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Agenda 

• Hur uppstod behovet av ny lagstiftning 

• Vad är behovet och vilka påverkas 

• Vår utmaning 

• Kravprocessen 

• Hur vi lyckas anta utmaningen 

 

 





G20-överenskommelse 2009 

1. Alla standardiserade OTC derivat ska handlas på en 

marknadsplats och; 

2.  Clearas mot en central motpart 

3. Alla OTC derivat ska rapporteras till ett transaktionsregister 

4. Icke-clearade derivat ska har högre kapitaltäckningskrav 

 



Behovet 



EMIR Level I 

2010        ……………….                                      24/7  2012 

EMIR Level II 

March 2012                       …………….              30/9 2012              ??? 

? 

Utmaningen 



Projektstrategi 
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Okänt 

Osäkert 

Säkert 



Kravprocessen 

Steg för steg 



Kravprocessen 

11 

Krav 

Identifiera 

Nyttovärdera 

Kategorisera 

Prioritera Dokumentera 

Kvalitetssäkra 

Förvalta 



Identifiera krav 

”kravfångst” 

Ett krav är en önskvärd funktion eller 

egenskap i verksamheten och de IT-

system som används som stöd för 

verksamheten. 



Amerikanerna 
spenderade miljontals 
dollar att utveckla en 

penna som kan skriva i 

tyngdlöst 
tillstånd... 

... Ryssarna gav sina kosmonauter 

blyertspennor 



Vilka utgör Europas finanssektor? 

EMIR 

Central 
motpart 

Transaktions- 
register 

Behöriga 
myndigheter 

Samhället 

Motparter 

Kunder 

Lagstiftarna 

Clearing- 
medlemmar 



Vilka är våra interna intressenter? 

EMIR 

Verkställande 
ledning 

Affärsområdes- 
ansvariga 

Användare 

Jurister 

Kredit- 
kommittén 

Utvecklare 

Testare 

Arkitekter 



Var finns kraven? 

• Lagstiftningen 

o Förordningar 

o Tekniska standarder 

o Pågående utredningar 

o Iaktagelser 

o etc... 

o Verksamhetsbeskrivningar 

o Processbeskrivningar 

o Policys och regler 

o Existerande system som ska 

ersättas/utvecklas/anpassas 

o Befintlig dokumentation 

o Integrerade system 

o Batchar 

o Koden 

o etc... 

 

 



Att tolka är inte alltid lätt 

(a) where a trade repository for that particular derivative 

class has been registered under Article 55 of Regulation 

(EU) No 648/2012 before 1 April 2013, 1 July 2013; 

  

(b) if there is no trade repository registered for that 

particular derivative class under Article 55 of Regulation 

(EU) No 648/2012 before or on 1 April 2013, 90 days after 

the registration of a trade repository for that particular 

derivative class under Article 55 of Regulation (EU) No 

648/2012; 

  

(c) If there is no trade repository registered for that 

particular derivative class under Article 55 of Regulation 

(EU) No 648/2012 by 1 July 2015, the reporting obligation 

shall commence on this date and contracts shall be 

reported to ESMA in accordance with Article 9(3) of that 

Regulation. 

 

(a) 1 juli 2013 om 

transaktionsregister (TR) finns 

tillgängligt före 1 april 2013 

(b) 90 dagar efter registrering av ett 

TR 

(c) 1 juli 2015 

Vilket är det datum då ett derivatkontrakt ska rapporteras (gäller IRS och CDS)? 
 



Nyttovärdera 

Beräkna lönsamhet i förhållande till 

nytta 

 

(Business case) 



Vad tjänar vi på det här? 

Hårda faktorer 

• Genom att cleara centralt 

kan vi få lägre 

kapitaltäckningskrav 

Mjuka faktorer 

• Kunskapen om vår 

verksamhet ökar 



Kategorisera 

Gör det enklare att överblicka och 

förvalta 



Tre huvudkategorier av krav 
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Legala krav 

Affärskrav 

Systemkrav 



Legala krav 

Legala krav 

EMIR 
Förordningen 

ESMA 
Tekniska 

standarder 

Dodd-Frank 
Act 

CRD IV 
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Affärskrav 

Affärskrav 

Processer 
och rutiner 

Riktlinjer och 
regler 

Organisation 
Information 

och 
utbildning 
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Systemkrav (enligt FURPS+) 

Systemkrav 

Funktionella 
(Functionality) 

Vad systemet gör 

Rapporter Övriga 

Ickefunktionella 

- Hur systemet upplevs 

- Hur systemet fungerar 

Användbarhet 
(Usability) 

Tillförlitlighet 
(Reliability) 

Prestanda 
(Performance) 

Underhållbarhet 
(Supportability) 

Övriga 
(+ Other) 
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Källa: Robert Grady och Deborah Caswell 



Prioritera 

Vad är viktigast? 



Det finns en massa tekniker men… 

Värdeskala 

100-lappen 

Rak inbördes prioritering 

Riskdriven prioritering 

Korset 

Prick-
avstämning 
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Dokumentera 

Tillföra kraven mer detaljerad 

information 

“Working software over comprehensive 

documentation” 

 



Det finns olika sätt att arbeta på… 



• Workshops 

• Visualiseringar 

• Från grovkornigt till 

finkornigt 

• … 

 

 

Så här gör vi 



Hur vi lyckas anta utmaningen 



Kravledaren är projektledarens högra hand 

(eller fot) 



Vi är redo att anta utmaningen! 

• Projektet har lyckats attrahera rätt 

kompetens och skapat rätt 

lagkänsla 

• Organisationen är mobiliserad 

• Full uppmärksamhet och 

förtroende från högsta ledningen 

 



Grundat 2006 
Finns i Göteborg och Stockholm 
Ca 30 medarbetare 
Ett konsult- och kunskapsföretag som: 

bemannar kundprojekt 
erbjuder mentorstöd 
håller utbildningar 
bygger upp en kunskapsbank 

Fokus på kompetens inom test och krav 

Framgångsrika projekt besitter två 

 nyckelkompetenser 
•Att upptäcka och komunicera 

verkliga behov 

•Att kontinuerligt påvisa lösningens 

 kvalitet och effektivitet 



Erbjudande för alla deltagare på dagens SARE-möte 

25% rabatt på våra certifieringskurser 

Skriv SARE2012 i fältet för rabattkod 

inceptive.se/kurser 
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