13 stycken rapporter identifierats. Samtliga rapporter 

tillgängliggörs genom att informationssystem C, F och G automatiskt skickar rapporter till 

Riskgrupp 2s gemensamma e-post, se figur 20. 

 

 

Figur 20. Illustration över hur rapporter tillgängliggörs inom kategori Intern motpartsrisk 
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3.4.4 ARBETSPROCESS FÖR ATT HANTERA OCH KONTROLLERA 

RAPPORTER INOM INTERN MOTPARTSRISK 

Inom kategorin Intern motpartsrisk skiljer sig arbetsprocesserna ytterligare beroende på vilken 

av kategorierna Överträdelse eller Avstämning som rapporter tillhör. Totalt har 13 rapporter 

identifierats inom kategorin Intern motpartsrisk, där 12 rapporter kategoriseras i Överträdelse 

medan en rapport kategoriseras i Avstämning. 

ÖVERTRÄDELSE – TILLGÅNG TILL RAPPORTER OCH OBLIGATORISKA AKTIVITETER  

Av de 12 rapporter som identifierats inom kategorin Överträdelse skickas rapporterna endast 

om det har skett en limitöverträdelse av den risk som respektive rapport avser. Tio rapporter 

skickas från informationssystem F, en rapport skickas från informationssystem C och en 

rapport skickas från informationssystem G, se figur 21. 

Arbetsprocessen har fyra obligatoriska aktiviteter som genomförs för samtliga 

rapporter, se figur 21. 1) Den första aktiviteten är att föra över rapporters information till en 

gemensamt Excel fil, detta görs enligt respondenter i syfte att sammanställa alla 

limitöverträdelser som skett och samla dessa på ett gemensamt ställe. 2) Andra aktiviteten är 

utreda orsak och innebär att Riskgrupp 2 utreder varför limitöverträdelsen har inträffat. För 

de tio rapporter som skickas från informationssystem F, har informationssystem F genomfört 

en automatisk bedömning av vad överträdelsen har orsakats av. Trots detta behöver Riskgrupp 

2 själva utreda orsaken för att antingen bekräfta eller ändra limitöverträdelsens orsak. Orsaken 

till att en limitöverträdelse har inträffat kan enligt respondenter bero på mänsklig, teknisk eller 

andra orsaker som exempelvis marknadsrörelser. När orsaken är teknisk tar en annan 

avdelning inom CM över arbetet för att följa upp och korrigera felet. 3) Tredje aktiviteten är 

anteckna orsak och innebär att limitöverträdelsens orsak antecknas i den gemensamma Excel 

filen för att kunna följa upp vid senare tillfälle om det krävs. 4) Fjärde och sista obligatoriska 

aktiviteten är spara Excel filen och sker när samtliga limitöverträdelser som inträffat har blivit 

utredda och antecknade. 
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Figur 21. Obligatoriska aktiviteter inom Överträdelse. Figuren återfinns i större format i bilaga 7 

 

ÖVERTRÄDELSE – YTTERLIGARE AKTIVITETER 

Utöver de obligatoriska aktiviteterna som presenterats kan det tillkomma ytterligare aktiviteter 

av två olika anledningar. 1) Första anledningen till att aktiviteter kan tillkomma inträffar om 

aktiviteten utreda orsak resulterar i att det är en faktisk limitöverträdelse. Faktisk 

limitöverträdelse i detta fall är en limitöverträdelse där handlare har gjort en affär som har 

resulterat i att limiten har övertrasserats. Detta får enligt respondenter inte inträffa eftersom 

det är en allvarlig händelse. Den första aktiviteten som då tillkommer är att generera en 

överträdelserapport. Nästa aktivitet är att skicka överträdelserapporten till handlare som 

orsakat överträdelsen och till handlares närmaste chef för deras kommentar till varför 

limitöverträdelsen har inträffat. Sista aktiviteten som tillkommer är att skicka 

överträdelserapport med handlare och handlares chefs kommentarer till chefen för CM. 2) 

Den andra anledningen till att ytterligare aktiviteter kan tillkomma är om aktiviteten utred 

orsak resulterar i att rapporten är felaktig och att det inte är en limitöverträdelse. Aktiviteterna 

som tillkommer är korrigering, och generera om, se figur 22. 
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Figur 22. Ytterligare aktiviteter inom Överträdelse. Figuren återfinns i större format i bilaga 7 

 

AVSTÄMNING – TILLGÅNG TILL RAPPORTER OCH OBLIGATORISKA AKTIVITETER  

Inom kategorin Avstämning har en rapport identifierats som tillgängliggörs till Riskgrupp 2 

genom att informationssystem F automatiskt skickar den. Rapporten visar vad limiten är i 

informationssystem F och vad samma limit är i informationssystem H. Arbetsprocessen för 

att denna rapport består av en obligatorisk aktivitet, vilket är avstämning. Aktiviteten innebär 

att Riskgrupp 2 stämmer av att limiten på bankens kunder i informationssystem H är samma 

som limiten är på samma kund i informationssystem F. Detta görs för att det i 

informationssystem H är möjligt att manuellt ändra limiten och då måste Riskgrupp 2 

kontrollera att limiten inte skiljer sig från vad limiten är i informationssystem F. 

Överensstämmer limiterna med varandra i rapporten gör Riskgrupp 2 inga fler aktiviteter. Se 

figur 23. 

 

 

Figur 23. Obligatoriska aktiviteter inom Avstämning 
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AVSTÄMNING – YTTERLIGARE AKTIVITETER 

Utöver den obligatoriska aktiviteten ovan kan ytterligare aktiviteter tillkomma om limiterna 

inte stämmer överens med varandra. Den första aktiviteten som tillkommer är att kontakta 

handelsansvarig och innebär att Riskgrupp 2 kontaktar den person som är handelsansvarig för 

den handel som sker i informationssystem H. Detta görs i syfte för att få en förklaring till 

varför limiten har ändrats gentemot informationssystem F. Förklaringen sparas därefter i 

aktiviteten spara förklaring. Se figur 24. 

 

 

Figur 24. Ytterligare aktiviteter inom Avstämning 

 

3.4.5 SUMMERING AV KREDITRISK 

Som de andra riskområdena är tekniska orsaker främsta orsaken till att rapporters information 

är felaktig. Om rapporterna innehåller felaktig information tillkommer aktiviteter. Är samtliga 

rapporter felaktiga behöver Riskgrupp 2 genomföra 101 aktiviteter, annars endast tre 

aktiviteter för att kontrollera de finansiella riskerna inom Kreditrisk.  

 

3.5 ANALYS AV INFORMATIONSINFRASTRUKTUR 

Ovanstående processanalys har förklarat verksamheten att kontrollera finansiella risker från 

avdelningen Riskkontrolls perspektiv. Detta stycke kommer att redogöra verksamhetens 
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perspektiv från respondenter som arbetar med förvaltning av de informationssystem som 

förser Riskkontroll med rapporter. 

Respondenter framhäver att det finns bristande övervakning av rapporter. De menar 

att detta främst gäller de rapporter som automatiskt genereras av informationssystem och 

lagras i gemensamma mappar inom bankens interna nätverk. En respondent, i rollen som 

systemägare för informationssystem C, vilket innebär att personen ansvarar för förvaltningen 

av informationssystemet, menar att endast det informationssystemet genererar dagligen 

ungefär 800 stycken rapporter till olika delar av bankens verksamhet. Hur många av dessa 

rapporter som avser att visa finansiella risker vet inte respondenten. Respondenten menar 

vidare att denna situation innebär att de har bristande kunskap om vilka rapporter som används 

i verksamheten på grund av dessa stora volymer och att informationssystemet använder en så 

kallad push-teknik. Push-tekniken innebär att informationssystemen skickar ut rapporter i 

bankens verksamhet utan att systemägare vet vilka rapporter som används. Respondenten 

menar att en önskvärd situation för att lösa detta är att samtliga rapporter som Riskgrupp 1 och 

2 använder istället hämtas på samma sätt som för rapporter hos informationssystem B – det 

vill säga via ett webbgränssnitt. Därigenom skulle systemägaren få möjlighet till bättre 

övervakning för vilka rapporter som faktiskt används, när de hämtades och vem i Riskgrupp 

1 och 2 som hämtade rapporten. Vidare menar en respondent att den bristande övervakningen 

skapar stora förvaltningskostnader av informationssystemen, detta i form av att samtliga 

rapporter behöver flyttas med vid systemuppdatering. Detta på grund av att de inte vet om 

rapporten används eller inte, och får då utgå från att samtliga rapporter används i 

verksamheten. 

 Från intervjuer framgår även att det finns ett historiskt arv i form av 

informationssystem A. Detta system, till skillnad från övriga informationssystemen som förser 

Riskkontroll med rapporter, innehåller flera egenutvecklade pythonskript som genererar 

majoriteten av de identifierade rapporterna inom riskområdena Marknadsrisk samt 

Finansiering och likviditetsrisk. Respondenter menar att detta informationssystem har blivit 

komplext då ingen i nuläget har fullständig kunskap om hur pythonskripten fungerar eller 

vilken information som pythonskripten använder för att skapa en specifik rapport. När 

pythonskripten exekveras används information från flera informationsobjekt som har skapats 

av olika informationssystem och, som är beskrivet tidigare, lagras i gemensamma mappar på 

bankens interna nätverk. Rapporterna som produceras av pythonskripten visar därmed 
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aggregerad information från flera informationsobjekt. Styrkan i dessa pythonskript, enligt 

respondenter, är att de kan presentera relevant och viktig information på ett bättre sätt än vad 

bankens övriga informationssystem kan göra. Däremot menar respondenter att denna lösning 

har skapat en komplex informationsinfrastruktur. Flera informationsobjekt är involverade för 

att skapa en specifik rapport och pythonskripten baseras på att samtliga informationsobjekt 

finns tillgängliga. Efter att ha studerat vissa slutgiltiga rapporter som används av Riskkontroll 

framgår det i majoriteten av rapporterna vilka informationsobjekt som legat till grund för den 

slutgiltiga rapporten, men det framgår inte vilket informationssystem som har skapat 

informationsobjekten, inte heller vilken information i dessa informationsobjekt som använts 

till en specifik rapport. Respondenter framhäver vidare att det finns en vilja inom avdelningen 

som förvaltar informationssystem A att på sikt byta ut denna lösning då den idag fungerar som 

en “svart box”. 
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4. TEORETISKT RAMVERK 

I de första analyserna av det insamlade materialet identifierades tre olika problemområden. 

För att analysera dessa inhämtades teori som vi funnit relevanta och som tillsammans 

utformar ett teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket kommer användas till att analysera 

problemområdena i syfte att identifiera sub-kategorier och samband mellan dessa. 

 

4.1 KUNSKAP 

Nonaka et al. (2000) beskriver kunskap ur ett organisatoriskt perspektiv. De menar att 

organisationer i västvärlden ur ett historiskt och traditionellt perspektiv, har setts som 

maskiner som processerar information från och inom dess omgivning för att lösa ett problem 

utifrån ett givet mål. Författarna argumenterar att detta är ett statiskt och passivt 

förhållningssätt för att beskriva hur kunskap skapas, och där de argumenterar istället för att 

organisationers kunskapsutveckling sker mer dynamiskt. Detta genom att det dynamiska 

förhållningssättet sker i en process som grundar sig i att organisationer är levande. 

Organisationer skapar och definierar ständigt problem inom organisationer, de utvecklar och 

anpassar kontinuerligt ny kunskap i syfte att lösa dessa problem. Aktiviteter som 

problemlösning och interaktion med organisationen, i form av att anpassa organisationen efter 

nyutvecklad kunskap, är därför två viktiga aspekter för organisationers dynamiska 

kunskapsutveckling (ibid.).  

 Vidare argumenterar Nonaka et al. (2000) att kunskap är något som är specifikt inom 

ett speciellt sammanhang, utan sammanhang är kunskap bara information. Information 

utvecklas till kunskap när informationen tolkas av individers uppfattning i ett sammanhang. 

Kunskap är av den anledningen subjektiv hos individen vilket innebär att flera individer kan 

tolka information på olika sätt och därigenom finns flera sanningar av kunskap. Nonaka et al. 

(2000) beskriver två former av kunskap: explicit och tacit kunskap. Explicit kunskap kan 

uttryckas och formuleras i språk. Den är formell och systematisk vilket innebär att kunskapen 

kan förmedlas till individer genom att dokumenteras och tillgängliggöras på olika sätt. Genom 

att kunskapen kan dokumenteras kan den även behandlas och lagras. Tacit kunskap beskrivs 

som “tyst” och är i hög grad personlig. Kunskapen grundar sig ofta i aktiviteter, procedurer, 

rutiner, ideal, normer och känslor för en specifik tid och kontext. Tyst kunskap anses därför 

generellt vara svår att formulera och förmedlas av människor. Dessa kunskapsformer ska 
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däremot inte särskiljas från varandra, de är komplement till varandra och båda är nödvändiga 

för att ny kunskap ska utvecklas av individer och organisationer (Nonaka, 1994; Nonaka et 

al., 2000). 

 Enligt Nonaka et al. (2000) sker kunskapsutveckling i fyra processer genom 

interaktion mellan tyst och explicit kunskap: socialisering, externalisering, kombination och 

internalisering. Socialisering innebär att skapa ny tyst kunskap genom delad erfarenhet mellan 

aktörer. Detta kan exempelvis ske i form av att en individ agerar lärling, där individen 

observerar och imiterar vad mästaren gör. Individen tar på så sätt in ny kunskap genom 

verklighetsbaserad erfarenhet där individens synsätt, uppfattning och intryck styr den tysta 

kunskapsutvecklingen (Nonaka et al. 1996; Nonaka et al., 2000). Externalisering är en process 

där tyst kunskap översätts till explicit kunskap och kristaliseras, på så sätt kan kunskapen 

förmedlas till andra och ligga till grund för ny kunskapsutveckling. En lyckad transformation 

av tyst till explicit kunskap beror på hur väl aktörer använder sig av metaforer, analogier och 

modeller för att uttrycka den tysta kunskapen (Nonaka et al., 2000). Kombination är processen 

för att översätta explicit kunskap till mer komplex och systematiserad explicit kunskap. 

Explicit kunskap samlas från både in- och utsidan av en organisation för att kombineras, 

editeras och bearbetas för att skapa ny kunskap (Nonaka et al., 2000). Nonaka et al. (1996; 

2000) argumenterar för att informationsteknologi är ett bra verktyg då det underlättar att 

bearbeta och kommunicera explicit kunskap till individer. Exempelvis kan finansiella 

rapporter som visar aggregerad information från organisationens olika delar, betraktas som ny 

kunskap i en given situation. Den kunskapen fanns inte innan rapporten skapades och kan då 

bearbetas med individens tidigare kunskap. Internalisering innebär att översätta explicit 

kunskap till tyst kunskap genom att explicit kunskap görs tillgänglig i organisationer som kan 

tolkas och bearbetas av individer för att de ska utveckla ny tyst kunskap. Internalisering är 

nära relaterat till “lära genom att göra” (eng. learning by doing), detta genom att exempelvis 

styrdokument kan studeras i organisationer och sedan analyseras för att individer ska utveckla 

ny tyst kunskap. Precis som i processen kombination kan informationsteknologi underlätta 

eftersom explicit kunskap enkelt kan tillgängliggöras och individer kan på så sätt ta del av 

informationen (Nonaka et al., 1996).  
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4.2 INFORMATIONSKVALITÉ 

Arbetsprocesser enligt Heinrich (2014) karaktäriserar vad en verksamhet gör genom att flera 

aktiviteter sätts ihop och skapar en helhet. Hur effektiv en verksamhet är styrs därför till stor 

del av hur effektiv dessa arbetsprocesser är. Vidare påverkar arbetsprocesser i hög grad 

kvalitén på verksamhetens produkter och tjänster eftersom det är arbetsprocesserna som 

skapar och utformar dessa. Därmed påverkar även arbetsprocessers kvalité kunders 

uppfattning av dess produkter och tjänster, men även verksamheten som helhet. Främsta 

orsaken till varför informationssystem används i verksamheter är för att stödja dess behov. 

Eriksson (2000) och Beynon-Davies (2013) argumenterar för att informationssystem 

kommunicerar med olika aktörer i en verksamhet. Detta genom att informationssystem tar 

emot meddelanden från användare och/eller kommunicerar meddelanden till användare som 

behandlar och utför aktiviteter utifrån systemets meddelande. Kommunikation består därför 

av informativa handlingar (Beynon-Davies, 2013). Detta innebär att kvalitén av 

verksamhetens arbetsprocesser till stor del baseras på informationssystemens kvalité. Heinrich 

(2014) argumenterar att det finns ett ömsesidigt samband mellan de arbetsprocesser som utförs 

i verksamheten och de informationssystem som används som stöd, då det ena påverkar 

kvalitén av det andra. Detta ställer krav på att information som presenteras av 

informationssystem är korrekt och håller god kvalité för att verksamheter ska kunna fullfölja 

sina arbetsprocesser och uppnå sitt övergripande syfte med god kvalité.  

Informationskvalité har att göra med hur data presenteras och placeras i en kontext till 

mottageraren för att uppnå en effektiv och informativ handling när informationen 

kommuniceras (Beynon-Davies, 2013). För att uppnå god informationskvalité bör följande 

fem aspekter tas i beaktning: 1) Korrekt: information ska vara korrekt och felfri, 2) 

Fullständig: informationen ska i beslutssituationen vara fullständig och komplett, 3) Aktuell: 

informationen ska vara aktuell för beslutsfattaren vid en given tidpunkt, 4) Tillgänglig: 

information ska vara tillgänglig vid behov, 5) Relevant: informationen ska vara relevant i den 

situation i vilket informationen används (ibid.). Informationskvalité kan brytas ner djupare där 

Beynon-Davies (2013) menar att hur god informationskvalitén är baseras på hur god 

datakvalitén är. Datakvalité har att göra med hur data struktureras och lagras inom 

informationssystem och databaser i en informationsinfrastruktur. 
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4.3 BESLUTSSTÖD 

I organisationer uppstår varje dag situationer som kräver att individer väljer mellan olika 

alternativ, där besluten vanligtvis följs av olika handlingar. Holsapple (2008) argumenterar att 

beslut, ur ett traditionellt perspektiv, kan ses som ett val som kretsar kring att välja en 

handlingsinriktning, ett val för strategisk handling eller ett val för att uppnå ett uppsatt mål. 

Vilka alternativ som är aktuella för beslutet är inte alltid självklart. Holsapple (2008) 

argumenterar vidare att datorbaserade system kan hjälpa beslutsfattare att identifiera och välja 

lämpliga alternativ. För att välja lämpligt alternativ krävs bland annat understödjande 

information. Enligt Beynon-Davies (2013) minskas individers osäkerhet i beslutssituationer 

genom att använda sig av information. Däremot ska det inte likställas med att mer information 

resulterar per automatik i bättre beslut. Ackoff (1967) argumenterar för att uttrycket “ju mer 

information desto bättre beslut” är en myt och att bra beslut istället grundas i informationens 

kvalité och inte mängden av information. I stora volymer av information finns även mycket 

information som inte är relevant för ett specifikt beslut. Beslutsfattaren behöver i hög grad 

belasta sin kognitiva förmåga och ägna mycket tid åt att filtrera och kondensera informationen 

vilket kan påverka beslutet negativt. Den kognitiva förmågan är begränsad hos människor 

(Loewenstein, 2001) vilket innebär att mängden information istället bör vara minimerad, 

relevant och hålla god kvalité för att bättre stödja beslutsfattaren till att ta bra beslut. 

 Information, kunskap och beslut har ett samband. Enligt Holsapple (2008) är 

beslutsprocessen en kunskapsintensiv aktivitet som förändrar individers och organisationers 

kunskapstillstånd. Holsapple (2008) argumenterar att varje beslut som tas i organisationer är 

en kunskapsaktivitet där individer lär sig något nytt och således för organisationens 

kunskapsbas vidare. Kunskapstillstånden består av sex olika tillstånd för kunskapsutveckling: 

1) Data, 2) Information, 3) Strukturerad information, 4) Förståelse, 5) Bedömning och 6) 

Beslut. Genom att progressera från lägre till högre kunskapstillstånd blir kunskapen mer och 

mer relevant och tydlig. I de lägre tillstånden är kunskapen till stor del dold, men kunskapen 

finns där, ju högre upp kunskapen utvecklas bland tillstånden av individers förståelse – ju 

tydligare blir kunskapen för att individen ska ta beslut och därigenom utveckla ny kunskap. 

Ett bra verktyg för att stödja beslutsfattning är enligt Zhu & Chen (2008) visualisering 

av information. Visualisering av information minskar belastningen på individers kognitiva 

förmåga och kan öka möjligheten till att beslutsfattare processerar information och minskar 

individers osäkerhet i en beslutssituation. Starkaste fördelen att använda visualisering är att 
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det hjälper beslutsfattare att se mönster i stora mängder data och information. Visualisering 

stödjer främst tre olika beslutssituationer: analytiska, subjektiva och dömande. Analytiska i 

den bemärkelsen att visualisering stödjer komplexa matematiska modeller genom att istället 

visualisera modellen för att beslutsfattaren ska förstå. Detta kan enligt författarna 

exemplifieras av Excelark med stora mängder information och komplexa uträkningar, genom 

att visualisera informationen blir den mer begriplig för beslutsfattaren. Subjektiva i de 

situationer individers beslut baseras på deras subjektiva kunskaper och slutsatser, där 

visualisering är ett sätt ge beslutsfattare en extern input av information i deras beslut och 

bekräfta eller stödja deras subjektiva beslut. Dömande i form av att beslutsfattare tar intuitiva 

beslut. Genom att beslutsfattare bedömer information utifrån deras erfarenhet, kunskap och 

uppfattning i en viss beslutssituation kan visualisering hjälpa att identifiera och bekräfta 

beslutsfattarens kunskap, vilket annars är svår att bekräfta. 

 

4.4 INFORMATIONSSÄKERHET 

Syftet med informationssäkerhet i organisationer är att säkerställa stabilitet och minimera 

affärsskada genom att begränsa säkerhetsincidenter (von Solms & van Niekerk, 2013). 

Shuchih & Chin-Shien (2007) argumenterar gällande informationssäkerhet att organisationer 

behöver uppfylla följande fyra aspekter för att få en effektiv informationshantering: 

Tillgänglighet: information ska vara tillgänglig vid behov. Riktighet: information är korrekt 

och går att lita på, den är inte manipulerad eller förstörd. Konfidentialitet: endast behöriga 

personer ska ha behörighet till informationen. Spårbarhet: information som används i 

organisationer ska gå att spåra hur och när den hanteras, samt när den kommuniceras till 

användare och har manipulerats. 
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5. PROBLEMANALYS 

Inledande empirisk analys identifierade tre problemområden för informationssystemen som 

påverkar verksamheten negativt och som behöver tas i beaktning för att informationssystem 

ska kunna stödja verksamheten i högre grad. Det framtagna teoretiska ramverket används i 

detta kapitel för att analysera dessa problemområden där ramverket förklarar hur 

information, kunskap och beslut är relaterade till varandra och hur arbetsprocesser fungerar, 

samt hur informationssäkerhet relaterar till detta. 

 

5.1 BRISTANDE INFORMATIONSKVALITÉ 

Det framgår från studiens processanalys av verksamhetens nuläge att det finns många 

aktiviteter som syftar till att kontrollera rapporters information, i så kallade sanity checks. 

Majoriteten av de aktiviteter som tillkommer arbetsprocessen tillkommer på grund av att 

rapporters information är felaktig och behöver korrigeras av Riskkontroll. Detta kan visa på 

att det är brister enligt Shuchih & Chin-Shien (2007) informationssäkerhetsaspekt Riktighet 

som är orsaken till att ytterligare aktiviteter tillkommer. Det är även bekräftat från 

respondenter inom Riskkontroll att den absolut vanligaste anledningen till att aktiviteter 

tillkommer är på grund av tekniska orsaker, som exempelvis att informationsobjekt inte har 

tagits med i informationssystemens riskberäkning. När informationen är felaktig leder det till 

att fler aktiviteter behöver genomföras och innebär att arbetsprocessen tar längre tid att 

genomföra vilket påverkar kvalitén i form av dess effektivitet. Detta kan tänkas bekräftar vad 

Heinrich (2014) menar med att informationssystem och verksamhetens arbetsprocesser är 

korrelerade med varandra. Exempelvis består arbetsprocessen för samtliga rapporter inom 

riskområdet Marknadsrisk av 91 stycken obligatoriska aktiviteter, där maximalt antal 

aktiviteter som kan tillkomma är 111 stycken. Av dessa aktiviteter består då 74 stycken av 

aktiviteterna i att korrigera och generera om rapporter. I och med att det inträffar att rapporters 

information är felaktig, uppnås därför inte Beynon-Davies (2013) samtliga fem aspekter för 

vad han definierar som informationskvalité. Eftersom det finns en risk att information kan vara 

felaktig, skapar det förståelse för att det finns flera centrala aktiviteter (sanity check) som 

syftar till att kontrollera att informationen är korrekt. Detta kan tyda på att det finns en låg 

tillförlitlighet inom Riskkontroll för att rapporters information är korrekt, och förklaras därför 

av att respondenter behöver vara insatta och medvetna om vad som är ett rimligt eller orimligt 
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riskvärde. Vidare framgår det att informationssystemen inte kan förse Riskkontroll med all 

relevant information eftersom egenutvecklade Excel makron används som komplement. Detta 

kan visa på att Beynon-Davies (2013) aspekt gällande att informationen ska vara relevant 

brister och påverkar därför Riskkontrolls arbetsprocesser negativt i linje med Heinrich (2014). 

Vi kan även se vissa likheter med detta inom riskområdet Finansiering och likviditetsrisk, där 

Riskgrupp 1 genomför en särskild arbetsprocess i syfte att generera 17 rapporter genom att 

manuellt exekvera pythonskript. Heinrich (2014) teorier kan även appliceras på situationen 

där användare inhämtar rapporter från flera olika informationssystem och olika mappar på det 

interna nätverket. Att informationssystemen inte kan förse Riskkontrollen med information på 

ett gemensamt ställe, innebär att användarna behöver navigera till flera ställen för att ta del av 

alla relevanta rapporter – vilket kan påverka arbetsprocessens effektivitet negativt. 

Respondenter påpekar även att det finns en komplex informationsinfrastruktur för att 

skapa majoriteten av rapporterna. Detta går att jämföra med vad Beynon-Davies (2013) menar 

med att informationskvalité grundas i datakvalité och att datakvalité innebär hur data 

struktureras i databaser och informationssystem. I bankens situation finns flera pythonskript 

som exekveras och hämtar data och information från olika informationsobjekt i syfte att skapa 

aggregerade rapporter. Respondenter framhäver att det finns bristande kunskap för vilka 

informationsobjekt dessa pythonskript använder eller vilket informationssystem som har 

genererat informationsobjektet. Respondenter beskriver därför denna lösning som en “svart 

box”. Att denna lösning och dess tillhörande pythonskript finns kan förklaras av det är en 

lösning för att öka interoperabilitet mellan informationssystemen. Att informationssystemen 

inte kan kommunicera med varandra kan förklara att dessa pythonskript utvecklats för att 

hantera decentraliserade informationsobjekt lagrade på olika platser. Därav beskriver 

respondenter detta som en komplex informationsinfrastruktur. Det går därför det härleda att 

det inte finns en tydlig struktur för hur data hanteras och lagras i syfte att skapa rapporter från 

informationssystem A. Att den komplexa informationsinfrastrukturen påverkar 

informationskvalitén är därför i enlighet med Beynon-Davies (2013). Därför kan det finnas ett 

samband mellan den decentraliserade informationsinfrastrukturen och de tekniska orsaker som 

respondenter beskriver vara en orsak till att rapporter innehåller felaktig information. 
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5.2 BRISTANDE BESLUTSSTÖD 

Studiens processanalys av verksamhetens nuläge har identifierat att Riskkontroll fattar beslut 

i enlighet med teorin från Nonaka et al. (2000) angående tyst kunskap. Detta genomförs i ett 

flertal aktiviteter som syftar till att kontrollera rapporters information, där aktiviteten sanity 

check innebär att kontrollera om rapporternas information är rimlig eller orimlig. Kunskapen 

för att avgöra detta grundar sig, enligt respondenter, i deras subjektiva kunskap. Denna 

subjektiva kunskap som respondenter beskriver, går att översätta till vad Nonaka et al. (2000) 

menar med tyst kunskap. Respondenter inom Riskkontroll framhäver att de behöver vara 

insatta och följa riskvärdena inom de olika riskområdena varje dag för att besitta den kunskap 

som krävs för att kunna bedöma vilka riskvärden som är normala. Precis som Nonaka et al. 

(2000) menar att individer tolkar information på olika sätt efter deras subjektiva förmåga, finns 

flera sanningar av kunskap. Det kan därför argumenteras för att besluten som tas inte följer ett 

konsekvent mönster eftersom olika personer har olika uppfattningar om vad som är rimligt 

riskvärde.  

 För att kunna göra denna beslutsprocess mer konsekvent behöver den tysta kunskapen 

översättas till explicit kunskap. Då kan kunskapen förmedlas och kristalliseras i syfte att 

Riskkontroll ska utveckla ny kunskap. Men eftersom tyst kunskap är svår att formulera och 

förmedla beskriver Nonaka et al. (2000) fyra processer för att utveckla tyst till explicit 

kunskap, där det i detta fall är processerna Externalisering och Kombination som är relevanta. 

I den senare processen är informationsteknik ett verktyg för att underlätta för individer att 

bearbeta och förmedla explicit kunskap. Från processanalysen framgår det att 

informationssystem som tillhandahåller rapporter till Riskkontrollen, har befintlig 

funktionalitet för att tydligt visualisera limitöverträdelser på rapporter. Detta finns för att 

Riskkontroll inte ska missa en allvarlig händelse. Enligt Zhu & Chen (2008) är denna typ av 

visualisering av information ett sätt att öka möjligheten för beslutsfattare att behandla 

information och minska beslutsfattarens kognitiva belastning, och därigenom minskas 

osäkerheten hos individen. Vidare menar Zhu & Chen (2008) att detta innebär att individen 

tar bättre beslut. Då aktiviteten sanity check syftar till att kontrollera om rapporters information 

är rimlig eller orimlig utifrån en tyst kunskap, kan visualisering av informationen förbättra 

aktiviteten genom att underlätta beslutsfattandet. Enligt Zhu & Chen (2008) underlättar främst 

visualisering beslutssituationer som är analytiska, subjektiva eller dömande, vilket aktiviteten 

sanity check går att argumentera för att den är. Att visuellt bearbeta information och kunskap 
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kan därför stödja beslutsfattaren att se mönster och trender i information, och på så sätt stödja 

individens tysta kunskap och skapa möjlighet för att utveckla explicit kunskap.  

Utifrån vad som presenterats i processanalysen ser vi vissa likheter mellan 

information, kunskap och beslut. Det finns skäl att tro att Riskkontrollen behöver ha förståelse 

för rapporters information när de framhäver att de dagligen behöver följa riskvärden för att 

kunna ta beslut om informationen är rimlig eller orimlig. Detta kan stämma överens med 

Holsapple (2008) argument för hur kunskap utvecklas i sex olika kunskapstillstånd. Kunskap 

finns lagrad i information men för människor är det svårt att uppfatta den om individen inte 

har förståelse och kunskap för hur informationen ska tolkas. Ju högre upp bland tillstånden 

kunskapen utvecklas genom individers förståelse, desto mer påtaglig blir kunskapen och desto 

mer redo blir individen att fatta beslut. Vidare menar Holsapple (2008) att varje beslut som tas 

innebär ny kunskap för individer. Detta kan härledas till Riskkontroll i sitt sätt att avgöra om 

en risk är rimlig eller inte eftersom ny kunskap skapas av individerna i dessa situationer. 

 

5.3 BRISTANDE RAPPORTÖVERVAKNING 

Respondenter som arbetar med informationssystemen har framfört att det finns en låg kunskap 

om hur eller ens vilka rapporter som används av Riskkontroll. Därför kan det argumenteras 

för att rapporter i vissa fall inte är relevant enligt Beynon-Davies (2013) fem aspekter. Om 

flera rapporter skickas till Riskkontroll och handlare som inte är relevanta, ökar mängden 

information vilket i sin tur påverkar individens kognitiva förmåga (Loewenstein, 2001). Den 

låga kunskapen som finns gällande om rapporter används eller inte har även att göra med 

informationssäkerhet. Informationssäkerhet syftar till att säkerställa stabilitet och minimera 

affärsskada (von Solms & van Niekerk, 2013). Enligt Shuchih & Chin-Shien (2007) finns fyra 

aspekter att ta i beaktning, i fallet med rapportövervakning är främst två aspekter mer aktuella 

än de andra. Dessa är Konfidentialitet och spårbarhet. Konfidentialitet i den benämningen att 

endast behöriga individer bör ha tillgång till rapporter. Det innebär att obehöriga individer 

potentiellt kan använda informationen i rapporter då banken inte vet vilka som använder 

rapporterna – vilket kan skapa negativa konsekvenser. Aspekten spårbarhet kan även härledas 

till att systemägare inte vet vilka personer som har använt eller tagit del av rapporters 

information. De saknar kunskap huruvida information har ändrats och i så fall av vem, när och 

vad som ändrats. I processanalysen framgår det att Riskkontroll utför aktiviteter som korrigera 
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och generera om där manuella korrigeringar genomförs för att rapporter ska vara korrekt. 

Därigenom kan det tänkas att Shuchih & Chin-Shien (2007) aspekt om spårbarhet inte uppnås, 

vilket även kan få allvarliga konsekvenser för banken.  

 Det framgår även från respondenter att informationssystemens push-teknik är ett 

problem då det avser rapportövervakning. Respondenter framhäver att det vore önskvärt om 

rapporter som Riskkontroll är i behov av istället hämtas från informationssystem, vilket skulle 

bidra till en bättre övervakning av rapporter. Denna lösning finns redan i form av 

informationssystem B, där Konfidentialitet och spårbarhet är aspekter som uppfylls. Att inte 

informationssäkerhetens aspekter efterlevs kan innebära att Riskkontroll riskerar att inte 

kunna kontrollera sina finansiella risker i den grad som krävs. Som tidigare nämnts i studiens 

bakgrund var avsaknad av riskkontroll över bankers kreditrisker en bidragande orsak till 

finanskrisen mellan 1990-1994 (Petersson, 2006: Larsson & Lönnborg, 2014). Respondenter 

inom Riskkontroll har även framfört att de behöver hämta rapporter från flera olika 

informationssystem och gemensamma mappar på bankens interna nätverk. Detta kan bidra till 

att skapa en komplex arbetssituation där personers kunskap är avgörande för att samtliga 

rapporter ska inhämtas för att i sin tur de finansiella riskerna ska kunna kontrolleras. Detta är 

i linje med Loewenstein (2001) att den kognitiva förmågan belastas ju mer komplex 

arbetssituationen är.  
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6. DISKUSSION 

Banken vill ha effektiva arbetsprocesser med hög kvalité, de är medvetna om att 

informationssystemens begränsningar och möjligheter påverkar verksamhetens 

arbetsprocesser gällande finansiell riskkontroll, men inte på vilket sätt eller i vilken 

utsträckning. Därför har denna studie kartlagt arbetsprocesser och identifierat 

problemområden som kan förbättras gällande informationssystem i syfte att öka 

arbetsprocessers kvalité.  

Om informationen inte är korrekt i rapporter, och om beslutsfattaren som ska avgöra 

om riskinformation är rimlig eller orimlig, inte är insatt i de normala riskvärdena, kan det få 

allvarliga konsekvenser för banken och samhället. Potentiellt kan nya finanskriser utvecklas. 

Detta genom att beslut i bankens finansiella riskkontroll baseras på personers tysta kunskap 

att bedöma rapporter som dessutom potentiellt kan vara felaktig. Felaktig information 

identifieras idag med utgångspunkt från personers tysta kunskap, personerna behöver veta vad 

som anses vara ett normalt riskvärde för att identifiera om riskerna är felaktiga. Det kan 

därmed finnas en koppling mellan informationskvalité och beslutsstöd. Bristande 

informationskvalité påverkar arbetsprocesser i hög grad genom att ytterligare aktivitet behöver 

genomföras – vilket innebär ineffektivitet och utslag på dess kvalité. Den otydliga 

informationsinfrastrukturen som finns för att skapa majoriteten av rapporterna är eventuellt en 

förklaring till den bristande informationskvalitén. Att respondenter som förvaltar 

informationssystem A beskriver det som en “svart box”, innebär att det finns skäl att tro att de 

har låg kunskap för hur informationsinfrastrukturen är uppsatt. Informationsinfrastrukturen 

skulle därmed kunna förklara de tekniska orsaker till rapporters felaktiga information då 

informationsobjekt läses in från en decentraliserad miljö. Att informationen är av god kvalité 

är viktigt för att bankens finansiella riskkontroll ska fungera med god kvalité. Förbättras 

informationsinfrastrukturen har banken skapat möjlighet för att kunna förbättra 

informationskvalitén – vilket påverkar arbetsprocessernas kvalité.  

Det kan argumenteras att verksamheten hamnar i beroendeställning till de människor 

som är del av de aktiviteter som till stor del baseras på tyst kunskap. Denna beroendeställning 

kan påverka verksamheten negativt. Exempelvis skulle utvecklingen av bankens riskkontroll 

kunna hämmas genom att människor ser till eventuella förändringar som gynnar de själva 

istället för att se till bankens bästa. Det kan även argumenteras för att det ökar den 

operationella risken hos Riskkontroll i det fall dessa personer lämnar avdelningen – eftersom 
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det tar tid för nya personer att utveckla den kunskap som krävs för att genomföra de manuella 

aktiviteterna. Detta skulle kunna mildras om tyst kunskap översätts till explicit. I detta 

avseende skulle kartläggningen kunna vara av hjälp genom att personer enklare kan förstå och 

skapa kunskap om verksamheten genom att använda studiens modeller och metaforer – vilket 

är i linje med Nonaka et al. (2000) process externalisering och Goldkuhl & Röstlinger (2012) 

som menar att modellering framhäver kunskap och medvetenhet om verksamheten. Det kan 

även argumenteras att Riskkontrolls arbetsprocesser kan effektiviseras om delar av 

aktiviteterna inom arbetsprocessen förändras genom att översätta tyst kunskap till explicit 

kunskap. Istället för att bedöma om en risk är rimlig eller orimlig baserat på tyst kunskap, 

skulle delar av bedömningen kunna automatiseras och således baseras på explicit kunskap. 

Motargument kan eventuellt vara att det är en kunskap som inte går att göra explicit fullt ut 

och således skulle de automatiska beräkningarna försämra riskkontrollen genom att inte vara 

lika flexibel i syfte att identifiera orimliga risker. Det kan dock fortfarande argumenteras att 

den kunskap som går att översätta till explicit ändå kommer stödja Riskkontroll. Att använda 

beslutsstöd för att bedöma om en risk är rimlig eller inte baserad på vad riskvärdet var dagen 

innan är något som kan översättas till explicit kunskap och går därför att automatisera av ett 

informationssystem. 

Bristen på rapportövervakning är även ett problemområde som påverkar verksamheten 

och kan förbättras för att informationssystemen ska stödja verksamhetens arbetsprocesser i 

högre grad. Utan övervakning kan obehöriga personer ta del av känslig information och 

personer kan ändra riskinformation utan att bli upptäckta. Detta innebär att finansiella 

riskvärden som är för höga potentiellt kan döljas för att exempelvis gynna mer och frestande 

handel än vad som tillåts av bankens interna och externa regelverk. Har inte banken fullständig 

kunskap och kontroll över hur arbetsprocesser ser ut gällande finansiell riskkontroll kan det 

skapa allvarliga konsekvenser för banken och samhället i form av nya finanskriser. Den 

bristande rapportövervakningen till följd av att rapporter lagras på flera ställen skapar en 

komplex och otydlig arbetssituation. Vilket innebär att personer inom Riskkontroll behöver 

ha kunskap för hur och var rapporter inhämtas. Om inte alla rapporter inhämtas och 

kontrolleras kan det skapa allvarliga konsekvenser. Vidare skapar det även 

förvaltningskostnader för systemägare eftersom rapportövervakningen innebär att de behöver 

utgå från att samtliga rapporter används i verksamheten. Av dessa anledningar är detta ett 
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område som anses vara relevant för Riskkontroll att fokusera på i syfte att öka dess kvalité 

samtidigt som det minskar operationella risker och kostnader.  

Sammanfattningsvis kan vi se ett samband mellan information, kunskap och beslut i bankens 

arbetsprocesser för finansiell riskkontroll, se figur 25 för illustration. Information och 

rapporter från olika system är nödvändigt för att Riskkontroll ska kunna bedöma och 

kontrollera CMs finansiella risker. För att personer inom Riskkontroll ska kunna fatta ett beslut 

om huruvida en rapports information är korrekt eller felaktig, behövs specifik kunskap om hur 

informationen ska tolkas. Beslut som fattas utifrån den presenterade informationen baseras 

således på individers tysta kunskap. För att kunna kontrollera samtliga risker behövs dessutom 

samtliga rapporter. Den bristande rapportövervakningen där rapporter lagras på flera ställen 

innebär att användare behöver inhämta rapporter från flera ställen – vilket medför en risk att 

nödvändiga rapporter missas och glöms bort. Därför krävs även specifik kunskap för att veta 

vilka rapporter som är nödvändiga och relevanta samt vart de hämtas. Personers tysta kunskap 

är således centralt för samtliga problemområden vilket betyder att kunskap fungerar som 

bakomliggande aspekt för samtliga problemområden. Tyst kunskap behöver därför översättas 

till explicit kunskap i syfte att informationssystemens problemområden ska kunna förbättras 

– vilket i sin tur förbättrar kvalitén av verksamhetens riskkontroll av finansiella risker. 

 

 

Figur 25. Illustration över att kunskap är den centrala aspekten för att kunna förbättra identifierade 

problemområden  
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7. SLUTSATS 

Syftet med studien är att beskriva och kvalitetsgranska bankens verksamhet gällande finansiell 

riskkontroll i syfte att identifiera eventuella problemområden. Forskningsfrågan som studien 

avser att besvara är följande: vilka problemområden finns i informationssystemen som kan 

förbättras för att öka kvalitén av bankens finansiella riskkontroll? För att besvara frågan har 

en fallstudie genomförts där en kartläggning av bankens riskkontroll utgjorde fokus. 

Det arbete som Riskkontroll utför är viktigt, om inte dess arbete fungerar kan potentiell 

nya finanskriser utvecklas vilket var fallet år 2008-2009. I det fallet innebar bristande 

riskkontroll att över 200 banker gick i konkurs och påverkade världens ekonomi (Larsson & 

Lönnborg, 2014). Samtidigt har externa regelverk som banker måste efterleva blivit allt 

strängare och mer rigorösa, exempelvis till följd av Basel III. Vad som kommer ske i framtiden 

är ovisst, men att döma från historien är det rimligt att tro att det i framtiden kommer bli allt 

fler och strängare regelverk för banker att efterleva. 

Efter genomförd studie är slutsatsen att informationssystemen påverkar den finansiella 

riskkontrollens kvalité negativt genom tre problemområden. Det finns skäl att tro 

problemområdena relaterar till varandra och banken behöver ta dessa i beaktning för att 

informationssystemen ska kunna stödja arbetsprocesserna att bli mer effektiva och öka dess 

kvalité. Centralt för dessa tre problemområden är kunskap och specifikt tyst kunskap för att i 

nuläget kontrollera de finansiella riskerna. För att utveckla problemområdena behöver därför 

tyst kunskap översättas till explicit kunskap för att informationssystemen ska kunna stödja 

verksamheten bättre. 

Första problemområdet som identifierats är bristande informationskvalité. Detta i form 

av att det inträffar att rapporters information är felaktig – ofta med grund i tekniska orsaker. 

Rapports felaktiga information har lett till att det finns aktiviteter i arbetsprocesser i syfte att 

kontrollera och säkerställa att rapporters information är korrekt. I de fall ytterligare aktiviteter 

tillkommer i arbetsprocesserna sker de i majoriteten av fallen på grund av att informationen är 

felaktig. Informationssystemens bristande informationskvalité påverkar arbetsprocessernas 

effektivitet negativt genom att de tar längre tid att genomföra. Detta kan innebära att 

informationssystemens möjlighet att förse verksamheten med information av god kvalité kan 

förbättras och således skulle Riskkontroll kunna utföra sina arbetsprocesser med bättre kvalité. 

För att identifiera om rapporters information är korrekt baseras bedömningar på individers 

tysta kunskap. Detta kan innebära ökad risk att felaktig information missas. Det har 
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framkommit att det finns skäl att tro att det finns en komplex informationsinfrastruktur där 

flera informationssystem används av Riskkontroll för att hämta relevant information. 

Pythonskript är vanligt förekommande i syfte att använda informationsobjekt som är lagrade 

i en decentraliserad informationsinfrastruktur. Detta innebär att det troligtvis finns en otydlig 

struktur för hur informationsobjekten hanteras och lagras. Detta kan vara orsaken till den låga 

informationskvalitén och skulle även kunna vara en förklaring till de tekniska orsakerna som 

orsakar rapporters felaktiga information.  

Vidare finns även bristande beslutstöd i informationssystemen vilket kan bidra till en 

ökad operationell risk för banken. Detta gäller specifikt för aktiviteten sanity check. Att 

bedöma om en risk är rimlig eller inte utifrån personers tysta kunskap är en operationell risk. 

Därför är det viktigt att tyst kunskap översätts till explicit kunskap. Är kunskapen 

automatiserad kan informationssystem genomföra delar av bedömningen och i högre grad 

stödja arbetsprocesser genom att automatiskt beräkna om en risk är rimlig eller inte. Vidare 

kan informationssystemen även visualisera informationen och bättre stödja beslutsfattandet. 

Studiens problemanalys påvisar att visualisering ökar beslutsfattares förmåga att ta bättre 

beslut i situationer som är analytiska, subjektiva och dömande – vilket sanity check är. Kan 

individers tysta kunskap översättas till explicit kunskap, och även automatiseras, kan det bidra 

till mer konsekvent riskbedömning och i högre grad stödja beslutsfattares möjligheter att se 

mönster och trender i information för bättre beslut.  

Från studiens problemanalys och diskussion framgår att det finns brister i form av 

rapportövervakning. Detta då informationssystemens push-teknik innebär att rapporter 

genereras och skickas ut i bankens verksamhet, och där systemägare inte vet vilka rapporter 

som används av dels Riskkontroll eller handlare. Systemägare har bristande kunskap om vilka 

personer som tar del av specifika rapporter eller har möjlighet att se om rapporters information 

korrigeras vilket kan bidra till bristande informationssäkerhet. Idag används ett 

rapporteringsverktyg inom vissa specifika riskområden, detta kan potentiellt användas för att 

hantera rapportövervakningen och informationssäkerheten. Att använda ett verktyg för att 

hantera rapporter kan innebära att rapporter hämtas av användare på ett gemensamt ställe 

istället för på flera. På så sätt kan Riskkontrolls arbetssituation bli mindre komplicerad 

samtidigt som systemägare får mer kunskap om rapporterna informationssystemet 

tillhandahåller olika verksamheter. Med bättre övervakning av rapporter kan även de rapporter 

som inte används tas bort och på så sätt minska förvaltningskostnaderna för systemet. 
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Sammanfattningsvis kan det tänkas att det finns ett samband mellan information, kunskap och 

beslut i förhållande till bankens finansiella riskkontroll – vilket även relaterar till de tre 

problemområden som lyfts fram i denna studie. De kan tänkas vara relaterade till varandra då 

det krävs information, kunskap och beslut för att banken ska ha kontroll över sina finansiella 

risker, där kunskap är centralt för alla tre problemområden. Detta är därför viktiga aspekter 

för banken att vara medveten om för att informationssystemen ska stödja arbetsprocesserna i 

högre grad och på så sätt öka dess kvalité. 

När detta material presenterades för banken framförde uppdragsbeställaren att denna 

kartläggning kommer att stödja ett pågående projekt inom banken. Det projektet syftar till att 

säkerställa att banken uppfyller nya externa lagkrav som innebär att banken behöver veta exakt 

vart information kommer från när de beräknar finansiella risker. Att denna studies resultat 

kommer till användning för banken tyder på att studien har identifierat och lyft fram kunskap 

om verksamheten och dess arbetsprocesser som inte tidigare fanns. Studien har identifierat 

tyst kunskap om verksamheten och skapat möjlighet för banken att diskutera den finansiella 

riskkontrollen på ett sätt som inte tidigare var möjligt. På så sätt har studien till viss del översatt 

tyst kunskap till explicit kunskap genom att den går formulera och diskutera. Detta innebär att 

studien har ett högt värde för banken där resultatet är användbart och väl förankrat i 

verkligheten.   

 

7.1 VIDARE FORSKNING 

Denna studie ger en inblick i hur finansiell riskkontroll bedrivs på en svensk storbank. Figur 

25 som presenterades i kapitel 6 ger en rik insikt i hur det eventuellt kan se ut i andra bankers 

riskkontroll, men det ger inte hela bilden. För att kunna generalisera studiens resultat bör de 

identifierade problemområdena därför även undersökas i fler banker och deras finansiella 

riskkontroller, detta för att antingen bekräfta eller identifiera andra problemområden i 

informationssystemens stöd till arbetsprocesser gällande finansiell riskkontroll. Denna studie 

kan då användas som stöd för framtida forskare genom att bidra med kunskap om viktiga 

aspekter att studera. 
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BILAGA 1 

Fem stycken 
rapporter

Sanity check
Skicka riskrapport 

till handlare

Två stycken 
rapporter

Sanity check
Skicka rapport till 

handlare

Generera rapport 
genom Excel 

makro

Sanity check
Skicka rapport till 

handlare

Kontrollera om 
handlare godkänt 

rapport

Anteckna 
rapports risk i en 
gemensam Excel 

fil

Skicka rapports 
information till 

oberoende 
riskkontroll

Sex stycken 
rapporter

Informationssystem B

Informationssystem C

Informationssystem A

Informationssystem B

Nio stycken 
rapporter

Hämtas av Riskgrupp 1

Skickas till Riskgrupp 1

Skicka till Riskgrupp 1

Hämtas av Riskgrupp 1

Aktivitetsuppsättning 1

Aktivitetsuppsättning 2

Aktivitetsuppsättning 3
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BILAGA 2 

Fem stycken 
rapporter

Sanity check
Skicka rapport till 

handlare

Risk är orimlig

Felsökning

Korrigering Generera om

Informationssystem B Hämtas av Riskgrupp 1

Aktivitetsuppsättning 1

Två stycken 
rapporter

Generera rapport 
genom Excel 

makro
Informationssystem C Skickas till Riskgrupp 1

Aktivitetsuppsättning 2

Felaktig på 
grund av 

mänsklig eller 
teknisk orsak
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BILAGA 3 

Sanity check
Skicka rapport till 

handlare

Kontrollera om 
handlare godkänt 

rapport

Anteckna rapports 
risk i en gemensam 

Excel fil

Skicka rapports 
information till 

oberoende 
riskkontroll

Nio stycken 
rapporter

Sex stycken 
rapporter

Risk är orimlig
Risk har 

överstigit limit

Felsökning

Korrigering

Generera om

Felaktig på 
grund av 

mänsklig eller 
teknisk orsak

Faktiskt limit-
överträdelse

Generera överträdelse-
rapport

Skicka 
överträdelserapport till 
handlare som orsakat 
överträdelsen och till 
handlares närmaste 

chef

Skicka 
överträdelserapport 
med handlare och 

handlares chefs 
kommentar till chefen 

för CM

Handlare 
godkänner 

inte rapport

Felsökning

Informationssystem B

Informationssystem A Skickas till Riskgrupp 1

Hämtas av Riskgrupp 1

Aktivitetsuppsättning 3
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BILAGA 4 

Generera 
informations-

objekt i 
informations-

system D

Hämta 
likviditetsrapport 
från informations-

system E

Avstämning av 
informationsobjekt med 

likviditetsrapport

Hämta 
likviditetsrapport 
från informations-

system E

Avstämning av 
informationsobjekt med 

likviditetsrapport

Kontrollera att 
nödvändiga 

informationsobjekt 
finns hos 

informationssystem 
A

Exekvera 
pythonskript

Kontrollera 
informations-

objekt

Exekvera 
pythonskript

Stämmer inte

Felsökning

Korrigering

Generera om

Struktur 
felaktig

Korrigering

Felaktig på 
grund av 

mänsklig eller 
teknisk orsak

17 stycken 
rapporter
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BILAGA 5 

Skicka rapport till 
handlare

16 stycken 
rapporter

Exekvera 
pythonskript

Aktivitetsuppsättning 1

Sanity check
Skicka rapport till 

handlare

Kontrollera om 
handlare godkänt 

rapport

Skicka rapporters 
information till 

oberoende 
riskkontroll

En rapport

Exekvera 
pythonskript

Aktivitetsuppsättning 2
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BILAGA 6 

Sanity check
Skicka rapport till 

handlare
Kontrollera om handlare 

godkänt rapport

Skicka rapports 
information till 

oberoende riskkontroll
En riskrapport

Risk är orimlig
Risk har 

överstigit limit

Felsökning

Korrigering

Generera om

Felaktig på 
grund av 

mänsklig eller 
teknisk orsak

Faktiskt limit-
överträdelse

Generera 
överträdelse-

rapport

Skicka 
överträdelserapport till 
handlare som orsakat 
överträdelsen och till 
handlares närmaste 

chef

Skicka 
överträdelserapport 
med handlare och 

handlares chefs 
kommentar till chefen 

för CM

Handlare 
godkänner inte 

riskrapport

Felsökning

Exekvera 
pythonskript

Aktivitetsuppsättning 2
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BILAGA 7 

Föra över 
rapporters 

information till en 
gemensam Excel 

fil

Utred orsak
Anteckna 

orsak

Spara 
gemensam 

Excel fil
En rapport

Faktisk limit-
överträdelse

Generera 
överträdelse-

rapport

Skicka 
överträdelserapport till 
handlare som orsakat 
överträdelsen och till 
handlares närmaste 

chef

Skicka 
överträdelserapport 
med handlare och 

handlares chefs 
kommentar till chefen 

för CM

Är inte en 
limit-

överträdelse

Korrigering

Generera om

Informationssystem F

Informationssystem C

Informationssystem G

Tio stycken 
rapporter

En rapport

Skickas till Riskgrupp 2

Skickas till Riskgrupp 2

Skickas till Riskgrupp 2

 


