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SAMMANFATTNING 
I februari 2007 beslutade Finansinspektionen att implementera Basel II:s rekommendationer och 
regleringar som resulterade i införandet av ett kapitalkrav för operativ risk. 
Internmätningsmetoden är den mest sofistikerade metoden för att beräkna ett kapitalkrav och 
utgår ifrån faktiska operativa förluster och ämnar att, utifrån dessa, modellera de risker som 
uppstår i samband med den operativa verksamheten. För att Finansinspektionen ska godkänna en 
internmätningsmetod kräver de att den inkluderar både intern och extern förlustdata. Vid 
användande av extern förlustdata är det viktigt att inse att en extern förlust inte är direkt 
representativ för en annan bank än den där den inträffade. Banker försöker därför ta fram 
metoder för att kunna skala externa förluster i ett försök att göra dem representativa för sin egen 
verksamhet. 

Syftet med denna studie är att utveckla och testa en metod för skalning av extern förlustdata.  

Teorierna kring skalning bygger idag till stor del på att låta bankspecifika variabler så som 
omsättning, antal anställda och geografisk placering vara förklarande för storleken av förluster 
hos olika banker. Med linjär regression är förhoppningen att sedan förstå hur de olika förklarande 
variablerna påverkar en förlust och därigenom kunna skala förlusterna. Befintliga metoder bygger 
idag på att göra en regression över en hel databas. 

Vår metod bygger på att de förklarande variablerna kan få större inverkan och signifikans vid 
uppdelande av databasen i olika händelsekategorier innan regressionen utförs. För att utvärdera 
detta använder vi två metoder. Dels den befintliga metoden där regression används över en hel 
databas och dels vår metod där regression görs inom varje händelsekategori för förluster. 

Våra resultat visar att olika förklarande variabler har olika stor inverkan inom olika 
händelsekategorier och därför inte bör inkluderas i en generell modell för skalning. Efter skalning 
enligt den gamla metoden och vår nya metod är skillnaderna för medelvärdesförluster inom olika 
händelsekategorier stora. Vår slutsats är att den nya metoden på ett rimligare sätt kan modellera 
operativa förluster då den endast inkluderar signifikanta variabler för vardera händelsekategorin. 
Dock har den nya metoden problem med uttunning av datapunkter inom händelsekategorierna. 
Detta skulle kunna hanteras genom att kombinera metoden med scenarioanalys eller att falla 
tillbaka på den gamla metoden för de händelsekategorier som inte ger robusta resultat.  

NYCKELORD: Operativ Risk, Extern Förlustdata, Skalning, Internmätningsmetod  
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ABSTRACT 
In February 2007 Finansinspektionen decided to implement the Basel II regulatory requirements 
resulting in a capital requirement for operational losses. The Advanced Measurement Approach 
(AMA) is the most sophisticated method for capital requirement calculations and it is based upon 
actual operational losses from which it models the risks associated with a bank’s possible 
operational errors. To get approval from Finansinspektionen to use an AMA method it is 
required to incorporate both internal and external loss data in the model. When using external 
data it is important to be aware of that an operational loss is only representative for the bank 
where it occurred. Based on this, banks are in need of methods to scale external losses to make 
them more representative for their own environments. 

The purpose of this paper is to develop and evaluate a method for scaling of external loss data. 

Today the theories of scaling are based upon the idea to let bank specific variables, such as 
revenue, number of employees and geographical region be explanatory for the size of operational 
losses within banks. With linear regression it is possible to estimate how much these explanatory 
variables effects a loss and then use the results to scale external losses. Today’s theories are 
designed and used to perform the regression over the whole dataset. 

Our method is based on the idea that the explanatory variables will have a greater impact and 
significance if the dataset is divided into different risk types before the regression is performed. 
To evaluate our approach we perform a test simulation on both the old method, where the 
regression is performed over the whole dataset and the new method where one regression is 
performed for each risk type. 

Our results show that different explanatory variables have different impact for different risk types 
and therefore should not always be included in an overall method for scaling. After scaling of the 
losses with both the old and our new method, we notice that the results for average loss size 
differ a lot within the different risk types. Our conclusion is that the new method is able to scale 
external losses in a more reasonable and accurate way since it only includes significant variables 
for each risk type. But, the new method has a problem with lacking of data points within the risk 
types. This could be handled by combining the method with scenario analysis or using the old 
method for the risk types that does not generate robust results. 

KEY-WORDS: Operational Risk, External Losses, Scaling, AMA 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Banker och finansiella institut utgör en viktig del av det samhällsekonomiska systemet och de är 

ständigt exponerade mot en mängd olika risker. Under 1995 sattes Barings Bank, Englands äldsta 

bank, i konkurs på grund av en operativ förlust, ett internt bedrägeri. Handlaren Nick Leesons 

hemliga och riskfyllda spekulationer slutade i förlustaffärer som beräknats till enorma 1.3 

miljarder USD (Peachey, 1995). Operativ risk är definierat som ”risken för förluster till följd av 

icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller 

externa händelser.” (Finansinspektionen, 2006, s. 5). Därmed inkluderar operativ risk händelser 

som till exempel systemfel, bedrägeri och naturkatastrofer. 

Händelser liknande den på Barings Bank har lett till ett ökat fokus på att identifiera och mäta 

operativa risker. I februari 2007 beslutade Finansinspektionen 1  (FI) att implementera 

Baselkommittén för banktillsyns (Basel) 2 rekommendationer och regleringar enligt Basel II 3 

(Finansinspektionen, 2007a). Detta innebar införandet av ett kapitalkrav för operativ risk, det vill 

säga att banker måste hålla en viss summa pengar för att kunna täcka potentiella förluster 

förknippade med sin operationella verksamhet (Finansinspektionen, 2007a). För att beräkna 

kapitalkravet finns det idag tre metoder; Basmetoden, Schablonmetoden och 

Internmätningsmetoden. För att beräkna kapitalkravet enligt Bas- och Schablonmetoderna 4 

multipliceras bankens omsättning med procentsatser specificerade av Basel. 

Internmätningsmetoden är den mest sofistikerade metoden för att beräkna ett kapitalkrav och det 

är även den metod som Basel och FI rekommenderar banker vid utvecklandet av metoder för 

mätning och kontrollering av operativa risker (Finansinspektionen, 2006). En 

internmätningsmetod utgår ifrån faktiska operativa förluster och ämnar att, utifrån dessa, 

modellera de risker som uppstår i samband med den operativa verksamheten och därifrån 

beräkna ett signifikant kapitalkrav för nivån 99.9 procent (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006). Förhoppningen är att införandet av en internmätningsmetod ska leda till en 

                                                 

1 Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. 
2  Baselkommittén (The Basel Committe on Banking Supervision) för banktillsyn är en internationell tar fram 
standarder, riktlinjer och rekommendationer som är normgivande för de flesta tillsynsmyndigheter. 
3 Basel II rekommendationerna och regleringarna är uppsatt av Baselkommittén för banktillsyn och innefattar de 
internationella reglerna för kapitalkrav som syftar till att säkerställa stabiliteten i det finansiella banksystemet.  
4 Se kapitlet ”Regulatoriskt ramverk för operativ risk” för utförligare beskrivningar av de olika 
kapitalkravsberäkningsmetoderna. 
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större medvetenhet om bankers operativa riskexponering och därmed underlätta styrningen av 

det interna riskarbetet och öka stabiliteten i det finansiella systemet. Med en effektivare 

organisation kring operativ risk förväntas också kapitalkravet påverkas över tid. Ett sänkt 

kapitalkrav kan även leda till ekonomiska fördelar för en enskild bank. För en bank med 

omsättning lika med medelvärdet för tre av Sveriges fyra storbanker skulle en godkänd 

internmätningsmetod som resulterar i ett kapitalkrav motsvarande 10 procent av bankens 

omsättning kunna påverka bankens kapitalkrav kraftigt. I relation till basmetodens kapitalkrav på 

15 procent av omsättningen skulle det innebära ett frigörande av över en miljard kronor per år 

och en sänkning av kapitalkravet med 33 procent5. 

För att få arbeta med en internmätningsmetod måste en bank få tillstånd av FI. För att FI ska 

godkänna en internmätningsmetod kräver de att den inkluderar både intern och extern 

förlustdata. Banken måste alltså komplettera sitt interna förlustdata med förlustdata som inträffat 

på andra banker. Anledningen till detta är att interndata sällan är tillräcklig för att använda som 

grund till robust modellering. Då regelverket kring hantering och lagring av operativa förluster 

infördes 2007, och därmed är relativt nytt, har banker ofta bristfällig tillgång till och otillräcklig 

information om sina interna förluster. En enskild bank har sällan heller upplevt tillräckligt många 

extrema händelser för att det ska vara tillräckligt med indata för att beräkna ett signifikant 

kapitalkrav för nivån 99.9 procent (Basel Committee on Banking Supervision, 2006). Trots att 

interndata är det absolut bästa alternativet i försök att projicera den verkliga operativa risken hos 

en bank bör den således kompletteras med extern data (Dahen & Dionne, 2008; Basel Committee 

on Banking Supervision, 2006). Önskan är att detta minskar antalet händelser som ger ett 

"överraskningsmoment" då den operativa risken värderas närmare verkligheten.  

Vid användande av extern förlustdata är det viktigt att inse att en extern förlust inte är direkt 

representativ för någon annan bank än den där den inträffat. Om en bank vill använda en extern 

förlust i sin modellering bör den på något sätt justera upp eller ner förlusten och därigenom säga 

huruvida förlusten hade varit större eller mindre om den uppstått på den egna banken. Denna 

justering av förluster brukar kallas för skalning då banker sätts i relation, eller skala, till varandra 

och förlusterna justeras därefter. Teorierna kring skalning bygger idag till stor del på att låta 

bankspecifika variabler så som omsättning, antal anställda och geografisk placering vara 

förklarande för storleken av förluster hos olika banker. Med linjär regression är förhoppningen 

                                                 

5 Denna uträkning baseras på ett genomsnitt av omsättningen för SEB, Handelsbanken och Swedbank 2012 (27 626 

miljoner kr). Baserat på denna omsättning skulle en sänkning av kapitalkravet motsvarande 15 procent (4 143 
miljoner kr) till 10 procent (2 762) frigöra differensen på 1 381 miljoner kr. Observera att detta endast är ett 
illustrativt exempel för att påvisa magnituden av ett sänkt kapitalkrav. 
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sedan att förstå hur de olika förklarande variablerna påverkar en förlust och därmed kunna skala 

externa förluster. (Shih, et al., 2000; Na, et al., 2005; Dahen & Dionne, 2008; Dahen & Dionne, 

2010). 

Skalningen av externa förluster är alltså direkt avgörande för vilken indata som används i 

modellen för kapitalkravsberäkningar och därmed direkt relaterad till det slutliga kapitalkravet. Av 

denna anledning efterfrågas robusta och säkra metoder för att skala externa förluster och göra 

dem applicerbara på en specifik bank. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Skalning av extern förlustdata vid kapitalkravsberäkningar för operativ risk är ett relativt nytt och 

outforskat ämne och det finns därför ingen gemensamt accepterad metod för detta 

(Finansinspektionen, 2006). Samtidigt är ämnet av stor vikt för att kunna uppnå robusta metoder 

för kapitalkravsberäkningar och därmed mycket intressant för att bidra till ett stabilt finansiellt 

och samhällsekonomiskt system. För enskilda banker innebär en godkänd internmätningsmetod 

möjligheten att i större utsträckning kunna påverka sitt arbete med operativ risk och möjligheten 

att påverka sitt kapitalkrav. Skalning av extern data är alltså ett viktigt ämne där bristen på 

utvecklade och gemensamt accepterade metoder utgör ett problem i dagens finansiella system. 

Utifrån denna diskussion ämnar vi att besvara följande forskningsfråga: 

- Hur kan banker skala externa förluster till sin egen verksamhet? 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att utveckla och testa en metod för skalning av extern förlustdata till 

en enskild bank. 

Detta kommer att utföras genom att tillföra panelanalys till en av dagens befintliga 

skalningsmetoder. Panelanalys innebär att data kommer att analyseras med regression över 

bankbeskrivande variabler inom olika kategoriseringar för vilken typ av risk förlusten uppstått 

inom (så kallad händelsekategori). Förhoppningen med detta är att utvinna resultat som påvisar 

att olika förklarande variabler har olika mycket förklarande kraft inom de olika 

händelsekategorierna. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 

I denna typ av studie vore det intressant att jämföra vår skalningsmetod med flera olika metoder 

beskrivna i tidigare forskning (Shih, et al., 2000; Na, et al., 2005; Dahen & Dionne, 2008; Dahen 

& Dionne, 2010). Det vore även intressant att undersöka tidigare presenterade metoder för 

skalning av frekvens. Vi väljer att endast jämföra vår metod med originalmetoden framtagen av 

Dahen & Dionne (2010) samt att endast fokusera på skalning av förluststorlek. Då frekvensen för 

operativa förluster har en stor inverkan på det slutliga kapitalkravet har vi, för särskilt intresserade 

läsare, valt att presentera en summering av tidigare forskning inom detta område i appendix II. 

Att beräkna det slutliga kapitalkravet på skalad extern förlustdata är intressant, men ryms tyvärr 

inte inom denna studie. Studiens resultat ger dock starka indikationer för hur de olika 

skalningsmetoderna påverkar ett slutligt kapitalkrav. För särskilt intresserade läsare har vi även i 

appendix III placerat en kort summering av det statistiska verktyg (Value-at-Risk) och den metod 

(Loss Distribution Approach) som enligt vår uppfattning är de vanligast förekommande vid 

beräkningar av kapitalkrav. 

1.5 DISPOSITION 

I kapitel 2 presenteras en metodöversikt med uppsatsens övergripande angreppssätt och 

tillhörande motiveringar. Kapitel 3 ger en presentation av grundläggande begrepp och regler 

inom regelverket för operativ risk. Kapitel 4 fortsätter med bakgrunden till de grundläggande 

matematiska och statistiska teorier och metoder som är relevanta för läsaren vid fortsatt läsning 

av uppsatsen. Kapitel 4 behandlar också tidigare forskning. Detta är ett utförligt kapitel som 

härleder och beskriver hur metoder för skalning av förluststorlekar utvecklats över tiden. Kapitlet 

mynnar ut i den modell som vårt arbete bygger vidare på. I kapitel 5 presenteras den data som 

ligger till grund för analysen. Även motivering till val av data samt deskriptiv statistik av dess 

innehåll presenteras. I kapitel 6 beskrivs och motiveras de metoder och tillvägagångssätt som 

använts i denna studie. I kapitel 7 presenteras och analyseras studiens resultat. Kapitel 8 

presenterar överskådligt arbetets slutsatser och kapitel 9 för en generell diskussion om arbetets 

metod, resultat och slutsatser. Kapitel 10 avslutar arbetet med en genomgång av intressanta 

ämnen för vidare forskning. 
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2 METODÖVERSIKT 

Detta examensarbete utförs i samarbete med Svenska Handelsbanken AB (SHB). SHB utgör 

uppsatsens fallobjekt och bidrar med intern kunskap om arbetet med operativ risk. SHB är, sett 

till omsättning, en av Sveriges största banker och arbetar aktivt med operativ risk. Därför anses 

SHB vara ett passande fallobjekt för denna studie. 

För en inblick i ämnet görs en gedigen litteraturstudie med fokus på rapporter av Basel och FI 

samt vetenskapliga artiklar om operativ risk. Vi gör sökningar i internetbaserade artikeldatabaser 

på sökorden ”operativ risk”, ”skalning”, ”extern data”, ”förlustdata”, ”relation”, ”AMA” och 

namn på olika organisationer eller institutioner som arbetar med operativ risk (till exempel 

Journal of Operational Risk och Operational Risk eXchange Association). Återkommande 

publicerade författare inom området identifieras och utforskas utförligare. 

Utifrån tidigare forskning bygger denna studie vidare på en metod av Dahen & Dionne (2010) för 

skalning av extern förlustdata. Metoden som Dahen & Dionne (2010) presenterar bygger på 

regression som härleder hur mycket olika bankspecifika variabler (till exempel omsättning och 

geografisk placering) kan förklara en förluststorlek. Regressionen görs över hela databasen med 

extern förlustdata och de förklarande variablerna anpassas till och blir ett genomsnitt för samtliga 

förluster i databasen. Metoden av Dahen & Dionne (2010) beskrivs utförligt i avsnitt 4.2 - 

Tidigare forskning och appliceringen av deras metod på vår externa databas presenteras i avsnitt 

6.4 Metod 1 – Händelsekategori som förklarande variabel. Vår uppfattning är att de förklarande 

variablerna kan få större inverkan och signifikans vid uppdelande av databasen i olika 

händelsekategorier innan regressionen utförs. Vi vill alltså kombinera den tidigare metoden 

presenterad av Dahen & Dionne (2010) med panelanalys. I praktiken innebär detta att vi gör sju 

regressioner på vår databas istället för en. Vår vidareutveckling av metoden finns utförligt 

beskriven i avsnitt 6.5 Metod 2 – Panelanalys över händelsekategorierna.  

För att utvärdera vår modifiering av skalningsmetoden genomförs både originalmetoden av 

Dahen & Dionne (2010) samt vår metod. Resultaten av dessa metoder jämförs utifrån vilka 

förklarande variabler som är signifikanta i respektive metod samt till vilken grad de är förklarande. 

Resultaten från dessa metoder används sedan för att skala den externa databasen som om 

förlusterna inträffat på SHB. Dessa resultat ger en bra indikation på hur skalningsmetoderna 

påverkar ett kapitalkrav beräknat med en internmätningsmetod. Exakta numeriska resultat vad 
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gäller specifika händelser i den externa databasen kan tyvärr inte publiceras i denna uppsats. 

Dock kommer storlekar och relationer att jämföras för att kunna dra slutsatser kring metoderna.  

Alternativet till att använda denna kvantitativa metod för att skala extern data är att använda sig 

av scenarioanalys. Scenarioanalys är en process för att analysera möjliga framtida händelser 

genom att överväga alternativa möjliga utfall. (Basel Committee on Banking Supervision, 2010) 

Personer inom den bank som skalning ska utföras till uppskattar då magnituden av mer eller 

mindre troliga förluster. Denna metod innebär mycket manuellt arbete och målsättningen i denna 

studie är att hela tiden undvika manuell och subjektiv inblandning. 

Att undersökningen i denna uppsats utgår från en specifik bank samt en specifik databas med 

extern data leder till att de numeriska resultaten i direkt anknytning till SHB och den externa 

databasen inte kommer att vara applicerbara på andra institutioner eller databaser.  Men som 

Collis & Hussey (2009) beskriver är typiskt för fallstudier finns det en förhoppning om teoretisk 

generalisering. Utvecklingen och utvärderingen av en skalningsmetod är användbar för andra 

institutioner samt bidrar till vidare forskning inom området. För att veta i vilken grad uppsatsens 

underliggande teorier är applicerbara för andra finansiella institutioner och andra databaser kan 

flera fallstudier i andra kontext komma att behövas (Collis & Hussey, 2009). Studien avser därför 

att enkelt kunna bli replikerad och upprepad på andra fallobjekt och med annan data.  

Motivet till denna typ av studie kan vara inverkande vid metodval. Som nämnt ovan är syftet att 

utveckla och testa en metod för skalning av extern förlustdata. Målet med detta är att bidra till en 

ökad kontroll av operativa risker för den finansiella sektorn. Ökad kontroll av operativa risker 

kan även leda till ett sänkt kapitalkrav och ekonomiska fördelar för enskilda banker. Skalning som 

leder till ett sänkt kapitalkrav är inte en del av studiens primära syfte och får inte påverka valet av 

metoder. Detta är vi medvetna om och arbetar därför objektivt utifrån uppsatsens syfte. 
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3 REGULATORISKT RAMVERK FÖR OPERATIV RISK 

Detta kapitel presenterar de grundläggande begrepp och regler som läsaren bör vara bekant med innan fortsatt 

läsning av rapporten. 

3.1 BASEL II 

Den 1 februari 2007 trädde nya regler i kraft och därmed införlivas EU-reglerna och den så 

kallade Basel II-överenskommelsen i svensk rätt. Banker, kreditmarknadsföretag, 

värdepappersbolag samt vissa fondbolag ska följa lagstadgade kapitaltäckningsregler i enlighet 

med lag 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar (Finansinspektionen, 

2007a). Enligt det grundläggande kapitalkravet (pelare 1) ska ett företag vid varje tidpunkt ha en 

kapitalbas som minst motsvarar summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och 

operativa risker. Den nya kapitaltäckningslagen ger företagen fler möjligheter att välja mellan 

olika metoder när de beräknar storleken på den kapitalbas som behövs för att möta de risker som 

företagen har. De nya kapitaltäckningsreglerna innebär att företagen ska ha fungerande 

riskhanteringssystem för att kunna överblicka riskerna i verksamheten. De ska regelbundet 

offentliggöra information om sina finansiella förhållanden. (Finansinspektionen, 2007a) 

3.2 OPERATIV RISK 

Operativ risk är definierat som ”risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller 

misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.” 

(Finansinspektionen, 2006, s. 5). Därmed inkluderar operativ risk händelser som till exempel 

systemfel, bedrägeri och naturkatastrofer. Definitionen omfattar legala risker men inte strategisk 

risk, ryktesrisk och likviditetsrisk. Uteslutningen av strategisk risk och likviditetsrisk har gjorts för 

att det med dagens metoder inte går att kvantifiera dessa risker och att de därför inte bör 

omfattas av kapitalkravet i pelare 1. Ryktesrisk utesluts ur definitionen med motiveringen att det 

är en risk till följd av marknadsrisk, kreditrisk och operativ risk sammantaget. (Stulz & Carey, 

2005) Operativa risker skiljer sig från kreditrisker och marknadsrisker genom att ett kreditinstitut 

ytterst sällan medvetet tar på sig operativa risker för att tjäna pengar. Undantag från detta är 

exempelvis tjänster som innebär att företaget tar över viss verksamhet från sina kunder 

(Finansinspektionen, 2006).  
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3.3 BERÄKNING AV KAPITALKRAV 

I kapitaltäckningsreglerna, lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, 

finns tre metoder för att beräkna kapitalkravet för operativ risk; basmetoden, schablonmetoden 

och internmätningsmetoden (Finansinspektionen, 2007a).  

3.3.1 BASMETODEN 

Basmetoden är den enklaste metoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. Kapitalkravet 

motsvarar en fast procentandel av genomsnittet för de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter. 

(Finansinspektionen, 2007a) Ekvation (3.1) illustrerar basmetoden: 

        
    
 
   

 
 (3.1) 

Där     är kapitalkravet enligt basmetoden och     är rörelseintäkt vid år  . Vidare är   antalet år 

som används i beräkningen och   är den procentandelen som beräkningen grundar sig på (idag 

15 procent).  

3.3.2 SCHABLONMETODEN 

Schablonmetoden är en utveckling av basmetoden och kapitalkravet är summan av, i regelverket 

specificerade, andelar (mellan 12 till 18 procent) av den genomsnittliga rörelseintäkten för olika 

affärsområden inom banken (Finansinspektionen, 2007a). Dessa affärsområden är Agency Services, 

Corporate Finance, Retail Banking, Commercial Banking, Payment & Settlement, Trading & Sales, Retail 

Brokerage samt Asset Management. Beskrivning av de olika affärsområdena och dess tillhörande 

procentsats finns presenterat i tabell 3.2 i avsnitt 3.4 Affärsområden och händelsekategorier. 

Ekvation (3.2) illustrerar schablonmetoden: 

      
          

 
   

 
   

 
 (3.2) 

 
Där     är kapitalkravet enligt schablonmetoden och      rörelseintäkten för affärsområde   vid 

år  . Precis som ovan är   antalet år som ligger till grund för beräkningen och är enligt Basel 

bestämd till tre år. Vidare är    den, enligt Basel schablonbestämda, procentandelen för varje 

affärsområde  . Antalet affärsområden,  , är åtta stycken enligt Basels definitioner. För ett 

godkännande att använda schablonmetoden krävs att en bank uppfyller vissa villkor 

(Finansinspektionen, 2007a). Dessa villkor innebär att banken måste ha ett riskhanteringssystem 
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med ansvariga för att identifiera, kontrollera och värdera operativ risk. Dessutom måste ett 

utvärderingssystem implementeras för att kunna följa upp förlustdata i de olika affärsområdena. 

Allt ska dokumenteras och regelbunden rapportering till ledning och styrelse ska ske. 

Riskhanteringssystemet och utvärderingssystemet måste regelbundet ses över och utvärderas av 

externa revisorer eller kontrollanter. (Basel Committee on Banking Supervision, 2006) 

3.3.3 INTERNMÄTNINGSMETODEN 

Varken FI eller Basel specificerar en metod för beräkning av kapitalkrav vid användande av en 

internmätningsmetod. Metoden ska tas fram av banken själv för att lättare kunna återspegla dess 

verksamhet och riskexponering. För att få tillstånd att använda en internmätningsmetod finns det 

både kvalitativa och kvantitativa regleringar och krav. I de kvalitativa kraven ingår, likt kraven för 

schablonmetoden, att banken ska integrera sitt riskhanteringssystem i den dagliga verksamheten, 

rapportering ska ske till ledning och styrelse, dokumentation av riskhanteringssystemet ska ske 

samt regelbundna granskningar av interna och externa revisorer ska genomföras. I de kvantitativa 

kraven ingår att en bank måste kunna påvisa att metoden fångar potentiella kostsamma förluster 

som ligger långt ut i ”svansen”6 på förlustfördelningen. Metoden som används ska generera ett 

kapitalkrav som motsvarar det kapital som ska hållas för en ettårsperiod och för de oväntade 

förlusterna upp till percentilen med signifikansnivå 99,9 (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006). Vidare finns krav på användning av intern data (bankers egna operativa 

förluster), relevant extern data (andra bankers operativa förluster), scenarioanalys och 

bankspecifika faktorer för affärsmiljö och intern kontroll 7 . (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006; Finansinspektionen, 2007b) 

3.3.4 VAL AV BERÄKNINGSMETOD 

Bankens val av metod ska stå i relation till bankens storlek, riskprofil och komplexitet. På kredit- 

och marknadsriskområdena finns ett flertal avancerade metoder för kvantifiering av risker medan 

de vanligaste inom området för operativ risk är kvalitativa och subjektiva analysmodeller (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2006). FI ser gärna att företag tar steget och utvecklar en 

internmätningsmetod för att öka sofistikeringsgraden i sin riskhantering och för att få en starkare 

koppling mellan risk och kapitalkrav. Till exempel anses schablonmetoden inte vara riskkänslig i 

                                                 

6 ”Svansen” syftar till det område som ligger långt ut i en sannolikhetsfördelning och utgörs i detta fall av mycket 

stora förluster. 
7 Bankspecifika faktorer för affärsmiljö och intern kontroll innefattar bland annat de interna processerna och arbetet 

med operativa risker. Dessa faktorer är tänkta att återspegla en banks kvalitet i dess riskarbete och således också den 
operativa riskprofilen. 
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någon större utsträckning (Finansinspektionen, 2006). För att en bank ska få använda sig av en 

mer avancerad metod än basmetoden krävs tillstånd av FI. Enligt regeringens proposition 

2006/07:5 krävs speciella omständigheter och tillstånd från FI för att en bank som använder en 

mer avancerad metod ska få byta tillbaka till en enklare. 

Även med mer avancerade metoder för kvantifiering av operativ risk är det viktigt att komma 

ihåg att arbetet med operativ risk till stor del är en processfråga (Finansinspektionen, 2006). God 

internkontroll, kompetent personal samt hög kvalitet i processer och systemlösningar är de 

viktigaste faktorerna i hanteringen (Finansinspektionen, 2006). Vid denna typ av analys och vid 

framtagandet av avancerade statistiska modeller för kvantifiering av operativa risker är det viktigt 

att vara medveten om eventuella modellrisker. Därför bör modellerna användas parallellt med 

subjektiva modeller som självutvärderingar eller processanalyser (Finansinspektionen, 2006). 

3.4 AFFÄRSOMRÅDEN OCH HÄNDELSEKATEGORIER 

Ett krav för att få använda sig av de mer avancerade metoderna till kapitalkravsberäkning är att 

institut samlar upp och sparar intern förlustdata i en förlustdatabas samt kategoriserar dessa 

förluster inom olika affärsområden och händelsekategorier (Finansinspektionen, 2007a). Bankens 

verksamhet delas in i åtta olika affärsområden specificerade av Basel och FI. I tabell 3.1 

presenteras beskrivningar av de olika affärsområdena (Finansinspektionen, 2007a; Basel 

Committee on Banking Supervision, 2009). De händelsekategorier som förlusterna ska 

kategoriseras inom syftar till vilken typ av operativ risk som låg till grund för inträffandet av 

förlusten. Definitionerna för dessa händelsekategorier presenteras i tabell 3.2 (Finansinspektionen, 

2007a; Basel Committee on Banking Supervision, 2003). Denna uppdelning i affärsområden och 

händelsekategorier är, som tidigare nämnt, lagstadgad för svenska banker som arbetar med 

schablon- eller intermätningsmetoder och är även standard vid analys av statistik för operativ risk. 

Vi har valt att genomgående i arbetet benämna dessa affärsområden och händelsekategorier med 

dess engelska namn då vi uppfattat detta som standard. Vi presenterar den svenska 

översättningen en gång för vardera affärsområde och händelsekategori i tabell 3.1 respektive 3.2.  

 

 

 

 



PETERSSON | SVENSSON 

11 
 

Tabell 3.1 – Beskrivning av de olika affärsområdena.  
Tabellen presenterar beskrivningar av de olika affärsområdena som tillämpas inom arbetet med operativ risk. Det 
föreligger krav från FI att samtliga interna operativa förluster kategoriseras mot något av dessa affärsområden. 
Procentsatsen är den som multipliceras med omsättningen för respektive affärsområde vid beräkning av 
kapitalkrav i enlighet med schablonmetoden. Källa: FI, Basel (Finansinspektionen, 2007a; Basel 
Committee on Banking Supervision, 2009). 

Affärsområde    % Verksamhet 

Agency Services 
 
Administrationsuppdrag 

15 % 

 Depåförvaring, förvaltning av värdepapper samt tillhörande 
tjänster (corporate actions). 

 Stiftelseförvaltning och notariattjänster. 

 Administration av värdepapperslån. 

Asset Management  
 
Kapitalförvaltning 

12 % 

 Diskretionär kapitalförvaltning. 

 Fondförvaltning. 

 Övrig kapitalförvaltning. 

Commercial Banking 
 
Storkundsbank 

15 % 

 In- och utlåning samt övrig finansiering till 
storkundsmarknaden (till exempel traditionell utlåning, 
garantigivning, exportfinansiering, projektfinansiering, 
factoring, leasing m.m.). 

 Kundinkasso. 

Corporate Finance  
 
Företagsfinansiering 

18 % 

 Rådgivning m.m. vid fusioner och förvärv, privatiseringar, 
värdepapperiseringar, emissioner, börsintroduktioner samt till 
ägare, styrelse och ledning. 

 Garantigivning i samband med företagsfinansiering och 
förvärv. 

 Placering i aktier i onoterade bolag (private placement). 

 Kapitalanskaffning. 

 Riskkapital. 

Payment & Settlement  
 
Betalning och avveckling 

18 % 
 Betalningsförmedling. 

 Clearing och avveckling. 

Retail Banking  
 
Hushållsbank 

12 % 

 Banktjänster för massmarknaden och förmögna privatkunder 
(till exempel inlåning, utlåning, rådgivning, betaltjänster, 
kontanthantering, förmedling och försäljning av 
sparprodukter, exkl. privatmäkleri, m.m.) 

 Korttjänster. 

Retail Brokerage 
 
Privatkundsmäkleri 

12 % 

 Mäkleri och rådgivning avseende fondpapper och andra 
finansiella instrument som ränte-, valuta- och råvarurelaterade 
instrument som ränte- valuta- och råvarurelaterade instrument, 
aktier, derivat och värdepapperslån med inriktning på 
massmarknad och privatkunder. 

Trading & Sales  
 
Handel och 
finansförvaltning 

18 % 

 Handel, mäkleri och analys avseende fondpapper och andra 
finansiella instrument som ränte-, valuta- och råvarurelaterade 
instrument, aktier och derivat. 

 Åtagande som marknadsgarant. 

 Förvaltning av långsiktiga/strategiska egna 
värdepappersinnehav. 

 Värdepapperslån och repor. 

 Egen finansiering och likviditetshantering (treasury). 

 Drift av multilaterala handelsplattformar (MTF). 
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Tabell 3.2 – Definitioner för de olika händelsekategorierna 
I Tabellen presenteras de händelsekategorier som tillämpas inom arbetet med operativ risk. Det föreligger krav 
från FI att samtliga interna operativa förluster kategoriseras mot någon av dessa händelsekategorier. Källa: FI, 
Basel (Finansinspektionen, 2007a; Basel Committee on Banking Supervision, 2003). 

Händelsekategori Definition 

Business Disruption & System 
Failures (BDSF) 
 
Avbrott och störning i 
verksamhet och system 

Förluster till följd av avbrott och störningar i verksamhet och system. 

Clients, Products & Business 
Practices (CPBP) 
 
Affärsförhållanden 

Förluster till följd av oavsiktliga eller vårdslösa felaktigheter utförda 
inom ramen för en kundrelation inklusive brister eller fel i produkters 
eller tjänsters utformning. 

Damage to Physical Assets 
(DPA) 
 
Skada på fysiska tillgångar 

Förluster till följd av skada på fysiska tillgångar. 

Employment Practices & 
Workplace Safety (EPWS) 
 
Anställningsförhållanden 
och arbetsmiljö 

Förluster till följd av avvikelser från arbetsmarknadens lagar och 
avtal, brister i arbetsmiljö samt avvikelser från diskrimineringslagar. 

Execution, Delivery & Process 
Management (EDPM)  
 
Transaktionshantering och 
processtyrning 

Förluster till följd av felaktig transaktionshantering eller 
processtyrning samt förluster relaterade till motparter inom handel 
med finansiella instrument eller leverantörer. 

External Fraud (EF) 
 
Extern brottslighet 

Förluster till följd av att utomstående part begår brottsliga handlingar 
riktade mot institutet. 
 

Internal Fraud (IF) 
 
Interna oegentligheter 

Förluster till följd av att anställd eller annan av institutet anlitad part 
avsiktligt brutit mot lagar eller interna regler och instruktioner. Här 
undantas brott mot arbetsmarknads- och diskrimineringslagstiftning. 
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3.5 EXTERN DATA 

För godkännande av en internmätningsmetod av operativa risker måste en bank använda relevant 

extern data i sin modell, speciellt om det förekommer misstanke att banken är exponerad mot 

oväntade, men potentiellt stora, förluster. Dessa externa data ska inkludera information om 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2006):  

 Storleken på den faktiska förlusten. 

 Storlek på det affärsområde där händelsen uppstod. 

 Orsak eller omständighet som är underliggande till uppkomsten av händelsen. 

 Om en eller flera av ovanstående punkter inte är tillgängliga ska annan information som 

hjälper till att uppskatta relevansen av händelsen för andra banker än den där det uppstod. 

Basel skriver alltså att storlek för det affärsområde där händelsen uppstod ska finnas i databasen. 

Detta är något som inte efterföljs i de externa databaser som vi kommit i kontakt med i detta 

arbete. En förlust härleds till det affärsområde där händelsen uppstod, men storlek för 

affärsområdet är inte beskrivet, utan istället används storleken för företaget i stort. 

För en bank finns det primärt tre källor för extern förlustdata; konsortiumdata, publik data och 

försäkringsdata. Konsortiumdata är insamlad industridata. En organisation samlar in alla 

medlemsorganisationers interna förluster till en stor förlustdatabas som sedan delas ut till 

medlemmarna. Innan databasen delas ut till medlemmarna anonymiseras datat så att det inte går 

att härleda från vilken bank respektive förlust kommer. Publik data är de händelser som går att 

hitta i publika källor. Databaser med publik data går att sammanställa på egen hand, men det är 

tids- och resurskrävande och det finns därför organisationer som arbetar med att samla in och 

sammanställa publika operativa förluster och sedan sälja databasen. Försäkringsdata är förlustdata 

som går att köpa av försäkringsbolag. Denna typ av data innehåller alltså bara de händelser som 

blivit fall för försäkring. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel inleder med bakgrunden till de grundläggande matematiska och statistiska teorier samt metoder som 

är relevanta för läsaren vid fortsatt läsning av uppsatsen. Är läsaren bekant med regressionsanalys och panelanalys 

kan avsnitt 4.1 och 4.2 med fördel ignoreras. Fortsättningsvis presenteras tidigare forskning för de mest 

grundläggande studierna inom skalningsmetoder. Det är ett utförligt kapitel som härleder och beskriver hur 

metoder för skalning av förluststorlekar utvecklats över tiden. Kapitlet mynnar ut i den modell som vårt arbete 

bygger vidare på. Då beräkning av kapitalkrav är intressant inom arbetet med operativ risk har vi valt att, för 

särskilt intresserade läsare, placera en kort summering av det statistiska verktyg (Value-at-Risk) och den metod 

(Loss Distribution Approach) som enligt vår uppfattning är de vanligast förekommande vid beräkningar av 

kapitalkrav i appendix III.  

4.1 REGRESSIONSANALYS 

Ekonometri definieras som kopplingen mellan ekonomi, matematik och statistik. Inom 

ekonometri analyseras observerad data snarare än experimentell data med hjälp av statistisk analys 

(Lang, 2013). Den grundläggande modellen för ekonometri är linjär regression (Lang, 2013): 

                       
 

   
  (4.1) 

I ekvation (4.1) motsvarar    en observation från den beroende variabeln   vars väntevärde är 

beroende på de förklarande variablerna    . Koefficienterna    kan ses som justeringsparametrar 

som anger vilken inverkan de förklarande variablerna har på den beroende variabeln.    är 

konstanten 1 och    är modellens intercept8. Feltermerna    antas vara oberoende mellan olika 

observationer och kan uttryckas enligt: 

                       
          

  (4.2) 

Där   är feltermens okända standardavvikelse. Detta är en homoskedastisk version av regression 

där variansen av samtliga    antas komma från samma distribution. Detta kan anses vara ett 

omotiverat antagande. Ibland antas även det mer djärva antagandet att samtliga    är 

normalfördelade.  

 

                                                 

8 Interceptet i denna typ av modell kallas ibland för skärningspunkt eller konstant. 
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I matrisform kan ovanstående uttryckas: 

        där          och               (4.3) 

Koefficienterna    och variansen    är vanligtvis okända. Dessa parametrar estimeras utifrån data 

och modellen kan användas för prediktion, ge en strukturell tolkning och användas för 

hypotestestning (Lang, 2013). Vid en strukturell tolkning av modellen antas de förklarande 

variablerna påverka den beroende variabeln och inte tvärt om. Detta antagande är inte 

obligatoriskt för prediktion.  

För att kunna använda sig av modellen är nästa steg att estimera koefficienterna    och dess 

inverkan på den beroende variabeln (Hansen, 2013). Estimeringen av       ges av minsta 

kvadratmetoden, där    är värdet på de   som minimerar summan av kvadraterna             för 

residualerna          (Kennedy, 2008). Detta uppnås genom att lösa normalekvationerna för 

  : 

        (4.4) 

Variansen för den beroende variabeln  ,       , kan bli uppdelad i två termer: 

                         (4.5) 

Ett statistiskt mått för regressionens ”goodness of fit” är    och baserad på variansen för  : 

    
        

      
   

       

      
 (4.6) 

   är alltså lika med roten ur korrelationskoefficienten mellan   och    . Justerat    är justerat 

för frihetsgrader och ger ett lite lägre   -värde än det ursprungliga.    representerar 

proportionen av förändringar i den beroende variabeln som är förklarad av förändringar i de 

oberoende variablerna. (Lang, 2013; Kennedy, 2008) 

Regression används ofta för prediktion. I detta fall är det predicerade värdet för  ,   , givet 

vektorn med korresponderande förklarande variabler   : 

         (4.7) 

Prediktionen innehåller nu två komponenter för osäkerhet: feltermen, vilken antas vara 0 i 

prediktionen, och det faktum att det estimerade värdet    av   har använts istället för det verkliga 

 -värdet.  
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Därför är felet i prediktionen: 

                (4.8) 

Vars varians är: 

                
       

     (4.9) 

Med konfidensintervall för  -termerna går det att utläsa huruvida de är signifikanta och därmed 

om respektive förklarande variabel bör ingå i den slutliga modellen eller inte. Vi antar hypotesen 

att vår regressionsmodell beskriver verkligheten och kan med ett p-värdestest skatta osäkerheten i 

vår hypotes. Detta gör vi genom en hypotesprövning av  -termerna. P-värdet utgår i sin tur från 

ett  -test. Under antagandet att vår regressionsmodell följer en normalfördelning: 

               (4.10) 

Kan koefficienterna    testas för ett givet väntevärde med ett  -test enligt: 

    
    

 
 (4.11) 

Här följer    en Student’s t-fördelning och   och   är medelvärde respektive standard avvikelse 

för   . Med nollhypotesen            kan vi undersöka om koefficienten har ett värde signifikant 

skiljt från 0 genom att utvärdera dess p-värde kopplat till detta  -värde. Under denna nollhypotes 

motsvarar p-värdet sannolikheten att erhålla ett värde som är minst lika extremt som; 

               (4.12) 

Där   och   är lika fördelade. 

Program som kan utföra linjära regressioner (till exempel Excel och SAS som används i denna 

studie) återger ofta ett p-värde för respektive  -term. Med ett p-värde   0,05 kan vi förkasta 

nollhypotesen med en signifikans på 95 procent och ett lågt p-värde innebär därmed att variabeln 

ska ingå i modellen (Lang, 2013). 

För att testa om samtliga  -termer är lika med noll kan vi använda oss av ett F-test. F-testet 

baseras på den fulla regressionens   -värde enligt: 

    
     

 

   

     
 (4.13) 
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Där   är antalet observationer och   är antalet  -termer. Med en hög signifikansnivå för  -

värdet, det vill säga ett lågt p-värde, kan hypotesen att samtliga koefficienter i modellen skulle 

vara lika med noll kan förkastas med konfidens enligt signifikansnivån. 

Förklarande variabler är ofta av ett kvalitativt slag och då kan så kallade dummy-variabler vara 

användbara (Kennedy, 2008). En dummy-variabel är en variabel som endast antar värdet 1 eller 0. 

Värdet 1 antas då ett antagande är uppfyllt och annars antas värdet 0.  Om en analys ska göras 

över en databas som innehåller förluster för ett flertal olika regioner kan till exempel variablerna 

(Europa), (USA) och (Asien) inkluderas i modellen. Variablerna kommer då anta värdet 1 om en 

förlust skett inom den angivna regionen och 0 annars. För att undvika en multikollineär modell är 

det viktigt att utesluta en av dummy-variablerna ur modellen. Till exempel skulle (Europa) kunna 

uteslutas ur modellen och dess justeringsvärde skulle tas upp av interceptet. Koefficienten 

kopplad till (USA) skulle i sin tur återspegla skillnaden mellan en förlust som uppstått i Europa 

och USA. Ett positivt   kopplat till dummy-variabeln (USA) skulle därmed innebära att en förlust 

i genomsnitt är större i USA än Europa och därmed för skalas upp från USA till Europa. 

4.1.1 PANELANALYS 

Panelanalys är en statistisk metod som används inom ekonometri. Det kan ses som en 

tvådimensionell linjär regression där tid och individ vanligtvis utgör de två dimensionerna 

(Kennedy, 2008). De data som används vid panelanalys är ofta insamlad för samma individer 

under flera tidspunkter och en modell kan sättas upp enligt: 

                 (4.14) 

Där   är en vektor med beroende variabler,   är en vektor med förklarande variabler,   är en 

vektor med koefficienter och   är en vektor med feltermer.   är en indikator för individ och   en 

indikator för tidpunkt. Figur 4.1 illustrerar konceptet med panelanalys. 
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Figur 4.1: Illustration panelanalys 
Figuren visar konceptet med paneldata, i detta fall åskådlighörs fyra observationer på varje av fyra individer. 
Källa: (Kennedy, 2008) 

 

Anta att en individs konsumtion   är bestämd linjärt av dennes inkomst   och att vi har 

observationer av flera tusen individer (  = 1000) vid varje av fyra tidsperioder (  = 4). Ett 

spridningsdiagram med dessa datapunkter visas i förenklad form (bara ett fåtal observationer 

visas, inte alla 4000) i figur 4.1 (ignorera ellipserna så länge). Om vi gör en regression över denna 

datamängd skulle vi få en estimering av lutningen enligt linje AA genom observationerna. I den 

totala datamängden identifierar vi nu tvärsnittsenheten. Denna enhet skulle kunna vara individ, 

företag, land eller liknande och är i detta exempel individ. Detta illustreras i Figur 4.1 med en 

ellips för varje individ som omringar samtliga fyra tidsserieobservationer för respektive individ. 

Om samtliga datapunkter illustrerats i figuren hade den innehållit tusentals sådana ellipser, med ca 

hälften av ellipserna ovanför och hälften av ellipserna under linjen AA. Figur 4.1 visar således att 

varje individ har olika värden för sitt intercept trots att de har samma lutning. (Kennedy, 2008)    

Paneldata kan användas för att hantera systematiska och fundamentala skillnader mellan olika 

delmängder inom datat (Kennedy, 2008).  I den modell som presenteras i detta arbete kommer de 

två dimensionerna inte att utgöras av individ och tid utan av bank och händelsekategori. Detta 

innebär i vårt arbete att de operativa förlusterna i databasen delas upp efter vilken 

händelsekategori de har inträffat inom. Därefter utförs regressionsanalysen enskilt inom varje av 

dessa händelsekategorier istället för över hela databasen. Den praktiska effekten blir att 

koefficientvärden, samt signifikansnivåer, ur varje regression står i relation till varje 

händelsekategori för sig. Panelanalys bygger alltså helt och hållet på linjär regression och den 

främsta teorin inom området är således skildrat i avsnittet ovan. 
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4.2 TIDIGARE FORSKNING 

En av de grundläggande teorierna för skalning av extern förlustdata skapades av Shih et al. (2000). 

De driver hypotesen att bankbeskrivande variabler påverkar förluststorlekar och att dessa 

variabler kan härledas med hjälp av regression. De anser att den huvudsakliga skalfaktorn är 

bankernas storlek. Vidare kontrollerar de om relationen mellan operativa förluster och 

bankstorlek är linjär. Studien börjar med att kontrollera korrelationer mellan operativa förluster 

och de bankspecifika storleksvariablerna omsättning, tillgångar och antalet anställda. Detta 

gjordes också för logaritmen av varje storleksvariabel. Resultatet visade att alla tre variablerna var 

korrelerade med förluststorleken men att omsättningen visade störst korrelation. Shih et al. (2000) 

fann också att logaritmen av variablerna visade ett starkare förhållande till förluststorleken vilket 

tolkades som att förhållandet mellan storlek och operativa förluster inte är linjärt. Detta betyder 

att en bank som är dubbelt så stor som en annan i genomsnitt inte kommer att uppleva dubbelt 

så stora operativa förluster (Shih, et al., 2000).  

Då samtliga storleksvariabler är korrelerade med varandra valdes bara den med högst korrelation 

till förluststorlek; logaritmen av omsättning. Baserat på ovanstående resonemang föreslog och 

testade Shih et al. (2000) följande relation:  

           (4.15) 

Där   är förluststorleken,   bankens omsättning,   en skalparameter och      är en residual som 

inte förklaras av omsättningen. Skalparametern   är skattad med hjälp av minsta kvadratmetoden 

vilket ger följande linjära regressionsmodell: 

 
       

       
    

 

       
            (4.16) 

Där   är en indikator för händelse,   är antalet händelser i den externa databasen,    är storleken 

på förlusten och    är omsättningen för banken där händelsen uppstod och             .  

När   är bestämd kan den externa datan skalas enligt följande formel: 

   
          

    

  
 

 

 (4.17) 

Där      är omsättningen för den studerade institutionen. 
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Modellen av Shih et al. (2000) bygger på att omsättningen återspeglar bankernas storlek och att 

bankernas storlek i sin tur kan beskriva förhållandet till dess operativa förluster. Shih et al. (2000) 

för en diskussion om vilka andra variabler som skulle kunna beskriva förlusterna ytterligare. En 

av deras teorier pekar på att förluststorleken är korrelerad till händelsekategori. De viktigaste 

slutsatserna från studien av Shih et al. (2000) för vidare forskning är följande:  

 Storleken på en bank är korrelerat med storleken på dess operativa förluster men 

förhållandet är inte linjärt. 

 Logaritmen av bankstorlek förklarar endast en liten del, ca 5 procent, av förluststorleken.  

Andra teorier för att skala externa förlustdata som bygger på samma principer som Shih et al. 

(2000) men där de förklarande variablerna härleds med hjälp av subjektiv bedömning är 

introducerade av Hartung (2004). Han skapade en normaliseringsformel som gjorde det möjligt 

att beräkna och därmed relatera storleken på en extern förlust till en specifik bank. Formeln ges 

av:   

                      
                    

                    
 

 

     (4.18) 

Där                      är en skalparameter för den bank där förlusten uppstod och 

                     är motsvarande skalparameter för den specifika bank som förlusten ska 

skalas till.     är justeringsparametrar givna på  ; [-1,1] och  ; [0,1]. Tanken är att 

justeringsparametrarna ska baseras på varje enskild händelse. Exempel på skalparametrar är 

omsättning, antalet anställda och kvaliteten på den interna riskkontrollen.  

Ett problem med denna modell är att den inte är teoretisk underbyggd, eller motiverad, som i sin 

tur gör att det inte finns någon relevant metod för att bestämma de olika justeringsparametrarna. 

Detta innebär att justeringsparametrarna kommer att bestämmas subjektivt för varje fall. 

Praktiskt skulle detta innebära mycket energi och tid vid behandling av omfattande databaser. 

Dessutom skulle en kontinuerlig manuell övning krävas för att uppdatera interna och externa 

databaser över tid. Utöver detta blir subjektiviteten i bedömningarna ett problem. Det krävs 

välutvecklade ramverk om det över tid blir olika människor som ska göra dessa bedömningar och 

det ska kunna ske på ett effektivt sätt med jämförliga bedömningar. I kontexten av vår studie, och 

det syfte vi ämnar uppnå, skulle denna metod inte vara applicerbar då varje fall måste värderas 

enskilt. Vår studie försöker istället hitta en användbar metod som utgår från matematisk analys 
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snarare än subjektiv bedömning av operativa förluster. Därför går vi vidare med teorierna som 

bygger på regression. 

Na et al. (2005) bygger vidare på teorierna av Shih et al. (2000) men föreslår i sin tur att 

förluststorleken kan brytas ner i en allmän komponent och en idiosynkratisk komponent. Den 

allmänna komponenten, som ska återspegla vad som är gemensamt för alla banker inkorporerar 

makroekonomiska, geopolitiska och kulturella förändringar medan den idiosynkratiska 

komponenten utgörs av de faktorer som är knutna till en specifik bank. En potenslag används för 

att beskriva relationen mellan den idiosynkratiska komponenten och en storleksparameter. En 

normaliseringsformel utvecklades för att hitta en skalad förluststorlek tagen som referenspunkt 

mellan två banker    och   .  

Formeln ges av: 

 
     

                    

  
     

                    

  (4.19) 

Där       är en förlust som skett vid tiden   på bank   .                är den totala omsättningen 

på bank    vid tiden   och   är en skalparameter.  

Modellen av Na et al. (2005) tillför mycket till forskningen inom skalning av extern data genom 

att föreslå idén att förluststorlekar kan delas upp i olika komponenter, varav vissa är 

bankspecifika. Dock utgörs dessa specifika variabler, i deras normaliseringsformel, endast av 

omsättning/intäkt. Högst troligt finns det andra bankspecifika variabler som innehåller 

information om förluststorlekar. En del information samlas troligtvis upp av den allmänna 

komponenten men det bör finnas ytterligare variabler med ett förklarande förhållande till 

operativa förluster. Na et al. (2005) visar att en potenslag, av samma slag som den Shih et al. 

(2000) testar, är signifikant.  

Idén med att förlusterna kan delas upp i allmänna och idiosynkratiska komponenter testades 

vidare av Dahen & Dionne (2008). Deras modell grundar sig på fler förklarande variabler i den 

idiosynkratiska komponenten, närmare bestämt bankstorlek, affärsområde och händelsekategori. 

I en version av deras modell har de även tittat på geografisk position. Initialt använder de även 

händelseår som en förklarande variabel men då den inte är signifikant utesluts den ur den slutliga 

modellen. Utöver att tillföra ytterligare skalparametrar i sin regression diskuterar Dahen & 
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Dionne (2010) det eventuella problemet med urvalsfel9 i den externa datan. För att angripa detta 

problem använder de sig av Heckmans (1979) två-stegsmetod för urvalskorrektion. En 

förutsättning för att använda Heckmans (1979) modell är att deskriptiv data för hela 

datamängden (alla banker) av sin delmängd (representerade i extern förlustdata) finns tillgänglig. 

Konkret innebär det att om modellen avser skala extern data till en specifik bank med hjälp av 

operativ förlustdata från andra banker inom Europaregionen skulle det krävas deskriptiv data för 

samtliga banker verksamma i Europa. Då Dahen & Dionne (2010) enbart tittar på externdata 

som härstammar från USA är detta genomförbart då de har tillgång till en databas med data över 

alla USA:s banker. Då vår modell ämnar använda förluster som skett över hela världen är 

Heckmans korrektionsmodell inte praktiskt genomförbar. Vi får istället möjligheten att inkludera 

geografisk position som förklarande variabel i vår modell, något som Dahen & Dionne (2010) 

förlorar på grund av valet att begränsa studien till ett specifikt land. Ytterligare kan det tilläggas 

att om vi hade gjort valet att endast använda extern förlustdata från Sverige skulle den tillgängliga 

operativa förlustdatan inte vara tillräcklig för robust modellering.  

Vilka förklarande variabler som bäst förklarar förlusterna i en viss extern databas kan variera och 

blir unikt för varje databas. Slutligen kan förlusterna enligt Dahen & Dionne (2008) skalas med 

följande normaliseringsmodell: 

      
       

                                       

                     
      

(4.20) 

 

Härledningen av denna normaliseringsformel redogörs grundligt i avsnitt 6.4 – Metod 1. De 

begränsningar som denna modell har är valet av idiosynkratiska komponenter och dess antal. En 

modell med väldigt många komponenter behöver inte nödvändigtvis vara bättre. Ur ett praktiskt 

perspektiv är det självklart enklare med så få förklarande variabler som möjligt då 

insamlingsprocessen blir mindre tidskrävande. Samtliga förklarande variabler måste finnas 

tillgängliga i den externa operativa förlustdatabasen för att kunna användas, vilket inte är en 

självklarhet när databasen kommer från tredjepartsleverantörer. Detta innebär att de förklarande 

variablerna som saknas måste samlas in manuellt och läggas till i efterhand, vilket kan vara 

tidskrävande och kostsamt. Vid kontinuerlig kapitalkravsberäkning leder detta till att modellvalet 

inkluderar en avvägning mellan statistiska resultat och praktiskt tillämpning. Dahen & Dionne 

(2008) har gjort valet av sina skalparametrar rent intuitivt men det finns säkerligen fler och andra 

förklarande variabler att använda.  

                                                 

9 Urvalsfel kallas för sample selection bias på engelska. 
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Detta är den metod som vi kommer använda i analysen. Vi börjar med att replikera Dahen & 

Dionne (2008) genom att göra regression över en hel databas och sedan jämföra resultaten med 

regressioner utförda inom varje händelsekategori. Vårt bidrag blir då att utvärdera huruvida en 

metod där regressioner görs inom vardera händelsekategorin kan bidra till modelleringen av 

operativ risk och en ökad kontroll av bankers operativa riskexponering.  
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5 DATA 

I detta kapitel presenteras den externa förlustdatabasen som ligger till grund för uppsatsens analys. Motivering till 

val av data samt deskriptiv statistik av dess innehåll presenteras. Även de data vi använt som deskriptiva för 

SHB vid skalning presenteras i detta kapitel. 

5.1 EXTERNDATA 

Den externa databasen består av publika operativa förluster som uppstått på finansiella institut 

världen över och är sammanställd av SAS Institute10. Det är denna databas som regressionerna 

för skalning av förluststorlekar bygger på. Databasen innehåller ursprungligen totalt 28725 

förluster som sträcker sig ända från 1831-01-01 till 2012-12-31. Samtliga monetära värden i denna 

databas är angivna i Miljoner US Dollar (MUSD). 

Till varje händelse finns intentionen att inkludera en rad olika informationspunkter: 

1. Namn på företaget där händelsen uppstod. 

2. Namn på ett eventuellt moder- eller holdingbolag. 

3. Utförlig beskrivning av händelsen. 

4. Förluststorlek (Vid tillfället då förlusten inträffade). 

5. Inflationsjusterat värde av förluststorlek uppräknat med Consumer Price Index11  (CPI) 

till prisnivå enligt 2012. 

6. Affärsområde, enligt Basels nivå 1 som illustreras i tabell 3.1. 

7. Affärsområde, enligt Basels nivå 2. Denna nivå har vi valt att utesluta ur analysen och 

anger därför inte vilka affärsområden som ingår i denna nivå. 

8. Händelsekategori, enligt Basels nivå 1 som illustreras i tabell 3.2. 

9. Händelsekategori, enligt Basels nivå 2. Denna nivå har vi valt att utesluta ur analysen, men 

den finns angiven i tabell I.1 i appendix I. 

10. Händelsekategori, enligt Basels nivå 3 (aktivitet). Denna nivå har vi valt att utesluta ur 

analysen, men den finns angiven i tabell I.1 i appendix I. 

11. Land där företaget har sitt huvudkontor. 

12. Land där händelsen uppstod. 

                                                 

10 Det fullständiga namnet på databasen är SAS OpRisk Global Data Jan 2013 
11 Consumer Price Index är ett justeringsmått för att räkna upp pengar till nuvärden. Det CPI som används är US-
CPI och är baserat på inflation m.m. på marknaden i USA och aktuellt år (Bureau of Labor Statistics, 2013). 
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13. Region där företaget har sitt huvudkontor. Angivna regioner är Afrika, Asien, Central- 

och Sydamerika, Europa, Nordamerika, och Oceanien. Oceanien innehåller länderna 

Australien, Nya Zeeland, Fiji och Nya Guinea.  

14. Första år för händelsen. Året då händelsen inträffade eller det första året vid fallet av 

multipla förluster kopplade till samma händelse. Det är detta år som vi arbetar efter i den 

fortsatta analysen. 

15. Sista år för händelsen. Året då händelsen inträffade eller det sista året vid fallet av 

multipla förluster kopplade till samma händelse. 

16. Finansiell information om företaget:  

a. Företagets omsättning för rapporteringsåret då händelsen uppstod och uppräknat 

med CPI till värde motsvarande 2012 års prisnivå.  

b. Företagets tillgångar för rapporteringsåret då händelsen uppstod. 

c. Företagets aktiekapital för rapporteringsåret då händelsen uppstod. 

d. Företagets antal anställda för rapporteringsåret då händelsen uppstod. 

e. Företagets resultat efter skatt för rapporteringsåret då händelsen uppstod. 

Denna information inkluderar uppbrytning av förlusterna i olika kostnadsposter så som juridiska 

kostnader och nedskrivningar, förluststorlek i lokal valuta, valutakurs, CPI, datum då händelsen 

behandlades och fördes in i databasen samt kommentarer kring arbetet med händelsen. Samtlig 

finansiell information finns tyvärr inte tillgänglig för alla förluster och vi har därför varit tvungna 

att utesluta vissa händelser ur vissa steg i analysen. Utöver punkterna ovan inkluderas även 

kompletterande information till varje händelse. 

Förlusterna i databasen är kategoriserade inom affärsområden enligt Basels definitioner som finns 

presenterade i tabell 3.1. Utöver dessa affärsområden innehåller databasen även händelser som är 

klassificerade inom affärsområdena Non-Financial Services och Insurance. Non-Financial Services är 

alltså icke-finansiella institut och Insurance är institut som arbetar med försäkring. Då vi är 

intresserade av finansiella institut och banker har vi valt att utesluta samtliga händelser 

kategoriserade i dessa två affärsområden vilka motsvarar 18518 förluster.  

Efter uteslutningen av dessa affärsområden återstår 10207 förluster som sträcker sig mellan 1933-

01-01 och 2012-12-31. För att undersöka huruvida samtliga av dessa händelser kan vara 

representativa valde vi att dela in dem i tidsperioder och titta på medelvärde, standardavvikelse, 

minimivärde, maximivärde samt antal förluster inom varje tidsperiod (se tabell 5.1).  
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Tabell 5.1: Översikt för den externa databasen över olika tidsperioder 
Tabell över antal förluster, minimivärde, maximivärde, medelvärde samt standardavvikelse för de förluster som 
inträffat inom angivna tidsperioder. Samtliga värden är presenterade i MUSD uppräknade enligt CPI till dagens 
värde. Källa: Egen sammanställning. 

 

Tidsperiod 
 

 

Medelvärde 
 

Standardavvikelse 
 

Min. 
värde 

 

Max. 
värde 

 

Antal 
förluster 

1933-1945 207,932 408,952 0,342 1173,790 9 

1946-1969 27,385 29,777 1,815 65,144 7 

1970-1979 192,007 718,337 0,107 7997,800 172 

1980-1989 95,730 831,848 0,118 21071,340 931 

1990-1999 98,144 567,794 0,107 14564,360 2277 

2000-2007 68,699 712,199 0,100 26203,580 5500 

2008-2009 45,958 357,238 0,100 6404,640 938 

2010-2012 30,883 331,475 0,100 6200,000 372 

1980-2012 74,370 657,486 0,100 26203,580 10018 

 

Medelvärdet för förlusterna mellan 1980-2012 är 74,370 MUSD och medelvärdet för perioderna 

1933-1945, 1946-1969 och 1970-1979 skiljer sig mycket från detta värde. De tidiga perioderna 

innehåller dessutom få händelser per år och vi har därmed valt att utesluta dessa 188 förluster ur 

fortsatt analys. Datamängden för tidsperioden 1980-2012 innehåller 10018 förluster. Tabell 5.2 

presenterar hur dessa förluster är fördelade inom olika intervall för förluststorlek och figur 5.1 

visar ett över svansen inzoomat histogram över förlusterna. Det är viktigt att observera att den 

vertikala axeln är kapad vid 160 antal händelser och att den första stapeln (0-500 MUSD) 

egentligen sträcker sig till 9781 händelser. Figuren illustrerar att databasen innehåller extrema 

förluster (upp till 26203 MUSD) och har en tung svans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETERSSON | SVENSSON 

27 
 

Tabell 5.2: Fördelning av antal förluster inom olika intervall för förluststorlekar 
Tabellen presenterar hur förlusterna i databasen är fördelade inom olika intervall för förluststorlek. Om en gräns 
sätts för extrema förluster vid 1 MUSD kan det utläsas ur tabellen hur endast 30,2 procent av förlusterna kan 
ses som ej extrema. Källa: Egen sammanställning. 

 
Förlustintervall (MUSD) 

 
Antal förluster 

 
Andel 

0-1 3024 30,2 % 

1-100 6138 61,3 % 

101-200 342 3,4 % 

201-300 133 1,3 % 

301-500 143 1,4 % 

501-1000 121 1,2 % 

1001-2000 49 0,5 % 

2001-3000 34 0,3 % 

3001-27000 33 0,3 % 

0-27000 10018 100 % 

 

Figur 5.1: Inzoomat histogram över förluststorlekar 
Figuren visar ett över svansen inzoomat histogram över förlusterna i databasen. Observera att den vertikala axeln 
är kapad vid 160 antal förluster och att den första stapeln (0 – 500) egentligen sträcker sig till 9781 förluster. 
Det är även viktigt att observera att den sista stapeln är en aggregerad stapel för samtliga förluster inom 
storleksintervallet 12001-27000 MUSD. Källa: Egen sammanställning. 

 

Tyvärr finns inte omsättning tillgänglig för samtliga av dessa händelser utan vi har behövt utesluta 

990 händelser under fortsatt analys. Medelvärdet för den CPI-uppräknade omsättningen är 28142 

MUSD. Deskriptiv statistik för de kvarstående 9028 förlusterna, som utgör grunden i uppsatsens 

analys, finns presenterade i tabell 5.3. I tabellen är den deskriptiva statistiken fördelad över 

vardera händelsekategori. Tabell 5.4 presenterar samma deskriptiva statistik som tabell 5.3 men 

med skärningen över affärsområden istället för händelsekategorier. Samtliga värden som 
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presenteras i uppsatsen är inflationsjusterade och uppräknade enligt CPI till ett värde 

motsvarande 2012 års prisnivå, vilket vi använder som motsvarande nuvärde. 

Tabell 5.3: Översikt för den externa databasen över olika händelsekategorier 
Tabell över antal förluster, minimivärde, maximivärde, medelvärde samt standardavvikelse för de händelser som 
inträffat inom angivna händelsekategorier. Samtliga värden är presenterade i MUSD uppräknade enligt CPI till 
dagens värde. BDSF = Business Disruption & System Failure, CPBP = Clients Products & Business 
Practices, DPA = Damage to Physical Assets, EPWS = Employment Practices & Workplace Safety, EDPM 
= Execution, Delivery & Process Management, EF = External Fraud, IF = Internal Fraud. Källa: Egen 
sammanställning. 

Händelse
-kategori 

Medel-
värde 

Std. 
Avvikelse 

Min. värde Max. 
värde 

Summa Antal 
obs. 

BDSF 42,708 95,257 0,114 461,100 2263,520 53 

CPBP 134,649 954,040 0,100 26203,580 474502,360 3524 

DPA  67,874 202,285 0,105 1301,280 5090,590 75 

EPWS 32,369 127,186 0,116 1594,400 7509,670 232 

EDPM 21,593 157,125 0,102 3039,160 10018,950 464 

EF  17,752 158,471 0,100 6404,640 43669,610 2460 

IF 48,099 341,205 0,100 7630,960 106779,860 2220 

Totalt 71,980 628,810 0,100 26203,580 649834,560 9028 

 

Tabell 5.4: Översikt för den externa databasen över olika affärsområden 
Tabell över antal förluster, minimivärde, maximivärde, medelvärde samt standardavvikelse för de händelser som 
inträffat inom angivna affärsområden. Samtliga värden är presenterade i miljoner USD uppräknade enligt CPI 
till dagens värde. BDSF = Business Disruption & System Failure, CPBP = Clients Products & Business 
Practices, DPA = Damage to Physical Assets, EPWS = Employment Practices & Workplace Safety, EDPM 
= Execution, Delivery & Process Management, EF = External Fraud, IF = Internal Fraud. Källa: Egen 
sammanställning. 

Affärsområde Medel-
värde 

Std. 
Avvikelse 

Min. 
värde 

Max. 
värde 

Summa Antal 
obs. 

Agency Services 100,528 329,488 0,111 2505,480 11259,120 112 

Asset Management  109,346 1159,900 0,111 26203,580 58937,740 539 

Commercial Banking 72,975 664,732 0,102 25734,040 124568,240 1707 

Corporate Finance  195,425 931,788 0,107 12154,220 103965,910 532 

Payment & Settlement  48,210 170,338 0,100 1921,000 8918,790 185 

Retail Banking  55,664 579,010 0,100 23152,110 230782,030 4146 

Retail Brokerage 22,947 109,532 0,102 2065,550 19871,970 866 

Trading & Sales  97,270 461,724 0,102 8675,880 91530,750 941 

Totalt  71,980 628,810 0,100 26203,580 649834,550 9028 
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5.2 FÖRKLARANDE VARIABLER FÖR SHB 

Då skalningen har skett till SHB har vi använt oss av SHB:s 2012 års omsättning på 35 062 

miljoner SEK (SHB, 2013). För att göra denna omsättning jämförbar med den externa databasen 

har vi växlat kursen till USD. Växelkursen som använts är den årsgenomsnittliga valutakursen för 

2012 på 6,7754 och är hämtad från Sveriges Riksbanks hemsida (Sveriges Riksbank, 2013). Detta 

ger en omsättning på 5 174 MUSD att jämföra med medelvärdet på 28 142 MUSD i databasen.  
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6 METOD 

I detta kapitel beskrivs och motiveras de metoder och tillvägagångssätt som använts i studien. Avsnittet är 

disponerat med grundläggande metod och dess antaganden först. Sedan delas avsnittet upp i metod 1 och metod 2. 

Metod 1 beskriver vår replikering av modellen utvecklad av Dahen & Dionne (2010) där händelsekategori 

behandlas som förklarande variabler och metod 2 beskriver vår metod där vi utför panelanalys över de olika 

händelsekategorierna. 

6.1 ANTAGANDEN 

I detta kapitel härleds en metod för skalning av externa operativa förluster till en specifik bank 

med hjälp av linjär regression. Modellen i detta kapitel är möjlig att applicera i andra kontext men 

är konstruerad, och bör användas, under ett antal grundläggande antaganden.  

 Vi antar att förlustinformationen som rapporterats i media, och därmed i vår externa 

databas leverad av SAS, är korrekt och verklig. Denna information är således inte baserad 

på rykten eller antaganden. 

 Vi antar att sannolikheten för att en förlust blir rapporterad är lika för alla händelser. Det 

finns således inget urvalsfel i datamängden. Det återfinns heller inte någon mediaeffekt 

relaterad till en speciell händelsekategori, affärsområde eller liknande. 

 Vi antar att det inte finns någon korrelation mellan förluststorlek och sannolikheten att 

händelsen rapporteras. Storleks- och frekvensdistributionen är således oberoende.  

6.2 MODELLSPECIFIKATION 

Utöver ovanstående antaganden vilar skalningsmodellen dessutom på ett antal matematiska 

antaganden. De operativa förlusterna antas kunna delas upp i en allmän och en idiosynkratisk 

komponent (Na, et al., 2005; Dahen & Dionne, 2008). Alla ickeobserverade faktorer antas vara 

konstanta och samma för samtliga banker. Förlusterna kan således beskrivas som en funktion 

enligt: 

                                                 (6.1) 

Den allmänna komponenten innefattas av faktorer, oberoende av bankspecifika attribut, som 

påverkar samtliga banker och ses som en konstant. Den allmänna komponenten utgörs av 
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information som är generell för samtliga banker och inkorporerar till exempel makroekonomiska, 

geopolitiska och kulturella situationer.  

Förlusterna kan därmed skrivas som: 

                                           (6.2) 

Där           är den  :e händelsen i en databas med   händelser och      är en funktion av 

idiosynkratiska förklarande variabler. Den idiosynkratiska komponenten      innefattas av 

faktorer som är specifika för en viss förlust och bank samt återspeglar den specifika operativa 

risken som en bank är exponerad mot. Några av dessa variabler är observerbara som till exempel 

omsättning, geografisk position och affärsområde och kan därmed kvantifieras, mätas och ingå i 

modellen. De icke observerbara idiosynkratiska variablerna innefattar faktorer så som 

internkontroll och interna processer samt liknande bankspecifika företeelser som är svåra att 

kvantifiera. Därför behandlas de inte explicit i denna studie, men dessa faktorer antas till en viss 

del fångas upp av andra kvantifierbara variabler så som år, geografisk placering och omsättning. I 

kapitel 10 - Vidare forskning diskuterar vi också vilka ytterligare Förklarande Variabler (FV) som 

vore intressanta att inkludera i modellen i ett nästa steg. 

Vi antar ett ickelinjärt förhållande mellan den idiosynkratiska komponenten och de variabler som 

bygger upp den. Den idiosynkratiska funktionen delas upp mellan bankstorlek och en funktion   

av andra bankspecifika faktorer. Bankstorleken modelleras med en potenslag, jämförlig med den 

som Shih et al. (2000) föreslog: 

                              
        (6.3) 

Där         kan vara vilken godtycklig variabel som helst som anses kunna estimera storleken på 

banken där en förlust har skett. Som exempel på proxy för storlek kan omsättning, tillgångar och 

antalet anställda nämnas. Vi kan nu skriva om ekvation 6.2 till: 

                              
         (6.4) 

Där   är den koefficient som beskriver förhållandet mellan förluststorlek och bankstorlek och 

     är en funktion av de förklarande variablerna vi väljer att inkludera i modellen. Vi logaritmerar 

uttrycket och får då följade ekvation:  

                                                          (6.5) 
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Där:  

               
 

      (6.6) 

Där   är den  :e förklarande variabeln och   är de koefficienter som ska estimeras med minsta 

kvadratmetoden. Vidare leder ovanstående antagande till den grundläggande ekvationen för 

regression: 

                                                  
 

      (6.7) 

För att vidare kunna skala förluststorlekarna i den externa databasen tar vi en förlust som skett på 

bank B,         , och skalar den till bank A. Frågeställningen som ska besvaras är hur stor 

förlusten, som ursprungligen skett på bank B, skulle vara om den skett på bank A? För att 

besvara detta börjar vi med att uttrycka          och          enligt ekvation 6.4. Eftersom 

         är produkten av den allmänna komponenten (intercept-variabeln i minsta kvadratmetoden) 

och de idiosynkratiska komponenterna, där den allmänna komponenten är samma för alla 

förluster, ges sambandet: 

 

           
        

                      

 
        

                      

    

 
        

                      

 

(6.8) 

Omskrivning av ekvation 6.8 ger följande förhållande: 

          
                      

                      
         (6.9) 

Vilket också blir den slutgiltiga skalningsmodellen där de ingående komponenterna således är de 

idiosynkratiska komponenterna för respektive bank, samt ursprungsstorleken på förlusten.  

6.3 VAL AV FÖRKLARANDE VARIABLER  

Nästa steg är att välja vilka förklarande variabler som ska ingå i skalningsmodellens 

regressionsmoment och kan tänkas vara förklarande för förluststorlekarna. Dessa variabler väljs 

med utgångspunkt från tidigare forskning och beroende på vilka variabler som finns tillgängliga i 
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den externa databasen och därmed är praktiskt tillämpbara. Valet av de variabler som ska fånga 

variationerna i logaritmen av förlusterna listas, förklaras och motiveras i detta kapitel.  

Då vi i denna uppsats ämnar jämföra två olika metoder kommer nästkommande steg att skilja sig 

åt beroende på vilken metod vi förklarar. Den första metoden, som vi kallar för metod 1, är 

väldigt lik Dahen & Dionnes (2008) och bygger på deras forskning. I den andra metoden, metod 

2, tillför vi panelanalys och hanterar då databasen med regression för vardera händelsekategorin.  

6.3.1 STORLEK 

Storleksvariabeln är den variabel som ska estimera storleken på respektive bank och den externa 

databasen innehåller ett antal tänkbara proxys för detta. Dessa variabler är omsättning, tillgångar, 

aktiekapital, antal anställda och resultat (se kapitel 5 – Data). Då alla storleksvariabler är starkt 

korrelerade med varandra har vi valt att enbart inkludera en i modellen, nämligen den med högst 

korrelation med förlusterna (se appendix IV tabell IV.1). Korrelationstest har utförts på samtliga 

av de tillgängliga storleksvariablerna, samt logaritmen av dessa. Resultatet av dessa visar att den 

högsta korrelationen (11,2 procent) finns mellan logaritmen av förlusterna och logaritmen av 

omsättningarna (se appendix IV tabell IV.1). Näst mest korrelerad med logaritmen av förlusterna 

är logaritmen av aktiekapitalet (9,9 procent). Efter uppräknande av värdena enligt CPI blir 

korrelationen än högre. Korrelationen mellan logaritmen av uppräknade förluster och logaritmen 

av uppräknade omsättningar är 11,4 procent (se tabell IV.2 i appendix IV).  

6.3.2 AFFÄRSOMRÅDE 

Vi tror att respektive affärsområdet där en operativ förlust har skett är beskrivande för storleken 

av denna förlust. Motiv till detta är bland annat Basels bestämmelser om olika procentsatser för 

kapitalkrav inom olika affärsområden enligt schablonmetoden (se avsnitt 3.2.2 – 

Schablonmetoden). Affärsområden har även använts som förklarande variabler vid regression av 

både Na et al. (2005) och Dahen & Dionne (2008) där det visat sig ha en viss förklarande kraft.  

Vår uppfattning är att detta beror på att de olika affärsområdena visat sig ha olika stor operativ 

riskexponering. Vår förhoppning är att denna differens, mellan affärsområdenas exponering, kan 

fångas upp i regressionsanalysen. Detta underbyggs också av deskriptiv statistik, presenterad i 

tabell 5.4, som visar att medelvärdesförlusterna skiljer sig mycket mellan de olika affärsområdena. 

Vi väljer att använda Retail Brokerage som utesluten variabel, då de förluster som skett inom detta 

affärsområde har lägst medelstorlek. Detta underlättar tolkningen av koefficienterna och vi kan 

således förvänta oss positiva koefficienter för de resterande förklarande variablerna.  
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6.3.3 GEOGRAFISK POSITION 

Vidare har vi valt att tillföra modellen den förklarande variabeln geografisk position som är tänkt 

att fånga upp olikheter i operativa förluststorlekar som till exempel härstammar från kulturella 

eller strukturella skillnader i olika länder och regioner. Vi har valt att använda värdet på ”Region 

där företaget har sitt huvudkontor” som förklarande variabel då den fanns tillgänglig i den 

externa databas vi använt oss av. Skillnader vad gäller inverkan på storleken av en operativ förlust 

kan variera mycket inom dessa regioner och det kan därför vara motiverat att titta på nationell 

nivå. Vi har dock valt att göra analysen på regionsnivå med motiveringen och intresset i att 

behålla större datamängder. Nationell nivå hade inneburit få datapunkter för många länder och 

det hade varit väldigt svårt att nå robusta resultat. Utöver regionerna Afrika, Asien, Central- och 

Sydamerika, Europa, Nordamerika, och Oceanien har vi även skapat regionen Norden. Vi sökte 

då ut samtliga händelser där ”Region där incidenten har sitt huvudkontor” var lika med Sverige, 

Norge, Danmark, Finland eller Island och ersatte dess region (Europa) med Norden. Region 

Europa är alltså samtliga europeiska länder exklusive de nordiska länderna. Anledningen till detta 

är vår uppfattning att nordiska banker har en liknande syn på, och ett liknande arbete, med 

operativa risker. Vår uppfattning är att nordiska banker har en restriktivare förhållning till risk 

och som därför bör återspeglas i modellen och det kapitalkrav som beräknas. Det hade även varit 

intressant att göra regressioner med den förklarande variabeln ”Region där incidenten inträffade” 

istället för ”Region där företaget har sitt huvudkontor”. I vår mening kan båda dessa parametrar 

vara betydande för storleken av en förlust inom olika riskkategorier. External Fraud bör vara starkt 

kopplat till vilket land som banken är placerad i snarare än var dess huvudkontor ligger. Andra 

risker kan snarare vara kopplade till bankens kultur och policys kring riskhantering, vilket snarare 

är kopplat till var dess huvudkontor ligger. Som utesluten förklarande variabel har vi valt Central- 

och Sydamerika då den har det högsta värdet för medelvärdesförlust. 

6.3.4 TID 

I modellen har vi valt att inkludera förklarande variabler för tidsperiod. Dels har vi skapat 

dummy-variabler för tidsperioder med 10 års mellanrum förutom vid speciella ekonomiska 

företeelser och klimat. Dessa tidsperioder är 1980-1989, 1990-1999, 2000-2007, 2008-2009 och 

2010-2012. Vi valde att dela upp 2000-talet i kortare tidsintervall för att bättre kunna efterlikna 

det ekonomiska klimatet som varit och därför särkategoriserat åren 2008-2009 som vi anser 

representerar den globala finanskrisen. 2010-2012 motsvarar därmed en tid i ett modernt 

finansiellt system efter finanskrisen. Utöver dessa dummy-variabler har vi också valt att inkludera 

År som en tickande variabel. Detta för att kunna fånga skillnader allt eftersom åren går och 
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trender som uppstår när finansiella systemet utvecklas. Den ur modellen uteslutna dummy-

variabeln för tidsperiod är 1990-1999 då den har störst medelvärdesförlust. I databasen har vi valt 

att använda variabeln för år enligt ”Första år för händelsen” och inte ”Sista året för händelsen” 

(se kapitel 5 – Data) då vi anser att första året vid fallet av multipla förluster är starkare kopplat 

till storleken på och orsaken till att förlusten uppstod. 

6.4 METOD 1 – HÄNDELSEKATEGORI SOM FÖRKLARANDE 

VARIABEL 

I metod 1, som till stor del bygger på Dahen & Dionnes (2008) modell för skalning av externa 

förluster, hanterar vi händelsekategori som en förklarande variabel som då ingår i 

regressionsmodellen. Den förklarande variabeln är således tänkt att fånga upp information om 

skillnaderna för operativa förluststorlekar inom de olika händelsekategorierna. Som utesluten 

variabel väljs Execution, Delivery & Process Management.  

Den slutgiltiga regressionsmodellen inkluderar således samtliga förklarande variabler vi diskuterat 

ovan samt händelsekategorier: 

                                                              

 

   

            

  

   

                

  

    

               

  

    

    

(6.10) 

Där                   är den CPI-skalade omsättningen,    är dummy-variabler för 

affärsområden,        är dummy-variabler för den geografiska positionen,            de 

dummy-variabler för olika tidsperioder,    en tickande variabel för år och    är dummy-

variabler för Händelsekategori. 

Vidare är: 

                                                        (6.11) 

Med hjälp av ekvation 6.10 och 6.11 kan vi lösa ut den sökta funktionen                       

för applicering i den slutliga skalningsmodellen enligt ekvation 6.9. Ekvation 6.12 byggs upp för 

både ursprungsbanken samt den bank som förlusterna ska skalas till: 
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(6.12)  

             

 

   

            

  

   

                

  

    

               

  

    

  

6.5 METOD 2 – PANELANALYS ÖVER HÄNDELSEKATEGORIERNA 

Metod 2 använder händelsekategorivariabeln som kategori för panelanalys istället för en 

förklarande variabel vid regressionsanalysen. Detta innebär att den externa databasen istället delas 

upp och kategoriseras efter händelsekategori där det utförs en regression för respektive 

händelsekategori.  Effekten blir att det utförs sju regressioner istället för en. Motiveringen till 

detta är de stora variationerna bland storleksfördelningarna inom händelsekategorierna för de 

operativa förluster som återfinns i den externa databasen (se tabell 5.3). Som synes innehåller en 

del händelsekategorier många, och till storleken små, händelser medans andra innehåller ett 

mindre antal, men stora förluster. Detta återfinns också i resultaten av Basels rapport Results from 

the 2008 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk (Basel Committee on Banking Supervision, 

2009) som till exempel visar att 49 procent av alla operativa förluster sker inom området för 

Execution, Delivery & Process Management. Vår hypotes är att förluststorleken kan förklaras på olika 

sätt, och av olika förklarande variabler, beroende på vilken händelsekategori förlusten har skett 

inom. Fördelen är att varje regression, och därmed också skalningsmodell, kommer få möjligheter 

att fånga upp information som står i relation till händelsekategori på ett bättre sätt. Till exempel 

skulle detta kunna innebära att olika förklarande variabler är signifikanta för olika 

händelsekategorier, samt att regressionerna ger olika värden för respektive koefficient. Till de 

negativa effekterna tillkommer huvudsakligen uttunning av datapunkter för respektive regression 

där vissa enskilda analyser, med färre datapunkter, blir mer lidande. Exempelvis Damage to Physical 

Assets står bara för 0,8 procent av alla operativa förluster i vår databas vilket gör att interferens 

kan bli svår att finna.   

Den slutgiltiga funktionen som ska ingå i skalningsmodellen (ekvation 6.9) tas fram på liknande 

sätt som i metod 1 (se ekvation 6.10 och 6.11, exklusive händelsekategorierna som förklarande 

variabler) och resulterar i följande: 

                                        
   
    

(6.13) 
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Där j = 1, ... , 7 och representerar de sju händelsekategorierna som är definierade av Basel (se 

tabell 3.2). De resterande variablerna är desamma som i ekvation 6.12.  

För att utvärdera regressionen, samt om en förklarande variabel är statistiskt signifikant, och 

därmed ska ingå i skalningsmodellen, görs ett p-värdestest. Detta test kan påvisa att vissa 

koefficienter kopplade till olika förklarande variabler inte är signifikanta och därmed kan 

förkastas och uteslutas ur modellen. I resultaten redovisar vi signifikans både för nivåerna 90 och 

95 procent. Vid den slutliga modelleringen och skalningen av data inkluderar vi samtliga variabler 

signifikanta för nivån 90 procent. 

6.6 ROBUSTTEST 

För att utvärdera de slutliga modeller vi erhåller och dess robusthet gör vi ett stresstest. I testet 

undersöker vi vilken effekt successivt exkluderande av de icke signifikanta variablerna får på den 

slutliga modellen. Baserat på resultatet för den första av vardera regressionen enligt metod 1 och 

metod 2 utesluter vi den förklarande variabel som har lägst signifikans och gör en ny regression. 

Vi upprepar sedan denna procedur för vardera regressionen tills endast signifikanta variabler 

kvarstår i modellen (se avsnitt 7.4 Robusttest – Uteslutande av icke signifikanta förklarande 

variabler). 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras och analyseras studiens resultat. Resultaten kommer att presenteras i samma struktur 

som metoden då resultaten för metod 1 där händelsekategorier behandlas som förklarande variabler och resultaten 

för metod 2 där vi utför panelanalys över de olika händelsekategorierna presenteras separat. Kapitlet avslutas med 

en jämförelse mellan de båda metoderna och ett stresstest för att utvärdera modellernas robusthet. 

7.1 RESULTAT FÖR METOD 1 – HÄNDELSEKATEGORI SOM 

FÖRKLARANDE VARIABEL 

Tabell 7.1: Resultat efter regression enligt metod 1 
Tabell som presenterar resultaten efter regression enligt metod 1 där regressioner utförts med händelsekategori som 
förklarande variabel. Uteslutna förklarande variabler är Retail Brokerage, Central- och Sydamerika, 1990-
1999 och Execution, Delivery & Process Management. * innebär signifikans för nivån 90 procent, ** innebär 
signifikans för nivån 95 procent. 

Regression Värde Pr > F  
Antal observationer 9028   
R2 0,219   
Justerat R2 0,217   
F-värde 101,19 <,001  

Förklarande variabel Koefficient Pr > |t| Antal obs. 
Intercept 137,459** <,001 9028 
Log(OmsättningNuvärde) 0,079** <,001 9028 
Corporate Finance 1,657** <,001 532 
Trading & Sales 0,994** <,001 941 
Retail Banking 0,440** <,001 4146 
Commercial Banking 1,566** <,001 1707 
Payment & Settlement 0,879** <,001 185 
Agency Services 1,645** <,001 112 
Asset Management 1,216** <,001 539 
Afrika -0,639** 0,020 148 
Asien -0,779** <,001 1354 
Europa -0,664** 0,003 2120 
Norden -0,353 0,266 76 
Nordamerika -0,704** 0,002 4967 
Oceanien -0,905** <,001 283 
År -0,069** <,001 9028 
1980-1989 -0,119 0,380 464 
2000-2007 -0,217** 0,017 5375 
2008-2009 -0,328** 0,019 928 
2010-2012 -0,619** <,001 367 
Business Disruption & System Failures 1,185** <,001 53 
Clients, Products & Business Practices 1,394** <,001 3524 
Damage to Physical Assets 1,545** <,001 75 
Employment Practices & Workplace Safety 1,136** <,001 232 
External Fraud 0,319** 0,003 464 
Internal Fraud 0,631** <,001 2460 
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I tabell 7.1 presenteras resultaten av regressionen enligt metod 1, det vill säga över hela databasen 

på ett liknande tillvägagångssätt som Dahen & Dionne (2010) använt sig av. Ett F-test visar att 

sannolikheten är väldigt låg att samtliga koefficienter i regressionen är lika med noll. Det justerade 

R2-värdet är rapporterat till 21,7 procent vilket är relativt lågt men ändå en klar förbättring från de 

5 procent som tidigare forskning rapporterat för de modeller där endast storlek har använts som 

förklarande variabel (Shih, et al., 2000). I studier liknande metod 1 har Dahen & Dionne 

presenterat justerade R2 på 10,63 procent (2008) och 29,58 procent (2010). Det är viktigt att 

belysa att dessa resultat är baserade på regressioner på olika databaser som högst troligen skiljer 

sig en hel del i sin distribution. Skillnaderna i dessa förutsättningar bör tas i beaktning vid analys 

och jämförelse av denna statistik.  

Vidare ser vi att koefficienten för Log(OmsättningNuvärde) är positivt och skiljer sig signifikant från 

noll. Det positiva värdet indikerar att desto större en bank är desto större är dess realiserade 

operativa förluststorlekar. Samtliga koefficienter kopplade till dummy-variablerna för 

affärsområden är signifikanta vid en hög konfidensnivå. Dessa är dessutom positiva vilket var ett 

väntat resultat. För koefficienterna kopplade till dummy-variablerna för geografisk position är 

koefficienterna för Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Nordamerika signifikanta på en 

konfidensnivå på 95 procent och koefficienten för Norden visar sig inte vara signifikant alls. Detta 

beror troligtvis på den låga mängden datapunkter (76 st.) som finns för denna förklarande 

variabel. Samtliga koefficienter för geografisk position är negativa vilket var förväntat i relation till 

den uteslutna variabeln Central- och Sydamerika. 

Koefficienten relaterad till den tickande variabeln för År är signifikant. Tidsperioden för 1980-89 

är dock inte signifikant medan tidsperioderna 2000-2007, 2008-2009 och 2010-2012 är 

signifikanta vid nivån 95 procent. En tolkning av detta kan vara att de makroekonomiska 

förändringarna som dessa förklarande variabler fångar upp har inverkan på förluststorleken i 

jämförelse med den uteslutna tidsperioden 1990-1999.  

För koefficienterna relaterade till händelsekategorier är samtliga signifikanta vid en nivå på 95 

procent. Samtliga koefficienter är positiva vilket är väntat i kontext till den deskriptiva statistiken 

som presenterats i tabell 5.1. Att samtliga av dessa händelsekategorier är signifikanta styrker vår 

motivering till att tillföra panelanalys till modellen enligt metod 2. Enligt ovanstående tabell 7.1 

innehåller varje förklarande variabel i gruppen för händelsekategorier information för att beskriva 

förluststorlekar hos banker.  
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7.2 RESULTAT FÖR METOD 2 – PANELANALYS ÖVER 

HÄNDELSEKATEGORIERNA 

Tabell 7.2: Resultat efter regression enligt metod 2 inom Business Disruption & System Failure 
Tabell som presenterar resultaten efter regression enligt metod 2 där regressioner utförts inom vardera 
händelsekategorin. I denna regression är det händelsekategorin Business Disruption & System Failure som 
analyserats. * innebär signifikans för nivån 90 procent, ** innebär signifikans för nivån 95 procent. 
Koefficientvärde = 0 innebär att den förklarande variabeln är en linjär kombination av andra förklarande 
variabler och inkluderas därför inte i modellen. Inga obs. betyder att det saknas datapunkter i skärningspunkten 
för händelsekategorin och den förklarande variabeln. 

Regression Värden Pr > F  
Antal observationer 53   
R2 0,388   
Justerat R2 0,116   
F-värde 1,430 0,185  

Förklarande variabel Koefficient Pr > |t| Antal obs. 
Intercept 930,493** 0,041 53 
Log(OmsättningNuvärde) -0,157 0,472 53 
Corporate Finance Inga obs.  0 
Trading & Sales 3,972 0,126 4 
Retail Banking 3,533 0,133 29 
Commercial Banking 2,845 0,225 4 
Payment & Settlement 3,436 0,113 12 
Agency Services Inga obs.  0 
Asset Management 2,574 0,418 2 
Afrika 3,477 0,333 1 
Asien -1,187 0,346 14 
Europa 0,358 0,761 15 
Norden 0,780 0,729 2 
Nordamerika 0,703 0,619 12 
Oceanien 0  9 
År -0,465** 0,041 53 
1980-1989 -8,314 0,101 1 
2000-2007 0,904 0,709 34 
2008-2009 2,077 0,535 8 
2010-2012 6,929* 0,081 7 

Inom händelsekategorin Business Disruption & System Failure analyserades 53 datapunkter. 

Koefficienterna för Oceanien är lika med noll då denna förklarande variabel är en linjär 

kombination av andra förklarande variabler och har därför uteslutits ur regressionen. Vidare 

saknar Corporate Finance och Agency Services observationer inom händelsekategorin Business 

Disruption & System Failure. I övrigt kan vi utläsa att endast koefficienterna kopplade till de 

förklarande variablerna Intercept och den tickande variabeln för År är signifikanta för nivån 95 

procent. Koeffecienten för tidsvariabeln 2010-2012 är dessutom signifikant på nivån 90 procent. 

Att det är så få signifikanta variabler kan förklaras med det låga antalet observationer inom 

händelsekategorin. Med färre observationer blir det svårare att utvinna interferens. Den 
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förklarande variabeln År ingår i samtliga observationer medan de andra förklarande variablerna är 

dummy-variabler som därmed ger ännu mindre information för varje datapunkt. Även variabeln 

för omsättning ingår i samtliga observationer men visar sig inte vara signifikant. Det låga antalet 

datapunkter kan även vara orsaken till ett icke signifikant F-värde. Ett icke signifikant F-värde 

innebär att vi inte med konfidens kan säga att samtliga koefficienter i modellen är skilda från noll. 

Tabell 7.3: Resultat efter regression enligt metod 2 inom Clients, Products & Business Practices 
Tabell som presenterar resultaten efter regression enligt metod 2 där regressioner utförts inom vardera 
händelsekategorin. I denna regression är det händelsekategorin Clients, Products & Business Practices som 
analyserats. * innebär signifikans för nivån 90 procent, ** innebär signifikans för nivån 95 procent. 

Regression Värden Pr > F  
Antal observationer 3524   
R2 0,136   
Justerat R2 0,132   
F-värde 29,110 <,001  

Förklarande variabel Koefficient Pr > |t| Antal obs. 
Intercept 67,634** 0,022 3524 
Log(OmsättningNuvärde) 0,161** <,001 3524 
Corporate Finance 1,873** <,001 431 
Trading & Sales 1,091** <,001 599 
Retail Banking 1,301** <,001 1034 
Commercial Banking 1,432** <,001 387 
Payment & Settlement 1,073** <,001 104 
Agency Services 1,712** <,001 69 
Asset Management 1,530** <,001 379 
Afrika 0,376 0,666 8 
Asien -1,097** 0,006 305 
Europa -0,681* 0,081 946 
Norden -0,710 0,226 25 
Nordamerika -0,438 0,258 2132 
Oceanien -0,437 0,343 74 
År -0,034** 0,023 3524 
1980-1989 0,132 0,533 248 
2000-2007 -0,389** 0,008 2010 
2008-2009 -0,710** 0,004 226 
2010-2012 -1,152** 0,007 39 

Inom Clients, Products & Business Practices analyserades 3524 datapunkter. F-värdet på 29,11 påvisar 

att hypotesen att samtliga koefficienter i modellen skulle vara lika med noll kan förkastas vid 

signifikansnivå 99 procent.  Ur tabellen kan även utläsas att koefficienterna kopplade till de 

förklarande variablerna Intercept, Log(OmsättningNuvärde), samtliga affärsområden, region Asien, den 

tickande variabeln för År samt tidsperioderna 2000-2007, 2008-2009, 2010-2012 är signifikanta 

vid nivån 95 procent. Koefficienten för regionsvariabeln Europa är signifikant vid nivån 90 

procent.  
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Tabell 7.4: Resultat efter regression enligt metod 2 inom Damage to Physical Assets 
Tabell som presenterar resultaten efter regression enligt metod 2 där regressioner utförts inom vardera 
händelsekategorin. I denna regression är det händelsekategorin Damage to Physical Assets som analyserats. * 
innebär signifikans för nivån 90 procent, ** innebär signifikans för nivån 95 procent. Inga obs. betyder att det 
saknas datapunkter i skärningspunkten för händelsekategorin och den förklarande variabeln. 

Regression Värden Pr > F  
Antal observationer 75   
R2 0,431   
Justerat R2 0,275   
F-värde 2,750 0,003  

Förklarande variabel Koefficient Pr > |t| Antal obs. 
Intercept -442,067 0,307 75 
Log(OmsättningNuvärde) 0,113 0,323 75 
Corporate Finance Inga obs.  0 
Trading & Sales 2,603 0,348 3 
Retail Banking 1,345 0,575 51 
Commercial Banking 4,492* 0,064 18 
Payment & Settlement 1,929 0,550 1 
Agency Services Inga obs.  0 
Asset Management 6,603** 0,049 1 
Afrika 2,707 0,304 3 
Asien 4,119* 0,072 30 
Europa 2,358 0,317 12 
Norden Inga obs.  0 
Nordamerika 4,238* 0,061 28 
Oceanien 1,328 0,675 1 
År 0,220 0,313 75 
1980-1989 2,035 0,507 1 
2000-2007 -4,085* 0,074 36 
2008-2009 -3,116 0,271 14 
2010-2012 -4,992 0,135 18 

Inom Damage to Physical Assets analyserades 75 datapunkter. Det finns inga datapunkter i 

skärningen mellan denna händelsekategori och de förklarande variablerna Corporate Finance, Agency 

Services och Norden och de har därför uteslutits ur modellen. I övrigt kan vi utläsa att enbart Asset 

Management är signifikanta för nivån 95 procent för denna regression. Utöver detta är 

affärsområdet Commercial Banking, regionerna Asien och Nordamerika samt tidsperioden 2000-2007 

signifikanta på nivån 95 procent. De relativt få signifikanta koefficienterna kan förklaras med det 

låga antalet observationer inom händelsekategorin, men skulle även kunna förklaras med låg 

interferens mellan denna händelsekategori och de övriga förklarande variablerna. Det verkar 

rimligt att skada på fysiska tillgångar, vilket uppstår genom brand och liknande, inte bör vara 

korrelerat med omsättning eller andra bankbeskrivande variabler. Region kan tänkas förklarande 

då geografisk placering kan vara kopplat till jordbävningar och kulturella skillnader i arbetet med 

till exempel brandsäkerhet. Region Asien är signifikant vid nivån 90 procent vilket kan bero på 

denna anledning. 
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Tabell 7.5: Resultat efter regression enligt metod 2 inom Employment Practices & Workplace 
Safety 
Tabell som presenterar resultaten efter regression enligt metod 2 där regressioner utförts inom vardera 
händelsekategorin. I denna regression är det händelsekategorin Employment Practices & Workplace Safety som 
analyserats. * innebär signifikans för nivån 90 procent, ** innebär signifikans för nivån 95 procent. 
Koefficientvärde = 0 innebär att den förklarande variabeln är en linjär kombination av andra förklarande 
variabler och inkluderas därför inte i modellen. Inga obs. betyder att det saknas datapunkter i skärningspunkten 
för händelsekategorin och den förklarande variabeln. 

Regression Värden Pr > F  
Antal observationer 232   
R2 0,135   
Justerat R2 0,066   
F-värde 1,970 0,015  

Förklarande variabel Koefficient Pr > |t| Antal obs. 
Intercept 133,126 0,237 232 
Log(OmsättningNuvärde) 0,171** <,001 232 
Corporate Finance 0,077 0,843 37 
Trading & Sales -0,138 0,737 37 
Retail Banking -0,084 0,811 67 
Commercial Banking -0,114 0,794 28 
Payment & Settlement -0,815 0,651 1 
Agency Services Inga obs.  0 
Asset Management 0,168 0,782 11 
Afrika -0,896 0,531 2 
Asien 0,107 0,901 10 
Europa -0,004 0,996 58 
Norden 1,515 0,428 1 
Nordamerika 0,231 0,728 153 
Oceanien 0  8 
År -0,066 0,238 232 
1980-1989 -0,495 0,534 12 
2000-2007 -0,138 0,766 118 
2008-2009 -0,389 0,620 32 
2010-2012 -0,305 0,754 11 

Inom Employment Practices & Workplace Safety analyserades 232 datapunkter. Det finns inga 

datapunkter i skärningen mellan denna händelsekategori och de förklarande variablerna Agency 

Services och har därför uteslutits ur modellen. Dessutom är Oceanien en linjär kombination av andra 

förklarande variabler och har också uteslutits. I övrigt kan vi utläsa att endast koefficienten 

kopplad till den förklarande variabeln Log(OmsättningNuvärde) är signifikant. Detta kan förklaras av 

det låga antalet observationer inom händelsekategorin precis som vid analys inom 

händelsekategorin Business Disruption & System Failure.   
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Tabell 7.6: Resultat efter regression enligt metod 2 inom Execution, Delivery & Process 
Management 
Tabell som presenterar resultaten efter regression enligt metod 2 där regressioner utförts inom vardera 
händelsekategorin. I denna regression är det händelsekategorin Execution, Delivery & Process Management som 
analyserats. * innebär signifikans för nivån 90 procent, ** innebär signifikans för nivån 95 procent. 

Regression Värden Pr > F  
Antal observationer 464   
R2 0,160   
Justerat R2 0,124   
F-värde 4,460 <,001  

Förklarande variabel Koefficient Pr > |t| Antal obs. 
Intercept 108,522 0,221 464 
Log(OmsättningNuvärde) 0,129** <,001 464 
Corporate Finance 2,499** 0,010 4 
Trading & Sales 0,213 0,404 138 
Retail Banking 1,128** <,001 92 
Commercial Banking 1,489** <,001 58 
Payment & Settlement 1,549** <,001 29 
Agency Services 1,485** 0,005 15 
Asset Management 1,166** 0,003 32 
Afrika -0,579 0,693 4 
Asien -0,897 0,424 57 
Europa -0,413 0,712 129 
Norden -0,192 0,881 8 
Nordamerika -0,834 0,455 246 
Oceanien -0,385 0,745 17 
År -0,055 0,217 464 
1980-1989 -0,905 0,214 12 
2000-2007 0,274 0,518 319 
2008-2009 0,640 0,309 52 
2010-2012 -0,057 0,942 19 

Inom Execution, Delivery & Process Management analyserades 464 datapunkter. F-värdet på 4,46 

påvisar att hypotesen att samtliga koefficienter i modellen skulle vara lika med noll kan förkastas 

med signifikansnivå 99 procent.  Ur tabellen kan även utläsas att koefficienterna kopplade till de 

förklarande variablerna Log(OmsättningNuvärde) och samtliga affärsområden utom Trading & Sales 

är signifikanta vid nivån 95 procent. Koefficienterna kopplade till region och tid, varken som 

tickande År eller aggregerade tidsperioder, är alltså inte signifikanta vid denna regression. Ett 

annorlunda resultat hade inte varit förvånande då arbetet inom en bank bör ha blivit mer 

standardiserat och minimerande av processmisstag i och med utvecklingen av IT och striktare 

regleringar. Dock är inte så fallet och denna interferens kanske snarare återspeglas av 

omsättningen.  
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Tabell 7.7: Resultat efter regression enligt metod 2 inom External Fraud 
Tabell som presenterar resultaten efter regression enligt metod 2 där regressioner utförts inom vardera 
händelsekategorin. I denna regression är det händelsekategorin External Fraud som analyserats. * innebär 
signifikans för nivån 90 procent, ** innebär signifikans för nivån 95 procent. 

Regression Värden Pr > F  
Antal observationer 2460   
R2 0,306   
Justerat R2 0,300   
F-värde 56,520 <,001  

Förklarande variabel Koefficient Pr > |t| Antal obs. 
Intercept 272,441** <,001 2460 
Log(OmsättningNuvärde) 0,025** 0,019 2460 
Corporate Finance 2,557** <,001 21 
Trading & Sales 1,656** <,001 14 
Retail Banking -0,818** <,001 1558 
Commercial Banking 0,520** 0,038 778 
Payment & Settlement 0,577 0,182 18 
Agency Services 1,373** 0,004 14 
Asset Management 1,538** <,001 19 
Afrika -0,387 0,300 52 
Asien -0,594* 0,061 392 
Europa -0,317 0,315 485 
Norden -0,274 0,523 26 
Nordamerika -0,497 0,110 1381 
Oceanien -0,973** 0,005 100 
År -0,136** <,001 2460 
1980-1989 -0,571** 0,043 52 
2000-2007 0,580** <,001 1584 
2008-2009 0,553** 0,015 349 
2010-2012 0,297 0,274 180 

Inom External Fraud analyserades 2460 datapunkter. F-värdet på 56,52 påvisar att hypotesen att 

samtliga koefficienter i modellen skulle vara lika med noll kan förkastas med signifikansnivå 99 

procent.  Ur tabellen kan även utläsas att koefficienterna kopplade till de förklarande variablerna 

Intercept, Log(OmsättningNuvärde), samtliga affärsområden utom Payment & Settlement, region 

Oceanien, År som tickande variabel samt tidsperioderna 1980-1989, 2000-2007 samt 2008-2009 är 

signifikanta vid nivån 95 procent. Dessutom är regionsvariabeln Asien signifikant vid nivån 90 

procent. Koefficienten kopplad till Log(OmsättningNuvärde) har ett lågt värde relativt respektive 

värden inom de andra händelsekategorierna. Variabeln är alltså signifikant men har en liten 

påverkan för skalningen. Detta känns väntat då förluststorleken på externa bedrägerier inte bör 

vara direkt kopplad till en banks totala omsättning.  
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Tabell 7.8: Resultat efter regression enligt metod 2 inom Internal Fraud 
Tabell som presenterar resultaten efter regression enligt metod 2 där regressioner utförts inom vardera 
händelsekategorin. I denna regression är det händelsekategorin Internal Fraud som analyserats. * innebär 
signifikans för nivån 90 procent, ** innebär signifikans för nivån 95 procent. 

Regression Värden Pr > F  
Antal observationer 2220   
R2 0,239   
Justerat R2 0,233   
F-värde 36,400 <,001  

Förklarande variabel Koefficient Pr > |t| Antal obs. 
Intercept 128,742** <,001 2220 
Log(OmsättningNuvärde) 0,006 0,617 2220 
Corporate Finance 1,061** <,001 39 
Trading & Sales 1,540** <,001 146 
Retail Banking -0,328** 0,038 1315 
Commercial Banking 1,285** <,001 434 
Payment & Settlement 0,704 0,103 20 
Agency Services 1,331** 0,009 14 
Asset Management 0,634** 0,008 95 
Afrika -1,478** 0,002 78 
Asien -1,238** 0,005 546 
Europa -1,187** 0,007 475 
Norden -0,905 0,163 14 
Nordamerika -1,772** <,001 1015 
Oceanien -1,564** <,001 74 
År -0,063** <,001 2220 
1980-1989 0,060 0,805 138 
2000-2007 -0,406** 0,019 1274 
2008-2009 -0,402 0,130 247 
2010-2012 -0,581** 0,081 93 

Inom Internal Fraud analyserades 2220 datapunkter. F-värdet på 36,40 påvisar att hypotesen att 

samtliga koefficienter i modellen skulle vara lika med noll kan förkastas med signifikansnivå 99 

procent.  Ur tabellen kan även utläsas att koefficienterna kopplade till de förklarande variablerna 

Intercept, samtliga affärsområden utom Payment & Settlement, samtliga regioner utom Norden, År 

som tickande variabel samt tidsperioderna 2000-2007 och 2010-2012 är signifikanta vid nivån 95 

procent. Log(OmsättningNuvärde) är alltså inte signifikanta för denna modell. Intressant nog har 

alltså omsättning ingen förklarande kraft inom händelsekategorin Internal Fraud, vilket känns 

väntat då storleken på en förlust inte bör vara direkt kopplad till bankens omsättning. 
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7.3 JÄMFÖRELSE METOD 1 OCH METOD 2 

Tabell 7.9: Koefficientvärden för respektive förklarande variabel enligt metod 1 och 2 
Tabell över koefficientvärdena för respektive förklarande variabel enligt metod 1 och metod 2. Till vänster 
presenteras metod 1 där händelsekategorierna används som förklarande variabler och till höger presenteras metod 2 
där regressioner inom vardera händelsekategorin utförs. * innebär signifikans för nivån 90 procent, ** innebär 
signifikans för nivån 95 procent. BDSF = Business Disruption & System Failure, CPBP = Clients Products 
& Business Practices, DPA = Damage to Physical Assets, EPWS = Employment Practices & Workplace 
Safety, EDPM = Execution, Delivery & Process Management, EF = External Fraud, IF = Internal Fraud. 

 

 

 

Metod 1  Metod 2 
    BDSF CPBP DPA EPWS EDPM EF IF 
Antal obs. 9028  53 3524 75 232 464 2460 2220 

Justerat R2  0,217  0,116 0,132 0,28 0,066 0,124 0,300 0,233 

Intercept 137,46**  930,49** 67,63** -442,07 133,13 108,52 272,44** 128,74** 

Log(OmsättningNuvärde) 0,08**  -0,16 0,16** 0,11 0,17** 0,13** 0,03** 0,01 

Corporate Finance 1,66**  Inga obs. 1,87** Inga obs. 0,08 2,50** 2,56** 1,06** 

Trading & Sales 0,99**  3,97 1,09** 2,60 -0,14 0,21 1,66** 1,54** 

Retail Banking 0,44**  3,53 1,30** 0,58 -0,08 1,13** -0,82** -0,33** 

Commercial Banking 1,57**  2,85 1,43** 4,50* -0,11 1,49** 0,52** 1,29** 

Payment & Settlement 0,88**  3,44 1,07** 1,93 -0,82 1,55** 0,58 0,70 

Agency Services 1,65**  Inga obs. 1,71** Inga obs. Inga obs. 1,49** 1,37** 1,33** 

Asset Management 1,22**  2,57 1,53** 6,60** 0,17 1,17** 1,54** 0,63** 

Afrika -0,64**  3,48 0,38 2,71 -0,90 -0,58 -0,39 -1,48** 

Asien -0,78**  -1,19 -1,10** 4,12* 0,11 -0,90 -0,59* -1,24** 

Europa -0,66**  0,36 -0,68* 2,36 0,00 -0,41 -0,32 -1,19** 

Norden -0,35  0,78 -0,71 Inga obs. 1,52 -0,19 -0,27 -0,91 

Nordamerika -0,70**  0,70 -0,44 4,24* 0,23 -0,83 -0,50 -1,77** 

Oceanien -0,91**  Inga obs. -0,44 1,33 Inga obs. -0,39 -0,97** -1,56** 

År -0,07**  -0,47** -0,03** 0,22 -0,07 -0,06 -0,14** -0,06** 

1980-1989 -0,12  -8,31 0,13 2,04 -0,50 -0,91 -0,57** 0,06 

2000-2007 -0,22**  0,90 -0,39** -4,09* -0,14 0,27 0,58** -0,41** 

2008-2009 -0,33**  2,08 -0,71** -3,12 -0,39 0,64 0,55** -0,40 

2010-2012 -0,62**  6,93* -1,15** -4,99 -0,31 -0,06 0,30 -0,58* 

BDSF 1,19**         

CPBP 1,39**         

DPA 1,55**         

EPWS 1,14**         

EF 0,32**         

lF 0,63**         
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I tabell 7.9 kan vi se hur de olika förklarande variablerna är signifikanta eller inte inom de olika 

modellerna. De modeller som innehåller ett fåtal händelser, Business Disruption & System Failure (53 

st.), Damage to Physical Assets (75 st.) och Employment Practices & Workplace Safety (232 st.), är de 

modeller som har det lägsta antalet signifikanta förklarande variabler (endast en till två 

förklarande variabler för nivån 95 procent). Modellen för Execution, Delivery & Process Management 

som bygger på 464 observationer har också ett markant lägre antal signifikanta förklarande 

variabler än resterande tre modeller (Clients, Products & Business Practices (3524 st.), External Fraud 

(2460 st.), Internal Fraud (2220 st.)). Utifrån detta kan vi se det väntade sambandet att desto mer 

databasen fragmenteras, desto svårare kan det bli att hitta signifikant interferens. 

Vidare är det intressant att Log(OmsättningNuvärde) inte är signifikant inom tre händelsekategorier 

(Business Disruption & System Failure, Damage to Physical Assets och Internal Fraud). Business Disruption 

& System Failure och Damage to Physical Assets har ett lågt antal observationer och det kan av den 

anledningen vara svårt att utvinna interferens. Dock är dessa två händelsekategorier signifikanta 

vid användning av metod 1 då antalet observationer också är lågt. Detta kan därmed tyda på att 

den uteblivna förklarande kraften för omsättningen inom dessa händelsekategorier beror på mer 

strukturella orsaker än ett lågt antal observationer. För händelsekategorin Internal Fraud, vilken 

innehåller ett stort antal observationer, är Log(OmsättningNuvärde) inte heller signifikant. Detta 

beror på att kopplingen mellan en banks omsättning och storleken på operativa förluster 

uppstådda på grund av interna bedrägerier inte är närvarande i vår databas. Det hade varit 

intressant att testa huruvida andra förklarande variabler är kopplade till storleken på förluster 

inom interna bedrägerier. Till exempel kan personalomsättning och kontroll vid anställning ha en 

förklarande kraft för förluststorlekar inom Internal Fraud. Tyvärr hade vi inte tillgång till dessa 

data och kunde därför inte testa detta samband.  

När vi satte upp modellen var vår förhoppning att variabeln Norden skulle ha en förklarande kraft 

som kan härledas till en restriktivare förhållning till risker inom Nordiska banker, dock visade sig 

denna förklarande variabel inte vara signifikant för någon regression. Överlag visade sig 

regionsvariablerna inte vara signifikanta för de olika regressionerna. Endast metod 1 och Internal 

Fraud innehåller ett flertal regionsvariabler. Att region visar sig vara signifikant inom Internal Fraud 

är väntat då denna händelsekategori rimligtvis är kopplad till bankens geografiska position. Både 

kulturen inom ett företag och de lagar och regler som råder i länder där banken har sitt 

huvudkontor bör vara relaterat med interna bedrägerier. Vid uppdelning av tidsperioderna där vi 

särkategoriserade finanskrisen var en förhoppning att kunna se resultat utifrån detta. I tabell 7.9 

kan vi se att koefficienten kopplad till tidsperioden 2010-2012 har det lägsta värdet av samtliga 
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tidsperiodvaribler för metod 1. Detta innebär att i genomsnitt, sett över hela databasen, är denna 

tidsperiod den som skalar ned förluststorlekarna mest. Det kan bero på att finansiella 

institutioner har lärt sig en hård läxa av finanskrisen och de närmaste åren efteråt haft en bättre 

kontroll på sina operativa risker.  

Som vi kan utläsa ur tabell 7.9 skiljer sig R2-värdena för regressionerna över de olika modellerna. 

I figur 7.1 presenteras detta resultat i ett stapeldiagram som visar hur fyra av modellerna 

korresponderande till en viss händelsekategori hade ett lägre R2-värde än R2-värdet för metod 1 

och att tre av modellerna korresponderande till en viss händelsekategori hade ett högre R2-värde. 

Figur 7.1: R2-värden för metod 1 och 2 
Figuren illustrerar hur R2-värdena för regressionerna sinsemellan de båda metoderna förhåller sig. I metod 1erhålls 
ett R2-värde för hela regressionen, vilket illustreras med en konstant linje på 0,2171. Ett högre R2-värde erhålls 
för regressionerna inom händelsekategorierna Damage to Physical Assets, External Fraud och Internal Fraud. 
BDSF = Business Disruption & System Failure, CPBP = Clients Products & Business Practices, DPA = 
Damage to Physical Assets, EPWS = Employment Practices & Workplace Safety, EDPM = Execution, 
Delivery & Process Management, EF = External Fraud, IF = Internal Fraud. Källa: Egen sammanställning. 

 

Efter att regressionerna är utförda har vi erhållit en modell (se ekvation 6.9) som innehåller de 

signifikanta variablerna för metod 1 respektive metod 2 och dess korresponderande 

koefficientvärden. Genom att tillföra värdena för SHB:s förklarande variabler (se avsnitt 5.2) i 

dessa modeller kan vi nu skala samtliga förluster som om de inträffat på SHB. I tabell 7.10 nedan 

presenteras deskriptiv statistik i form av medelvärde, standardavvikelse, minimivärde, 

maximivärde, den totala summan och antalet observationer för originaldata och den skalade 

datan enligt metod 1 respektive metod 2. För samtliga modeller är resultaten uppdelade per 

händelsekategori. Detta för att på ett lättare sätt se vad som händer med de skalade förlusterna 

inom vardera händelsekategorin. 
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Tabell 7.10: Deskriptiv statistik för original och skalad data 
Tabellen presenterar medelvärde, standardavvikelse, minimivärde, maximivärde, summan av samtliga förluster 
samt antalet observationer för tre olika dataset; originaldata, skalad data enligt metod 1 och skalad data enligt 
metod 2. För samtliga dataset är resultaten även fördelade över de olika händelsekategorierna. Samtliga data 
presenteras i MUSD. BDSF = Business Disruption & System Failure, CPBP = Clients Products & Business 
Practices, DPA = Damage to Physical Assets, EPWS = Employment Practices & Workplace Safety, EDPM 
= Execution, Delivery & Process Management, EF = External Fraud, IF = Internal Fraud. 

(MUSD) Medel-
värde 

Std. 
avvikelse 

Min. 
värde 

Max. 
värde 

Summa Antal 
obs. 

       

Originaldata       

BDSF 42,708 95,257 0,114 461,100 2263,520 53 

CPBP 134,649 954,040 0,100 26203,580 474502,360 3524 

DPA 67,874 202,285 0,105 1301,280 5090,590 75 

EPWS 32,369 127,186 0,116 1594,400 7509,670 232 

EDPM 21,593 157,125 0,102 3039,160 10018,950 464 

EF 17,752 158,471 0,100 6404,640 43669,610 2460 

IF 48,099 341,205 0,100 7630,960 106779,860 2220 

Totalt Originaldata  71,980 628,810 0,100 26203,580 649834,550 9028 

       

Metod 1       

BDSF 58,467 171,168 0,086 1032,180 3098,730 53 

CPBP 76,866 636,248 0,022 20202,090 270875,500 3524 

DPA 68,468 210,973 0,079 1416,440 5135,090 75 

EPWS 14,652 44,196 0,024 427,260 3399,220 232 

EDPM 16,997 124,415 0,029 2359,820 7886,730 464 

EF 12,363 134,000 0,043 5854,730 30413,130 2460 

IF 34,727 310,451 0,029 9175,870 77094,280 2220 

Totalt Metod 1 44,074 434,430 0,022 20202,090 397902,700 9028 

       

Metod 2       
BDSF 521,737 1245,910 0,012 6232,340 27652,040 53 

CPBP 50,303 427,320 0,018 16083,920 177268,400 3524 

DPA 75,654 373,258 0,002 3107,480 5674,040 75 

EPWS 24,678 83,115 0,080 905,240 5725,260 232 

EDPM 20,040 130,708 0,070 2293,700 9298,380 464 

EF 3,961 45,530 0,012 2015,260 9743,190 2460 

IF 75,139 854,479 0,060 34226,810 166808,140 2220 

Totalt Metod 2 44,547 514,320 0,002 34226,810 402169,460 9028 

I tabell 7.10 kan vi utläsa att den totala förlustsumman och medelvärdet för förluststorlekarna 

sänks både vid användande av metod 1 och metod 2. En förklaring till detta kan vara att 
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omsättning har en stor inverkan på skalningen. Då omsättning är positivt korrelerat med 

förluststorlek och därmed har en positiv koefficient i regressionsmodellen är det ett väntat 

resultat att de skalade förlusterna blir lägre då SHB har en lägre omsättning än 

genomsnittsomsättningen i databasen.  

Resultaten skiljer sig ganska mycket inom de olika händelsekategorierna vid användande av de 

olika metoderna. Inom External Fraud genererar båda metoderna resultat som skalar ner 

medelvärdesförlusten, men resultatet med metod 2 blir betydligt lägre (~ 4 MUSD mot ~ 12 

MUSD med metod 1). Medelvärdesförlusten för Internal Fraud skalas ned från ~48 MUSD till ~ 

35 MUSD med metod 1 och upp till ~ 75 MUSD med metod 2. Anledningen till uppskalningen 

av metod 2 beror på att den utesluter variabeln Log(NuvärdeOmsättning). Variabeln har ett positivt 

koefficientvärde och skalar förluster uppåt desto högre omsättning en bank har i förhållande till 

SHB. SHB har i sin tur en omsättning som är lägre än genomsnittet i databasen och därmed leder 

en modell som inte innehåller omsättningsvariabeln till att den nedåtskalande effekten, som 

SHB:s låga omsättning orsakar, uteblir. Händelsekategorin Clients, Products & Business Practices 

avviker betydligt från de andra händelsekategorierna med en medelvärdesförlust för originaldatat 

på ~135 MUSD. Efter skalning ligger medelvärdesförlusten för denna händelsekategori på ~77 

MUSD respektive ~50 MUSD med metod 1 respektive metod 2. Båda metoderna skalar alltså 

ner medelvärdesförlusten markant men med metod 2 blir medelvärdesförlusten inom Clients, 

Products & Business Practices motsvarande två tredjedelar av medelvärdesförlusten skalad med 

metod 1. De stora skillnaderna beror på att koefficientvärdena kopplade till signifikanta 

förklarande variablerna skiljer sig mycket åt i metod 1 och metod 2. Vid användande av metod 1 

blir koefficienterna ett genomsnitt över hela databasen som inte är representativt inom vissa 

händelsekategorier. 

Den händelsekategori som skiljer sig mest mellan de två skalningsmetoderna är Business Disruption 

& System Failure. Medelvärdesförlusten för originaldata är ~ 42 MUSD inom denna 

händelsekategori och efter skalning med metod 1 blir medelvärdesförlusten ~58 MUSD och med 

metod 2 ~522 MUSD. Metod 2 skalar alltså upp förlusterna kraftigt. Viktigt att poängtera är att 

metod 2 är instabil för denna händelsekategori och resultaten bör inte användas. 

Händelsekategorin innehåller endast 53 datapunkter och i tabell 7.2 kan vi se att F-värdet för 

regressionen inte ger ett signifikant resultat. Vi kan alltså inte säkert säga att samtliga koefficienter 

i modellen är skiljda från noll. 
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7.4 ROBUSTTEST – UTESLUTANDE AV ICKE SIGNIFIKANTA 

FÖRKLARANDE VARIABLER 

I detta avsnitt undersöker vi vilken effekt successivt exkluderande av de icke signifikanta 

variablerna får på den slutliga modellen. Baserat på resultatet för den första av vardera 

regressionen enligt metod 1 och metod 2 utesluter vi den förklarande variabel som har lägst 

signifikans, det vill säga högst p-värde, och gör en ny regression. Vi upprepar sedan denna 

procedur för vardera regressionen tills endast signifikanta variabler återstår i modellen. Vilka 

förklarande variabler som är signifikanta och dess koefficientvärde presenteras i tabell 7.11. I 

tabell 7.12 presenterar vi även deskriptiv statistik för resultaten efter skalning med denna modell.  

I den deskriptiva statistiken ser vi att det sker en större förändring på medelvärdet av förlusterna i 

metod 2 än i metod 1 i jämförelse med våra ursprungliga resultat som finns presenterat i tabell 

7.10. Detta innebär att skalningen i metod 2 påverkas mer än i metod 1 av att en del förklarande 

variabler tillkommer eller försvinner i modellen. En tänkbar förklaring till detta är att metod 2 

bygger på regressioner med färre datapunkter än modell 1. Detta innebär att valet av datapunkter 

ger större utslag i slutresultatet vid användning av modell 2 än i modell 1, som alltid bygger på 

fler datapunkter och därmed stabilare medelvärden.    

Ett intressant resultat av robusttestet är att R2-värdena skiljer sig en del från våra tidigare resultat. 

För metod 1 blir dessa samma då de enda exkluderade förklarande variablerna är Norden och 

1980-1989. Inom de olika händelsekategorierna för metod 2 finns det dock en tydlig skillnad 

mellan originalresultaten och de R2-värden som robusttestet gav. Till exempel har det justerade 

R2-värdet inom Damage to Physical Assets har gått upp från 0,280 till 0,343 och Execution, Delivery & 

Process Management stigit från 0,124 till 0,133. Generellt över alla händelsekategorierna är att alla 

R2-värden är lika bra eller bättre än i de ursprungliga resultaten i avsnitt 7.2.  

Sammanfattningsvis verkar uteslutandet av icke signifikanta variabler i modellen ge ett bra 

resultat ur ett ekonometriskt perspektiv. Detta kan således vara till ytterligare hjälp vid strukturell 

tolkning av resultaten inom varje händelsekategori för metod 2, som stöd för bankens interna 

arbete med sin operativa riskexponering.   
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Tabell 7.11: Robusttest – Uteslutande av icke signifikanta variabler - Koefficientvärden för 
respektive förklarande variabel enligt metod 1 och 2 
Tabell över koefficientvärdena för respektive förklarande variabel enligt metod 1 och metod 2. Till vänster 
presenteras metod 1 där händelsekategorierna används som förklarande variabler och till höger presenteras metod 2 
där regressioner inom vardera händelsekategorin utförs. * innebär signifikans för nivån 90 procent, ** innebär 
signifikans för nivån 95 procent. BDSF = Business Disruption & System Failure, CPBP = Clients Products 
& Business Practices, DPA = Damage to Physical Assets, EPWS = Employment Practices & Workplace 
Safety, EDPM = Execution, Delivery & Process Management, EF = External Fraud, IF = Internal Fraud.  

 

 

 

Metod 1  Metod 2 
    BDSF CPBP DPA EPWS EDPM EF IF 
Antal obs. 9028  53 3524 75 232 464 2460 2220 

Justerat R2  0,217  0,238 0,132 0,343 0,109 0,133 0,300 0,261 

Intercept 126,61**  275,84** 78,97** 0,68 151,77** -1,24** 244,60** 157,36** 

Log(OmsättningNuvärde) 0,08**   0,16**  0,18** 0,13** 0,02**  

Corporate Finance 1,66**   1,87**   2,33** 2,03** 0,64** 

Trading & Sales 0,99**   1,10**    1,15** 1,19** 

Retail Banking 0,44**   1,31**   1,03** -1,31** -0,63** 

Commercial Banking 1,57**   1,46** 2,57**  1,41**  0,90** 

Payment & Settlement 0,88**   1,09**   1,49**   

Agency Services 1,64**   1,71**   1,44** 0,89** 0,79* 

Asset Management 1,22**   1,53** 3,94*  1,09** 1,03** 0,38* 

Afrika -0,47**        -0,91** 

Asien -0,61**  -1,43** -0,67** 1,70**  -0,58** -0,30** -0,92** 

Europa -0,49**   -0,25**     -0,92** 

Norden          

Nordamerika -0,53**    1,74**  -0,41** -0,20** -1,54** 

Oceanien -0,73**       -0,68** -1,40** 

År -0,06**  -0,14** -0,04**  -0,08**  -0,12** -0,07** 

1980-1989        -0,45*  

2000-2007 -0,25**   -0,36** -1,81**   0,43** -0,40** 

2008-2009 -0,38**   -0,65**    0,34** -0,41* 

2010-2012 -0,68**  3,99** -1,07** -1,57**    -0,57** 

BDSF 1,18**         

CPBP 1,40**         

DPA 1,55**         

EPWS 1,14**         

EF 0,32**         

lF 0,63**         
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Tabell 7.12: Robusttest – Uteslutande av icke signifikanta variabler - Deskriptiv statistik 
Tabellen presenterar medelvärde, standardavvikelse, minimivärde, maximivärde, summan av samtliga förluster 
samt antalet observationer för tre olika dataset; originaldata, skalad data enligt metod 1 och skalad data enligt 
metod 2. För samtliga dataset är resultaten även fördelade över de olika händelsekategorierna. Samtliga data 
presenteras i MUSD. BDSF = Business Disruption & System Failure, CPBP = Clients Products & Business 
Practices, DPA = Damage to Physical Assets, EPWS = Employment Practices & Workplace Safety, EDPM 
= Execution, Delivery & Process Management, EF = External Fraud, IF = Internal Fraud. 

(MUSD) Medel-
värde 

Std. 
avvikelse 

Min. 
värde 

Max. 
värde 

Summa Antal 
obs. 

       

Metod 1       

BDSF 50,588 143,350 0,077 785,401 2681,180 53 

CPBP 72,804 610,241 0,024 17825,610 256561,850 3524 

DPA 60,945 195,929 0,075 1378,140 4570,900 75 

EPWS 14,301 45,768 0,027 476,983 3317,880 232 

EDPM 15,326 119,002 0,033 2339,960 7111,230 464 

EF 10,943 132,271 0,047 6027,080 26920,430 246 

IF 28,498 279,922 0,029 9911,540 63265,050 2220 

Totalt Metod 1 40,366 413,898 0,024 17825,610 364428,520 9028 

       

Metod 2       
BDSF 530,417 1955,040 0,175 13790,120 28112,120 53 

CPBP 39,633 310,835 0,017 10715,760 139667,040 3524 

DPA 11,402 31,578 0,019 215,713 855,143 75 

EPWS 9,373 27,633 0,015 263,220 2174,440 232 

EDPM 23,675 140,544 0,073 2271,730 10985,390 464 

EF 4,955 58,231 0,016 2642,680 12190,140 246 

IF 53,797 646,679 0,033 26751,730 119429,070 2220 

Totalt Metod 2 34,716 407,799 0,015 26751,730 313413,340 9028 
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8 SLUTSATS 

Syftet med denna studie är att utveckla och testa en metod för skalning av extern förlustdata. 

Skalning av externa operativa förluster är ett relativt nytt fenomen inom kapitalkravsberäkning 

och har uppkommit efter Basel II:s regelverk kring operativ riskmätning och hantering. Vi har i 

denna studie, med utgångspunkt i Basel och FI:s krav på användandet av relevant extern data i en 

internmätningsmetod, utvecklat en skalningsmodell av förluststorlekar baserad på 

regressionsanalys. I ett försök att finna så god interferens mellan förklarande variabler och 

förluststorlekar som möjligt har vi i vår metod tillfört panelanalys till tidigare använda teoretiska 

skalningsmodeller. Som låst variabel i paneldatan har vi valt händelsekategorier som motiveras 

med deskriptiv statistik på datat. Valet motiveras ytterligare med vår uppfattning om att 

förluststorlekarna kan förklaras med olika förklarande variabler inom olika händelsekategorier, 

vilket bekräftas av våra resultat. 

Vid utförande av metod 1 rapporteras ett justerat R2 på 21,7 procent. Detta är relativt lågt men 

ändå en klar förbättring mot de 5 procent som Shih et al. (2000) uppnår vid sin regression där 

endast en förklarande variabel använts (bankstorlek). Dahen & Dionne (2008, 2010) som 

använder sig av en modell liknande den modell som vi presenterar i metod 1 uppnår ett resultat 

med ett justerat R2 på 10,63 procent (2008) och 29,58 procent (2010). Vår metod uppnår alltså ett 

R2 som är strax lägre än tidigare forskning, men det är viktigt att belysa att dessa resultat är för 

regressioner på olika databaser som högst troligen skiljer sig i sin distribution. Vid uppdelande av 

databasen i händelsekategorier enligt metod 2 uppnår vi R2-värden som enligt figur 7.1 är högre 

för vissa händelsekategorier och lägre för andra. Detta tyder på att metoden med regression 

möjligen inte är optimal för att skala förluster inom vissa händelsekategorier och samtidigt att 

uppdelningen kan ge ett bättre förklarande resultat inom andra händelsekategorier.  

Målsättningen med vår metod var att kontrollera om, och påvisa att, olika förklarande variabler 

beskriver förluststorlekar inom olika händelsekategorier. Detta blev bekräftat och i tabell 7.9 syns 

det tydligt hur antalet, och vilka förklarande variabler som är signifikanta, skiljer sig mycket 

sinsemellan de olika händelsekategorierna. Då arbetet med operativ risk till stor del är en fråga 

om arbete med interna processer kan dessa resultat vara till stor fördel för banker. Som nämnt i 

kapitel 3 – Regulatoriskt ramverk för operativ risk beskriver FI hur god internkontroll, 

kompetent personal samt hög kvalitet i processer och systemlösningar är de viktigaste faktorerna 

i hanteringen av operativ risk (Finansinspektionen, 2006). Med en ökad medvetenhet om vilka 
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förklarande variabler som har en inverkan inom vilka händelsekategorier är det lättare att utforma 

sin verksamhet på ett optimalt sätt och därmed minska sin operativa riskexponering. 

Vidare är ett av våra mest intressanta resultat att vår valda variabel för bankstorlek, omsättning, 

inte var signifikant inom händelsekategorierna Business Disruption & System Failure, Damage to 

Physical Assets och Internal Fraud. Detta skulle kunna förklaras med att till exempel Damage to 

Physical Assets är mer regionsberoende då det är kopplat till oroligheter på olika platser i världen 

och Internal Fraud kan istället tänkas byggas upp av mer företagskulturella processer. Detta tyder 

på att analys med metod 1 kan ge snedvridna resultat i och med att förklarande variabler blir 

närvarande i modellen trots att det ur en signifikanssynpunkt vore bättre att utelämna dem för 

vissa händelsekategorier. 

Ett av de mest påtagliga resultaten är vid jämförelse av originaldata och de skalade förlusterna 

med metod 1 och metod 2. Både metod 1 och metod 2 skalar ned förlusterna och medelvärdet 

för förluststorlek är därmed lägre än medelvärdet för originalförlusterna. Skillnaderna mellan 

metoderna är dock inte så stora och båda skulle generera snarlika kapitalkrav. Det är dock 

intressant att se hur resultaten och medelvärdesförlusterna skiljer sig markant inom de olika 

händelsekategorierna. Olika koefficienter kopplade till respektive förklarande variabel genererar 

resultat som blir mycket olika för metod 1 och metod 2. Detta pekar på att arbetet med skalning 

av externa förluster är en känslig företeelse och att metoder som ändå bygger på samma principer 

kan generera mycket skilda resultat.   

Vid uppdelning inom händelsekategorier blir antalet händelser inom varje kategori färre och de 

kategorier som innehåller minst antal observationer blir lidande. I vårt fall är det Business 

Disruption & System Failure, Damage to Physical Assets och Employment Practices & Workplace Safety 

som för vissa förklarande variabler helt saknar observationer och för resterande har få till antalet. 

Detta påverkar utfallet av regressionsanalysen negativt. Business Disruption & System Failure blir 

synnerligen lidande och modellen genererar inte ett signifikant F-värde. Ett icke signifikant F-

värde innebär att vi inte med konfidens kan säga att samtliga koefficienter i modellen är skilda 

från noll och modellens resultat bör därför inte användas. 

Sammanfattningsvis kan våra resultat summeras i följande punkter: 

 Metod 2 inkluderar endast signifikanta variabler inom vardera händelsekategorin.  

 Metod 2 generar resultat för vardera händelsekategori som ger en positiv input för 

processarbetet med operativ risk. 
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 Resultaten med metod 1 och metod 2 skiljer sig inte mycket sett till de totala 

medelvärdeförlusterna men differensen är stor sett till de olika händelsekategorierna.  

 Metod 2 har problem med uttunning av datapunkter på grund av uppdelningen i olika 

händelsekategorier. 
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9 DISKUSSION 

Slutsatserna påvisar att vår metod har fördelar gentemot metoden presenterad av Dahen & 

Dionne (2010), men ett problem är uttunningen av datapunkter vid uppdelning inom 

händelsekategorier. Ett alternativ till vår ansats vore att hantera händelsekategorier med få 

datapunkter på något annat sätt än skalning baserad på regression. Det kanske inte är möjligt att 

skala händelser som sker mindre frekvent på samma sätt som inom de områden där förluster 

uppstår oftare. En blandning mellan scenarioanalys och matematisk modellering skulle kunna 

vara en tänkbar lösning. Dock har målsättningen i denna studie hela tiden varit att undvika 

manuell och subjektiv inblandning. Med detta i åtanke vore ett annat alternativ att falla tillbaka på 

metod 1 för de händelsekategorier där metod 2 inte ger robusta resultat (Business Disruption & 

System Failure, Damage to Physical Assets och Employment Practices & Workplace Safety).  

Vår förhoppning med att skapa variabeln Norden var att utvinna interferens som kan härledas till 

en sundare inställning till risker i ett nordiskt företagsklimat. Dock visade sig denna variabel aldrig 

signifikant, varken i metod 1 eller 2. Ett problem med denna analys kan ha varit brist på 

datapunkter. Ett alternativ kan därför vara att skapa en region under namnet Nordeuropa och då 

inkludera länder så som England, Tyskland och andra länder med liknande företagskultur. 

På samma sätt som Dahen & Dionne (2008)  valde att tillföra fler förklarande variabler till 

modellen utvecklad av Shih et al. (2000) är vår uppfattning att tillförandet av ytterligare relevanta 

förklarande variabler vore ett steg att förbättra vår modell. Som nämnt finns det en del 

förklarande variabler som för oss inte fanns tillgängliga i den externa databas vi arbetat med, men 

som vi tror kan ha en förklarande kraft. Exempel på dessa är personalomsättning och kontroll vid 

anställning, som förväntas ha en stor förklarande kraft inom händelsekategorin Internal Fraud. 

Med Basel II regelverket som bakgrund bör det också göras större insatser för att kunna 

inkorporera omsättningen för varje affärsområde vid modellering. Detta är data som inte fanns 

tillgängliga för oss och som av tidigare forskning att döma inte är ett vanligt fenomen inom 

externa databaser, trots att det finns ett krav på detta vid utvecklandet av en 

internmätningsmetod. Vår åsikt är att denna information skulle kunna förbättra modellen 

ytterligare och framförallt i det avseende att risken, och indirekt kapitalkravet, bör återspegla den 

specifika bankens verksamhet bättre.  

Vår uppfattning är att beräkning och modellering av operativa risker går mot användandet av 

internmätningsmetoder. Detta beror dels på externa påtryckningar och regleringar från Basel och 
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FI samt interna förhoppningar att få en bättre bild av sin operativa riskexponering. I båda fallen 

förefaller sig vår metod lämplig då den skiljer sig märkbart från tidigare forskning vad gäller 

förståelsen för de olika händelsekategorierna. Detta innebär bland annat att användandet av vår 

metod kan göra det enklare att hitta relevanta nyckeltal att använda inom det interna 

processarbetet med operativ risk. 

Det är viktigt att ifrågasätta de metoder och antaganden som analysen bygger på. Ett antagande 

för att modelleringen ska bli så korrekt som möjligt är att sannolikheten för att en förlust blir 

rapporterad är lika för alla händelser. Vi antar också att det inte återfinns någon mediaeffekt 

relaterad till en speciell händelsekategori, affärsområde eller liknande. Intuitivt bör det finnas en 

viss mediaeffekt där vissa typer av händelser får mer uppmärksamhet i press. Även andra typer av 

förluster som till exempel involverar brott kan bli utförligare granskade än andra förluster. Det är 

även troligt att stora förluster har en större möjlighet att hamna i en extern databas då de har en 

större sannolikhet att uppmärksammas i press. Detta kan leda till en viss skevhet och potentiella 

urvalsfel i databasen. Vår analys ger dock starka indikationer för hur skalning av och arbetet med 

operativa förluster kan gå till.  
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10 VIDARE FORSKNING  

En naturlig fortsättning och utveckling av skalningsmodellen som är framtagen enligt metod 2 

vore att inkludera en kontroll och hantering av eventuella urvalsfel samt jämförliga fenomen som 

kan finnas gömda i den externa datan. Ett sätt att angripa detta problem vore att applicera 

Heckmans (1979) tvåstegsmodell där det dock krävs tillgång till deskriptiv data på hela den 

population av banker som modellen ska prediktera. Att få tillgång till en databas med extern 

förlustdata som dessutom innehåller deskriptiv data över den populationen som respektive metod 

behandlar vore således värdefullt för en mer kontrollerad riskmodellering.  

Det robusttest som vi har utfört visar att det finns möjlighet att höja justerade R2-värdena för 

regressionerna i metod 2 genom att successivt exkludera den minst signifikanta förklarande 

variabeln tills modellen enbart består av signifikanta variabler. Detta är dock inte en metod som 

använts i tidigare forskning och vi har därför valt att inte fokusera på det i denna studie då vill 

ville uppnå jämförbara resultat. Dock tror vi att det kan vara en intressant metod för vidare 

forskning. 

Vid framtida studier vore det intressant att manipulera den externa datan med målsättning att 

skapa sig en datamängd som är än mer representativ för den bank som förlusterna ska skalas till. 

Målsättningen bör dock vara att detta kan göras med automatik baserat på vissa kriterier. Ett 

naturligt sätt vore att inkludera banker som har liknande beskrivande attribut som den bank som 

förlusterna ska skalas till. Till exempel kan endast operativa förluster för banker som har en 

omsättning närliggande den studerade bankens omsättning inkluderas i analysen. Inom samma 

ämne vore det givande att se effekterna som fås av att ta bort förlusthändelser som inte känns 

relevanta för en specifik bank. I den externa databasen som denna studie utgår från skulle till 

exempel alla förluster som uppstått till följd av stämningar kunna tas bort med motiveringen att 

den studerade banken till exempel har en liten, eller obefintlig, verksamhet i USA då de flesta av 

dessa händelser uppstår där.    

För att komma ett steg längre mot en modell som beräknar ett faktiskt kapitalkrav enligt en 

internmätningsmetod måste också sannolikheterna, eller frekvensen, av förlusterna hanteras. En 

idé vore att utgå från en liknande teoretisk bas som vi använder för förluststorlek och använda 

regression på skalparametrar med tillförandet av panelanalys. 
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APPENDIX I 

Tabell I.1: Definitioner för de olika händelsekategorierna 
I Tabellen presenteras de händelsekategorier som tillämpas inom arbetet med operativ risk. Källa: 
FI, ”Riskmätning och kapitalkrav –vägledning II, Jan 2004, Bilaga 2 

Händelse-kategori 
(Nivå 1) 

Definition 
Aktivitet (Nivå 
2) 

Exempel (Nivå 3)12 

Interna 
oegentligheter 
 
Internal fraud 

Förluster till följd av 
att anställd eller 
annan av institutet 
anlitad part 
avsiktligt brutit mot 
lagar eller interna 
regler och 
instruktioner. Här 
undantas brott mot 
arbetsmarknads- 
och 
diskrimineringslagsti
ftning 

Otillåtna 
aktiviteter 

 Underlåtenhet att redovisa transaktioner 

 Genomförande av otillåtna transaktioner 

 Felaktigt angivande av positioner 

Stölder och 
bedrägerier 

 Bedrägerier 

 Stöld 

 Utpressning 

 Förskingring 

 Rån 

 Otillåtet utnyttjande av 
bankens/kundens tillgångar 

 Förstörelse av tillgångar 

 Otillåtet utnyttjande av annans identitet, 
konto eller depå 

 Skattebrott/skatteflykt 

 Mutor 

 Insiderbrott 

Extern brottslighet 
 
External fraud 

Förluster till följd av 
att utomstående part 
begår brottslig 
handlingar riktade 
mot institutet 

Stölder och 
bedrägerier 

 Stöld 

 Rån 

 Förfalskning 

 Bedrägeri 

 Skadegörelse med syfte att underlätta 
eller möjliggöra ovanstående 

 

IT-säkerhet 
 Dataintrång 

 Stöld av information 

Anställningsförhålla
nden och 
arbetsmiljö 
 
Employment Practices 
& Workplace Safety 

Förluster till följd av 
avvikelser från 
arbets-marknadens 
lagar och avtal, 
brister i arbetsmiljö 
samt avvikelser från 
diskrimineringslagar 

Anställnings-
förhållanden 

 Ärenden om lön/ersättning, förmåner 
och uppsägning 

 Arbetstagarkonflikter 

Arbetsmiljö 
 Allmänt skadeståndsansvar 

 Ersättning till följd av skada 

Diskriminering  Diskriminering 

    

    

                                                 

12 Exemplen (nivå 3) är hämtade från Baselkommiténs Consultative Document Overview of The New Basel Capital Accord, April 2003, ap. 7. 
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Affärsförhållanden 
 
Clients, Products & 
Business Practices 
 

Förluster till följd av 
oavsiktliga eller 
vårdslösa 
felaktigheter utförda 
inom ramen för en 
kundrelation 
inklusive brister eller 
fel i produkters eller 
tjänsters utformning 

Informations-
plikt, 
lämplighet och 
förtroende 

 Avvikelser mot instruktioner från 
institutet och från kund 

 Brott mot rådgivaransvaret 

 Brott mot banksekretessen 

 Missbruk av konfidentiell information 

 Informationsskyldighet 

Olämpliga 
affärsmetoder 

 Brott mot konkurrenslagstiftning 

 Kursmanipulation 

 Bedriver verksamhet utan tillstånd 

 Penningtvätt 

 Övriga olämpliga affärsmetoder 

Felaktiga 
produkter och 
tjänster 

 Brister eller fel i produkters eller 
tjänsters utformning (exempelvis av 
riskanalysenhet ej godkända) 

 Brister eller fel i modeller 

Bristande 
kundbedömnin
g 

 Avvikelser mot instruktion för 
kundbedömning 

 Överskridande av kundlimit 

Rådgivning 
 Tvist om lämnad rådgivning (exempelvis 

om företagsfinansiering) 

Skada på fysiska 
tillgångar 
 
Damage to Physical 
Assets 

Förluster till följd av 
skada på fysiska 
tillgångar 

Angrepp, 
katastrofer och 
olyckor 

 Naturkatastrofer 

 Terrorism 

 Vandalism 

Avbrott och 
störning i 
verksamhet och 
system 
 
Business disruption and 
system failures 

Förluster till följd av 
avbrott och 
störningar i 
verksamhet och 
system 

Infrastruktur 

 IT-system 

 Telekommunikation 

 Elförsörjning 

 Vatten 

 Virusangrepp ej riktade specifikt mot 
institutet 

Transaktionshanteri
ng och 
processtyrning 
 
Transaction processing 
& Process Management 
 

Förluster till följd av 
felaktig 
transaktionshanterin
g eller 
processtyrning samt 
förluster relaterade 
till motparter inom 
handel med 
finansiella 
instrument eller 
leverantörer 

Exekvering 
samt 
registrering och 
lagring av data 

 Brister i kommunikation 

 Felaktigheter i datafångst, datalagring 
och dataöverföring 

 Försenad eller utebliven åtgärd 

 Felaktig användning av modeller och 
system 

 Bokföringsfel 

 Felbokningar 

 Leveransfel 

 Felaktig hantering av säkerhet 

 Felaktigheter i säkerhetskopierad data 

Övervakning 
och 
rapportering 

 Misslyckande att uppfylla 
rapporteringsskyldighet 

 Felaktigheter i publika rapporter 

Information 
och 
dokumentation 
om kunder 

 Misslyckande att uppfylla 
rapporteringsskyldighet 

 Felaktigheter i publika rapporter 
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Hantering av 
kunders konto 

 Obehörig åtkomst till konto 

 Felaktigt bokförda och registrerade 
mellanhavanden med kund 

 Förlust av eller skada på kunders 
tillgångar pga. vårdslöshet 

Motparter 
inom handel 
med finansiella 
instrument 

 Felutförd tjänst av motpart som ej är 
kund, exempelvis clearinghus 

 Tvister med motpart som ej är kund, 
exempelvis clearinghus 

Leverantörer 
av tjänster och 
produkter 

 Felaktigheter i utläggningsavtal 

 Leverantörstvister 
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APPENDIX II 

11.2 FREKVENS - SANNOLIKHETEN ATT EN HÄNDELSE 

INTRÄFFAR 

När storleken av operativa förluster är skalade är det viktigt att bestämma sig för med vilken 

frekvens dessa förluster kommer att inträffa. Ett sätt att se på frekvensen är att den motsvarar 

dragningar ur en skål innehållandes operativa förluster. Hur många dragningar ska ske ur skålen? 

Valet av frekvens har en mindre inverkan på den slutliga modelleringen av kapitalkravet än 

storleken på förlusterna och därmed valet av skalningsmetod för externa förluststorlekar. Av 

denna anledning och på grund av tids- och resursbrist har vi valt att fokusera på skalning av 

förluststorlekar. Men då frekvensen ändå är en viktig del av den slutliga modellen har vi valt att 

beskriva arbetet med frekvens i detta avsnitt.  

Problemet med valet av frekvens angrips på olika sätt i olika modeller. Den vanligaste 

utgångspunkten är dock att använda sig av frekvensen på interndata och sedan applicera denna 

på externdata. Detta är vanligt förekommande vid användning av Loss Distribution Approach 

(LDA) som är en av de vanligaste modellerna för kapitalkravsberäkning med en internmetod. 

Denna metod motiveras med att interndata återspeglar en banks riskexponering på bästa möjliga 

sätt då den representerar ett utfall av processen. Då historisk sannolikhet för operativa förluster 

blir direkt kopplade till modellen för kommande förluster kommer den också återspegla 

bankspecifika attribut såsom internkontroll, interna processer och regelverk etc. 

Frekvensproblemet angrips också på andra sätt där skalning av frekvensen från extern data till 

intern data är ett alternativ. 

Skalning av frekvens är något som har diskuterats mindre i litteraturen än skalning av 

förluststorlekar. Hartung (2004) föreslog möjligheten att gruppera frekvensen av förluster för 

olika banker över en tidshorisont på ett visst antal år. I hans studie grupperande han fyra bankers 

förluster över en tidsperiod på 9 år. Den specifika banken ges sedan en distribution baserad på de 

fyra bankernas sammansatta distribution. Valet av referensbanker görs subjektivt där målet är 

banker som till stor del återspeglar sin egen banks riskexponering. Det ska dock påpekas att 

osäkerheten i de subjektiva bedömningarna anses vara stora.   

Na et al. (2005) skapar en frekvensskalningsmodell som bygger på samma antaganden som hans 

skalning av förluststorlek. Denna modell bygger också på uppdelning i en allmän och en 
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idiosynkratisk komponent. I denna modell utgörs den idiosynkratiska komponenten endast utav 

storlek. Han visar att bankstorlek har stor påverkan i variationen av antalet händelser inom 

operativ risk. En av de stora begränsningarna med modellen är att den inte uttrycker den diskreta 

karaktären i frekvensdata utan modelleringen sker över aggregerade värden.   

Dahen & Dionne (2008) tog fram en modell för att skala frekvensen av operativa förluster. De 

kom fram till att en truncated negative binomial regressionsmodell ger bäst resultat när 

parametervärdena skattas genom regression. Frekvensen modelleras på ett liknande sätt, och 

metod, som användes vid modelleringen av förluststorlek. Istället för förluststorlek försöker de 

här använda förklarande variabler för att hitta en relation med  , som är väntevärdet för att en 

händelse ska inträffa enligt en poissonprocess.  Deras modell tar även hänsyn till både diskret och 

negativ data. 

Frekvensdistributionen återspeglar antalet förluster under en viss tidsperiod, som är bestämd till 

ett år för kapitalkravsberäkning för operativ risk.    är antalet extrema förluster som bank i 

upplevt under en viss tidsperiod och om     följer en Poissonfördelning innebär det att: 

         
     

  
                  (II.1) 

Då Yi bara tar positiva värden används betingad sannolikhet:  

                
     

         
                  (II.2) 

Det görs sedan ett antagande att värdet på    står i korrelation till den specifika bankens 

idiosynkratiska komponenter. Skalningen sker således direkt till  -parametern med hjälp av 

regression på samma sätt som Dahen & Dionnes (2008) metod att skala förluststorlek. En 

skillnad är dock att storleksvariabeln uttrycks som medelstorleken för en bank över en viss 

tidsperiod. För dummyvariabler såsom geografisk position kan flera av dem anta värdet 1 då det 

finns en möjlighet för förluster att uppstå på flera platser under samma tidsperiod.    ersätts 

därmed av    enligt nedan: 

                                                            

(II.3) 
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Den slutgiltiga distributionen ges av: 

                
                  

 

                
           (II.4) 

Till sist kan vektorn   skattas med Maximum Likelihood Metoden (MLE) och de externa samt 

interna extrema förlusterna. Dessa kan sedan användas till att bygga upp frekvensdistributionen 

för de extrema förlusterna på den specifika banken.  
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APPENDIX III 

11.3 VALUE-AT-RISK 

Måttet Value-at-Risk (   ) definieras av Hult et al.  (2012, p. 14) som:  

“At level α ∈(0,1) of a portfolio with value   at time 1 is: 

                             (III.1) 

Where    is the percentage return of a risk-free asset, In words, the     of a position with value   at time 1 is 

the smallest amount of money that if added to the position now and invested in the risk-free asset ensures that the 

probability of a strictly negative value at time 1 is not greater than α." 

Vi kan också tolka      som det minsta värdet m så att den diskonterade förlusten          

är som mest   med sannolikheten    . Alltså är        den minsta mängd pengar som 

behöver investeras till en riskfri ränta vid tiden 0 för att täcka potentiella förluster vid tiden 1 med 

sannolikheten    . 

Vanliga värden som används för   är 5 procent, 1 procent och 0,5 procent, vilket tyder på 

att          beskriver (till viss del) den högra svansen av sannolikhetsfördelningen av den 

diskonterade förlusten  . Den verkliga tidsperioden, som de diskonterade förlusterna modelleras 

över, väljs ofta utefter den tid som det tros ta för sin investering att hamna i en ofördelaktig 

position. Vid marknadsrisk (aktiver, obligationer och andra derivat) brukar denna tid vara 1 eller 

10 dagar. För kreditrisk, försäkringsrisk och operativrisk är ett år en vanlig tidsperiod att titta på.  

I statistiska termer är         den       kvantilen av förlusten  . Där  -kvantilen av en 

stokastisk variabel   med fördelningsfunktionen    är definierad som: 

   
                     (III.2) 

och   
   är inversen av   . Om    är kontinuerlig och strikt ökande är   

      det unika värdet   

så att        . För en generell förlustfördelning    fås kvantilvärdet   
      genom att skriva 

ut grafen av    och sätta   
      till det minsta värdet där        . Detta innebär att:  

           
         (III.3) 
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11.4 LOSS DISTRIBUTION APPROACH 

Som beskrivet i avsnittet ”Regulatoriskt ramverket för operativ risk” finns det i regelverken inte 

någon specificerad metod för hur bankerna ska modellera sin internmätningsmetod. Den 

vanligast förekommande metoden inom tidigare forskning och den som flest banker med en 

godkänd internmätningsmetod 13  använder är Loss Distribution Approach (LDA, 

förlustfördelningsbaserad metod). Användande av LDA uppstår i antagandet att antalet   av 

interna operativa förluster och storleken   för en enskild förlust är oberoende stokastiska 

variabler. En tolkning av detta är att se på   och   som två tärningar där den första representerar 

antalet av operativa förluster och den andra storleken på dessa. Om tärningen   visar utfallet n 

ska tärning   kastas   gånger. Om    är utfallet av kast   ges den totala förlusten   av; 

                

 

   

 (III.4) 

Den totala stokastiska förlusten   ges av; 

               

 

   

 (III.5) 

Och den aggregerade förlustfördelningen (LDA)      ges av; 

             (III.6) 

. 

                                                 

13 Benämns ofta AMA-banker då de har tillstånd och använder en AMA- (internmätnings-) metod för att beräkna 
kapitalkravet för operativ risk. 
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APPENDIX IV 

Tabell IV.1: Korrelationsmatris för bankstorleksvariabler och förluststorlek 

  Förluststorlek log(Förluststorlek) Omsättning log(Omsättning) Tillgångar log(Tillgångar) Aktiekapital log(Aktiekapital) Antal 
anställda 

log(Antal 
anställda) 

Årets 
resultat 

log(Årets 
resultat) 

Förluststorlek 1 0,314 0,045 0,052 0,048 0,489 0,050 0,518 0,046 0,046 0,022 0,046 
log(Förluststorlek) 0,314 1 0,061 0,112 0,051 0,096 0,05 0,099 0,049 0,084 0,023 0,093 
Omsättning 0,045 0,061 1 0,686 0,860 0,655 0,859 0,676 0,826 0,638 0,393 0,623 
log(Omsättning) 0,052  0,112 0,686 1 0,657 0,957 0,591 0,961 0,631 0,939 0,32 0,945 
Tillgångar 0,048 0,051 0,860 0,657 1 0,679 0,830 0,674 0,766 0,629 0,325 0,620 
log(Tillgångar) 0,489 0,096 0,655 0,957 0,679 1 0,590 0,970 0,613 0,918 0,307 0,931 
Aktiekapital 0,050 0,05 0,859 0,591 0,830 0,590 1 0,643 0,827 0,586 0,367 0,557 
log(Aktiekapital) 0,518 0,099 0,676 0,961 0,674 0,970 0,643 1 0,648 0,923 0,330 0,943 
Antal anställda 0,046 0,049 0,826 0,631 0,766 0,613 0,827 0,648 1 0,684 0,484 0,592 
log(Antal anställda) 0,046 0,084 0,638 0,939 0,629 0,918 0,586 0,923 0,684 1 0,385 0,898 
Årets resultat 0,022 0,023 0,393 0,32 0,325 0,307 0,367 0,330 0,484 0,385 1 0,503 
log(Årets resultat) 0,046 0,093 0,623 0,945 0,620 0,931 0,557 0,943 0,592 0,898 0,503 1 

 

 

Tabell IV.2: Korrelation mellan logaritmen av uppräknade förluster och omsättning 

  log(Uppräknad Förluststorlek) 

log(Uppräknad Omsättning) 0,114 

 


